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  (ILC) * کنفرانس بین المللی کار 102گزارش اجالسیه   

  
در ماه ژوئن هر سال میالدي مطابق با خـرداد مـاه سـال ایرانـی یکـی از                  

 **اجالسیه هاي کنفرانس بین المللی کار توسط سازمان بین المللی کار          

(ILO)     امـسال نیـز    . ر شهر ژنو برگـزار مـی شـود           در کشور سوئیس و د

اجالسیه کنفرانس بین المللـی کـار در شـهر ژنـو            ) 102(یکصدو دومین   

پیش از ورود به مباحـث فنـی ایـن اجالسـیه            . کشور سوئیس برگزار شد     

کمی با کشور سوئیس و شهر ژنو ، همچنین با سازمان بـین المللـی کـار              

(ILO) اجالسیه ها آشنا شویم  به عنوان متولی و برپا کنندة این.  

  سوئیس 

 کیلـومتر مربـع بـا تـراکم         285/41سوئیس کشوري کوچک ، با مساحت       

سوئیس به طـورکلی بـه سـه        .  نفر در هر کیلومتر مربع است        182نسبی  

 فالت سوئیس "میتالند"منطقه جغرافیایی کوه هاي آلپ سوئیس ، ناحیه 

  . د و کوه هاي ژورا در حوالی مرز فرانسه تقسیم می شو

  و بـه فرانـسه   Schweiz ، به آلمانی    Switzerlandسوئیس به انگلیسی    

Suisse      و به ایتالیایی Svizzera         با نـام رسـمی کنفدراسـیون سـوئیس 

کشوري در اروپاي غربی است که در شمال بـا آلمـان ،             . نامیده می شود    

در شرق با اتریش ، در جنوب با ایتالیا و در غرب بـا فرانـسه هـم مـرز و                     

 "شوایتس" ، "اوري" میالدي ، سه منطقۀ 1291در سال . همسایه است  

 اتحادیـه اي تـشکیل دادنـد کـه براسـاس کنفدراسـیون              "اولتر والدن "و  

 1291سـال   ) اوت(سوئیس قرار گرفت و به این ترتیب اول ماه آگوسـت            

 ،میالدي سال تأسیس سوئیس محسوب شده و در این کشور تعطیل ملی           

  . عمومی است 

 میالدي ، جمعیـت سـوئیس       2012اس آمار و ارقام منتشره در سال        براس

 درصد از 64زبان آلمانی ، زبان مادري .  نفر می باشد 517/925/7بالغ بر 

 درصد جمعیـت    19جمعیت سوئیس ، و پس از آن زبان فرانسوي ، زبان            

ن ـایی سخـ ـ درصدي نیز به زبـان ایتالیـ  8سوئیس محسوب می شود ، و     

 درصد جمعیت سوئیس را نیـز مهـاجران خـارجی           22د  حدو. می گویند   

  .تشکیل می دهند که غالباً براي یافتن شغل راهی این کشور می شوند 

  . اکثریت مردم سوئیس هم پیرو آئین مسیحیت و مسیحی هستند 

و سیـستم سیاسـی ایـن       . ساختار سیاسی سوئیس جمهوري فدرال است       

اي حـق مالکیـت مـردم و    کشور دموکراسی مستقیم و غیرمستقیم بر مبن   

در انتخابات فدرال ، همه شهروندان بـاالي        . جدایی از قدرت ها می باشد       

مـردم سـوئیس بـا فرهنـگ        .  سال واجد شرایط رأي دادن می باشند         18

مصوب سـال   (سیاسی پیشرفته و بسیار غنی ، و به پشتوانه قانون اساسی            

 1999ل   میالدي و آخـرین اصـالحات انجـام شـده در آن در سـا               1874

بــار و ارزشـمند تــاریخی ایــن کــشور ، در   ، و تجربیــات گــران) مـیالدي 

فرآیندهاي قانون گذاري و اجرایی این کشور به شـیوه اي بـدیع و فعـال                

جالب آنکه اساس تصمیم درخصوص تصویب و یـا عـدم           . مشارکت دارند   

  . است "همه پرسی"تصویب تمامی قوانین در کشور سوئیس 

این . طوالنی بی طرفی در مناسبات جهانی است        سوئیس داراي سابقه    

 تاکنون وارد هیچ گونـه موضـع گیـري سیاسـی و         1815کشور از سال    

جنگی نشده و به همین دلیل مقرّ بسیاري از ارگان ها و سازمان هـاي               

  . بین المللی است 

نظام اقتصادي سوئیس یکی از با ثبات ترین نظام هاي اقتصادي جهان            

منیت مالی دراز مدت و رموز بانکداري ، سـوئیس        سیاست هاي ا  . است  

را تبدیل به مأمن امنی بـراي سـرمایه داران و سـرمایه گـذاران بـزرگ          

در قرن بیستم ، سوئیس به خاطر ذخائر مالی قابل توجـه            . کرده است   

. اش ، یکی از ثروتمندترین کـشورهاي اروپـایی شـناخته شـده اسـت                

صـولی و پیـشرفته بـانکی ، از    سیستم تجاري جامع و قـوانین و نظـام ا    

سوئیس مکانی ساخته که همگان آن را امـن تـرین نقطـه دنیـا بـراي                  

فرانک سوئیس واحد پول این کشور یکـی از        . سرمایه گذاري می دانند     

این کشور به . با ثبات ترین و مطمئن ترین پول هاي رایج جهانی است 

ت بسیار یافتـه    دلیل استانداردهاي باالي بانکداري و خدمات مالی شهر       

بخش هاي ماشین آالت ، فلزات الکترونیک و شیمیایی به دلیل           . است  

بانکـداري در سـوئیس یکـی از    . کیفیت و دقت ، بسیار معـروف اسـت       

بخش هاي مهم اقتصادي این کشور محسوب می شود کـه پـس از آن               

. شرکت هاي بیمه اي نیز سهم به سزایی در اقتـصاد آن کـشور دارنـد               

داري ، ساعت سازي ، شکالت ، پنیر و البته کوهستان هاي سیستم بانک

ارتش سوئیس متـشکل  . سوئیس از شهرت جهانی برخوردار می باشند        

از دو نیروي زمینی و هوایی است و چدن این کشور به دریـا راه نـدارد                 

فاقد نیروي دریایی است ولی در کرانه دریاچه هاي مـرزي اش ، داراي              

  . گارد ساحلی است 

 نفـر ، ژنـو بـا        000/143/1اي عمدة کشور سوئیس ، زوریـخ بـا          شهره

در حال حاضر شـهر     .   نفر می باشد      000/346 نفر و برن با      512/470

شـهر ژنـو بعـد از       . ژنو مقرّ دفتر اروپایی سازمان ملل به شمار می آید           

زوریخ دومین شهر بزرگ کشور سوئیس است و بین المللی ترین شـهر          

 درصـد سـاکنان     40 نفـر ، بـیش از        512/470 با جمعیـت  . اروپا است   

ایـن شـهر    . زوریخ را اتباع سایر کشورهاي جهان تـشکیل مـی دهنـد             

 هزار سال دارد و هنوز بـسیاري از نـشانه هـاي             4تاریخچه اي بیش از     

تمدن باستانی و دیرینه در خود شـهر و در مـوزه هـا و کلیـساهاي آن             

ژنـو بـه واسـطۀ وجـود     . محفوظ باقی مانده و در واقع حفظ شده است        

 و رشته کوه هاي اطراف آن داراي آب (Lac Leman)دریاچۀ سمنان

  .و هوایی مطلوب و مطبوع می باشد 

شهر ژنو میزبان، و محل برگزاري بسیاري از نشست ها و اجالس هـاي              

. بین المللی، و از جمله اجالس هاي کنفرانس بین المللی کار می باشد            

را در خود  (The Palais des Nations)  و یا"کاخ ملل"ژنو همچنین 

ایی هـاي   ـاین کاخ محل برپـایی بـسیاري از گردهمـ         . جاي داده است    

  " لـلـاد مــاتح "ه ــت کــر اســل ذکــقاب. ت ــی اســللـن المـبی

  
Conference International Labour *    

International Labour Organization **  
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(The League of Nations)       بعـد از جنـگ جهـانی اول بـه منظـور برقـراري و ، 

ایجـاد  . گسترش همکاري میان ملل و تضمین صلح و امنیت براي آن ها ایجاد شد               

 به نشان یک تغییر بنیادي در روابط بین الملل با محوریـت و  (League)این اتحاد  

دینـه  تمرکز بر حل مسالمت آمیز و صلح آمیز جدال ها و منازعات ، و همچنین نها               

شهر ژنو نیز با به رسمیت شناختن سـنت         . سازي همکاري میان ملل صورت گرفت     

ویژة این مکان در مذاکرات و دیپلماسی بین المللـی ، بـه عنـوان مقـرّ ایـن اتحـاد                    

 ابتدا در کاخ ویلسون بود که مقرر شد بـا           "اتحاد ملل "البته دبیرخانۀ   . انتخاب شد   

طراحـی و   .  سـاخته شـود      "کـاخ ملـل   "ئمـی   اهداء زمینی از سوي شهر ژنو مقرّ دا       

نظـم  "استقرار کاخ ملل در شهر ژنو منعکس کنندة امیال و امیدهاي واال براي یک               

نکته حایز اهمیت اینکـه  .  که اتحاد ملل در برداشت می باشد  "پایدار و نوین جهانی   

  . سوئیس هزینۀ سیاسی ندارد و کل درآمد آن صرف و خرج خود کشور می گردد 

 کنفرانس بین 102ظ موضوعیت گزارش حاضر ، یادآور می شود که اجالسیه به لحا

در شهر ژنو ، سوئیس و با تولیت        ) 1392 میالدي برابر با     2013(المللی کار امسال    

سازمان بین المللی کار برگزار گردید و قبل از موضوعات فنی اجالسیه ، کمی هـم                

  .با سازمان بین المللی کار آشنا شویم 

  بین المللی کارسازمان 

"ملـل متحـد  " یکـی از آژانـس هـاي تخصـصی     (ILO)سازمان بین المللـی کـار   

(United Nations)  سه جانبه "است که داراي یک ویژگی خاص و منحصر به فرد

. ، متشکل از دولت ها ، کارگران ، و کارفرمایـان مـی باشـد                 (Tripartite) "گرایی

ILO         که هر سه گروه دولت هـا ، کارفرمایـان و            تنها نهاد و ارگان بین المللی است

کــارگران را ، در شــرایط مــساوي و بــا حقــوقی یکــسان و برابــر گــردهم آورده تــا 

درخصوص مسائل و موضوعات مرتبط با کار و امور اجتماعی ، بـه منظـور بهبـود و                

اهـداف سـازمان بـین      . ارتقاي وضعیت آن ها ، به بحث و تصمیم گیـري بپردازنـد              

 ي  "فیالدلفیـا "رگرفته از اساسـنامه ایـن سـازمان و همچنـین بیانیـه              المللی کار ب  

این سازمان حتی قبل از تأسیس سـازمان ملـل ، در سـال              . سازمان ملل می باشد     

 کشور جهـان خـود را بـه عـضویت ایـن             185 میالدي تأسیس شد و امروزه       1919

  . سازمان در آورده اند 

  کنفرانس بین المللی کار 

 عالی ترین ارگان تصمیم گیـري در ایـن سـازمان         (ILC)لی کار   کنفرانس بین المل  

است که همه ساله در ژنو برگـزار مـی شـود و در چـارچوب ایـن کنفـرانس کلیـه                      

یـک هیـأت سـه جانبـه     ) ILOطبق اساسـنامۀ  (کشورهاي عضو موظف و متعهدند     

یـن  متشکل از نمایندگان دولت ها ، کارفرمایان و کارگران به اجالسیه هاي ساالنه ا       

  . کنفرانس اعزام دارند 

وظائف اصلی کنفرانس شامل تصویب استانداردهاي بین المللی کار ، بحث عمـومی        

 اسـت ،   ILOدرخصوص موضـوعاتی کـه در چـارچوب وظـائف و مـسئولیت هـاي                

 بودجـۀ  2013کـه سـال   (تصویب بودجه سازمان بین المللی کار براي هر دو سـال          

جنـاب آقـاي    . ( می باشـد     ILOیأت مدیرة   و هر سه سال نیز انتخاب ه      ) سال است 

  .) می باشند ILOمهندس محمد عطاردیان عضو جانشین هیأت مدیرة 

) دولت ، کارفرما و کارگر(کنفرانس بین المللی کار متشکل از هیأت هاي سه جانبه         

 مقرر ILO اساسنامۀ 1 بند 3مادة . از کشورهاي عضو ، همراه با تعدادي ناظر است        

   نماینده شامل دو(Delegate) هیأتی باید متشکل از چهار نماینده می دارد که هر

  . دولتی ، یک نمایندة کارفرمایی و یک نمایندة کارگري باشد 

تصریح مـی نمایـد     )  اساسنامه 3ماده  ( همان ماده    2همچنین بند   

ی ـنـــاور فــ مــش2د ــــی توانــــده را مــــر نماینـه هـــکــ

(Technical Advisers)   ک از بنـدهاي دسـتورکار    بـراي هـر یـ

هـر چنـد کـه مطـابق رسـم معمـول            . کنفرانس ، همراهی نماید     

 کنفـرانس   (Plenary) در نشست هاي مجمع عمـومی        "نماینده"

شرکت می کند ، در کمیته ها نمایندگان یا مشاوران فنی شرکت            

می کنند کـه هـر یـک مـی تواننـد نماینـده اصـلی بـا حـق رأي           

(Titular)بدل  یا نمایندة علی ال(Deputy) باشد  .  

چگونگی روند کار کنفرانس بین المللی کار نیز براساس آئین نامۀ           

  .  سازمان دهی و هدایت می شود (standing orders)کنفرانس 

   کنفرانس بین المللی کار 102اجالسیه 

اجالسیۀ امسال کنفرانس بین المللی کار مطابق برنامه ریزي هاي          

 از (The Office)بیرخانـۀ سـازمان   به عمل آمده قبلی از سوي د

 30 تا   15برابر با   ( ژوئن   20تاریخ چهارشنبه پنجم ژوئن تا جمعه       

  . برگزار شد ) 1392خرداد 

صبح اولین روز یعنی چهارشنبه پنجم روز افتتاحیـه کنفـرانس و            

معرفی مسئوالن کنفرانس سال جاري بود که بالفاصله پس از این           

پنج شنبه بیستم ژوئن    . آغاز شد   نشست کار کمیته هاي فنی نیز       

  . نیز اختتامیه کنفرانس بود 

  رئیس و نایب رؤساي کنفرانس

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Rytis     آقـاي  ،گـروه کارفرمایـان  نایب رئـیس  شرحمان ازبنگالد کامرانآقاي:از چپ به راست

Paulauskas آقـاي  ،انسکنفـر منشیراموس،کریستینآقاي،گروه دولت ها رئیس  نایب لیتوانیاز

ـ  سازمان بین المللی کـار دبیر کل،گاي رایدرآقايپرزیدنت کنفرانـس ،، نیدال کاتامیندکتر  مـوخان

Familia Eulogiaاجـالس افتتاحیـه جلـسه نایب رئیس گروه کـارگران در جمهوري دومینیکناز

  2013ژوئن 5ژنو، .کنفرانس بین المللی کاریکصدودومین

  

  نــامیـاتــدال کــر نیــال ، دکتــمسس اــت کنفرانـدنــپرزی

(Dr. Nidal Katamine) وزیرکار کشور اردن بود  .  

  :نایب رؤساي کنفرانس نیز به ترتیب ذیل منصوب شدند

   از لیتوانی  Rytis Paulauskas: نایب رئیس گروه دولت ها 

  از جمهـوري  Eulogia Familia: نایب رئـیس گـروه کـارگران    

  دمنیکن 

    از بنگالدشKamran Rahman: گروه کارفرمایان نائب رئیس 
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   :نایب رؤساي کارفرمایی منطقه اي نیزبه شرح ذیل انتخاب شدند

  :آقایان  

              

       
  

  

  :  و خانم ها 

      R. Goldberg  از آمریکا

  R. Hornung-Draus  از آلمان
  

قابل ذکر است نایـب رئـیس گـروه کارفرمـایی           

ــان از     ــامران رحم ــاي ک ــسال آق ــرانس ام کنف

بنگالدش فردي مطلع ، فعال و مسلط بـه زبـان          

انگلیسی است که از دوستان کانون عالی انجمن        

ــران اســت و داراي   هــاي صــنفی کارفرمــایی ای

روابط بسیار حسنه با نمایندگان اعزامی کـانون        

  . فرانس ها می باشد عالی به کن

به عالوه پرزیدنت گـروه کارفرمـایی در نشـست         

)  بامـداد هـر روز کنفـرانس       9 -10(هاي روزانه   

آقاي دانیل فونس دي ریوجا از آرژانتین و دبیـر        

ــت ویلتــون از   ــاي برن ــز آق ــایی نی گــروه کارفرم

ــی    ــین الملل ــازمان ب ــل س ــه دبیرک ــد ک نیوزیلن

  . کارفرمایان نیز می باشد ، بود 
  

  ارش کلی اجالسیه سال جاري کنفرانس بین المللی گز

 امین اجالسیه کنفرانس بین الملی کار در تاریخ پنجم تا بیستم ماه             102

)  خردادماه سال جاري ایرانی    30 تا   15برابر با    (2013ژوئن سال میالدي    

مطابق معمول همه ساله اسناد و دعوت نامه        .  سوئیس برگزار شد     -در ژنو 

 ، از طریـق     ILOوزارتخانـه هـاي کـار کـشورهاي عـضو           هاي مربوطه به    

 ارسال و هماهنگی هـاي الزم میـان   (the Office)دبیرخانۀ آن سازمان 

. آن وزارتخانه ها وشرکاي اجتماعی کـشورهاي ذي ربـط بـه عمـل آمـد         

. درخصوص جمهوري اسالمی ایران نیز موضوع به همین نحو شکل گرفت       

از نماینـدگان سـه جانبـه دولـت ،     پیرو دعوت سازمان بـین المللـی کـار        

کارفرمـا و کـارگر ایــران ، موضـوع از طریـق وزارت تعــاون ، کـار و رفــاه      

 ارتبـاط   ظاجتماعی کـشورمان بـا شـرکاي اجتمـاعی کـشور ، و بـه لحـا                

موضوعی این گزارش ، با کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران            

(ICEA)    نیـز افـراد ذیـل در        از سوي کانون عالی مذکور    .  هماهنگی شد 

  .  کنفرانس بین المللی کار تعیین ، و شرکت نمودند 102اجالس 

جناب آقاي مهندس محمد عطاردیان بعنوان نماینده اصلی .1

سرکار خانم شهره تصدیقی بعنوان جانشین نماینده و مشاور.2

جناب آقاي مهندس سید حسن افتخاریان بعنوان مشاور.3

 بعنوان مشاورسرکار خانم مهندس کتایون سپهري.4

جناب آقاي مهندس محمدزید محمدزیدي بعنوان مشاور.5

جناب آقاي مهندس اصغر آهنی ها بعنوان مشاور. 6

قابل ذکر است به موجب آئین نامه کنفرانس ، یـک نماینـده از سـوي                 

گروه کارفرمایی که ریاست هیأت کارفرمایی را نیز خواهـد داشـت بـه               

ایـن  .  رأي معرفـی شـود        و صـاحب   (Titular)عنوان نماینـده اصـلی      

کارفرما می تواند براي هـر بنـد        / این نماینده   . نماینده ، کارفرما است     

دستورکار کنفرانس ، دو مشاور آشنا به موضـوع آن بنـد و نـه ضـرورتاً             

ایـن افـراد در گـروه کارفرمـایی بـه      . کارفرما می تواند همراهی نمایـد    

 مطـابق آئـین نامـه       عنوان مشاوران فنی بندهاي دستورکار اجالسـیه ،       

  . کنفرانس ، شرکت می کنند 
  

اجالسیه سال جاري مطابق اجالسیه هاي قبلی سه بند ثابت در           

  : دستورکار خود داشت 

ILOگزارش رئیس هیأت مدیره ، و مدیرکل جدید  )1

ــشنهادي دو ســال  )2   و دیگــر 2014 – 2015برنامــه و بودجــه پی

موضوعات مالی 

 اجراي مقاوله نامه ها و توصیه نامه        اطالعات و گزارشات مربوط به    )3

 مطابق سال هاي پیشین نیز ، عالوه بر بنـدهاي ثابـت             ILOهاي  

.فوق ، بندهاي فنی غیرثابتی نیز در اجالسیه امسال قرار داشت 

اشــتغال و حمایــت اجتمــاعی در قالــب جدیــد دموگرافیــک      )4

)و نه سند(، به صورت بحث عمومی ) جمعیتی/وسقن(

ارشایسته و مشاغل سبز ، به صورت بحث عمومی توسعه پایدار ، ک )5

) و نه سند(

 ،  "گفتگوي اجتماعی "بحث دوره اي درخصوص هدف استراتژیک       )6

بیانیه عدالت اجتماعی براي جهانی سـازي       "در چارچوب پیگیري    

که مشخص است که بحث عمـومی        (2008 مصوب سال    "عادالنه

)است

 هـاي قبلـی     بررسی بیشتر از چگونگی اجراي مـصوبات کنفـرانس        )7

ــسیون      ــاي کمی ــیه ه ــرو توص ــار ، پی ــشور میانم ــصوص ک درخ

 – 29اعزامی به آن کشور پیرامون مقاوله نامه شماره         ILOتحقیق

کار اجباري
 

همچنان که مشهود است اجالسیه سال جاري کنفرانس بند مشخـصی           

، بـه   ...) مقاوله نامـه و توصـیه نامـه و        ( در قالب تدوین و تصویب سند       

ي یا دو شوري نداشت و بندهاي غیرثابت جملگـی در           صورت یک شور  

  . قالب بحث هاي عمومی هدایت و جمع بندي شد 
  

 اشتغال و    :5 و   4بحث هاي مطروحه درخصوص بندهاي غیرثابت       

حمایت اجتماعی در قالب جدید جمعیتی و نفوس ، و توسعه پایـدار و              

 بـدون   مشاغل سبز منعکس کنندة اختالف نظرات بسیار بود ولی البته         

جدال و درگیري گروه کارفرمایان هدایت بحث را در جهت جمع بندي            

 "ارتبـاط جهـانی  " و   "اثر بخشی و اثرگـذاري    " ،   "اقدام"هایی با هدف    

گروه کارفرمایان مشارکت در بحـث هـا از سـوي تمـامی             . سوق دادند   

مناطق را مورد استقبال قرار داد و امیدوار است همۀ شرکت کننـدگان             

  . ملی و منطقه اي منعکس شده در گزارشات را بیابند واقعیت هاي

  H. Matsui  از ژاپن

  A. Yuma  از چین

  L.C. Willegas  از کلمبیا
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  )بحث عمومی(اشتغال و حمایت اجتماعی در قالب جدید جمعیتی 

و ( اشتغال و حمایت اجتماعی در قالب جدید جمعیتی موضوع یک بحـث عمـومی            

براي این قالب جدید جمعیتی سه خصیصۀ مهـم  . در اجالسیه امسال بود     ) نه سند   

   . برشمرده شده است

 از مـرز   2050ار می رود تا سال ـانی ، که انتظـت جهـدة جمعی ـد فزاین ـرش)1

 میلیارد نفر تجاوز نماید 9

 سال که سه برابر می شود 60شمار افراد باالي )2

وابستگی بیشتر کهنساالن ) 3

بحـث هـاي    . لیکن کشورها و مناطق در وضعیت متفاوتی از گذار جمعیتی هستند            

وع اساسـاً بـر مـشکالت اجتمـاعی و اشـتغال ایـن تغییـر             عمومی پیرامون این موض   

جمعیتی متمرکز بود و توصیه هاي سیاست گذاري خاصی براي کاهش اثـرات ایـن    

ضمن اینکه تقریباً در مورد مشکالت پیچیده و عمیق این جریـان  . تغییر ارائه نمود    

ل و توسـعه  براي نیروي کار ، پویایی بازار کار ، نظام هاي تأمین اجتمـاعی ، اشـتغا               

کلی اقتصاد ، اجماع و توافق همه جانبه وجود داشت ، ولی عدم توافق هایی هم بـه      

خصوص میان گروه هاي کارگري و کارفرمایی در مورد چگونگی پاسخ گویی مـؤثر               

چگونـه  "این عدم توافقات حول این موضـوع بـود کـه            . به این جریان وجود داشت      

" .ش جمعیت فعال افزایش دادمشارکت نیروي کار را در واکنش به کاه

گروه کارفرمایان بـر ایـن موضـوع پافـشاري داشـت کـه اشـتغال بهتـرین حمایـت              

کمیته فنی این بحث با گروه کارفرمایان موافق شـد کـه سیاسـت              . اجتماعی است   

ضروري بوده و عالوه بر دیگـر عوامـل   ) اشتغال زا (هاي اقتصادي متمرکز بر اشتغال      

و توانمند براي واحـدهاي پایـدار ، توسـعۀ مهـارت هـا ، و             باید متضمن محیط پویا     

کمیته همچنین سیاست هاي مدون مهاجرت نیـروي کـار را کـه             . کارآفرینی باشد   

نیازهاي بازار کار را مورد توجه قرار دهد و به عدم تناسب مهارت ها و مـشاغل نیـز         

وري و همچنـین  بپردازد ، پیشنهاد نمود و به ضرورت تقویت قابلیت اشتغال و بهره  

  . ممانعت و پیشگیري از مهارت هاي منسوخ و از کار افتاده اشاره نمود 

مهم تر از همه ، کمیته توافق نمود که در بسیار از کشورها سـالخوردگی منجـر بـه          

افزایش هزینه هاي مستمري بگیري گردیده و لذا اطمینان از پایـداري اقتـصادي ،               

در بحث هاي این    . ي را ضروري قلمداد نمود      مالی و پولی نظام هاي مستمري بگیر      

ی ـاف از زندگـ ـازگار و قابـل انعطـ  ـکمیته همچنین به ضرورت گذار تـدریجی ، سـ         

حرفه اي به دوران بازنشستگی ، از طریق اقداماتی مثـل بازنشـستگی مرحلـه اي و                 

 گروه کارفرمایان رویکرد. فازبندي شده ، کار نیمه وقت ، و کار مشارکتی تأکید شد 

توافق شده در رویارویی با چالش هاي جمعیتی را به پرسش نگرفـت ، ولـی موفـق               

کـه  ) درچـارچوب هـاي کـار     (شد توافق عموم را بر قبول انعطـاف پـذیري ضـروري           

  . واحدها و شرکت ها براي رقابتی بودن و نوآوري به آن نیاز دارند ، به دست آورد 

ت نفوس و جمعیتی تقاضا براي کمیته همچنین به این توافق دست یافت که تغییرا      

بخش مراقبتی و درمانی را افزایش می دهـد و از ضـرورت حرفـه اي نمـودن ارائـه                    

ولـی کمیتـه از خواسـت گـروه کـارگران           . خدمات مراقبتی و درمانی حمایت نمود       

 احتمال تدوین استانداردهایی درخصوص این موضوع خـاص را        ILOمبنی بر اینکه    

  . مود به بحث گذارد ، حمایت نن

 به عنوان پیگیري این موضـوع بـه عمـل آورد            ILOدر رابطه با اقدامی که قرار شد        

 نقش مهم هدایت جهانی را برعهده گیرد و به عنوان           ILOکمیته پیشنهاد نمود که     

  دـز بایــان نیـدبیرخانه سازم.  فعالیت نماید "تغییر جمعیتی"کانون و مرکز ثقل 

نه هاي مختلف، از جمله برنامه هاي    مشخصاً اقدامات مؤثر در زمی    

اقدام ملی براي رویارویی با تغییر جمعیتی را مـورد حمایـت قـرار          

  . داده و سیستم هاي اطالعاتی صحیح مرتبط با بازار کار ارائه دهد 

  )بحث عمومی(توسعه پایدار ، کار شایسته و مشاغل سبز 

ه پس از نتیجه اي که از کنفرانس سازمان ملل درخـصوص توسـع            

به دست آمد و    )  Rio+20 – در ریو دو ژانیرو      2012سال  (پایدار  

انتظاري که از بحث هاي بین المللی در مورد اهداف توسعه پایدار            

 می رود ، بحث پیرامون این بند دستورکار کنفرانس   2015پس از   

 نیز به کار روي مشاغل سبز      ILOخود مدیرکل . بسیار به موقع بود   

  .  ، اولویت هایی داده است ILO آتی  سال6در دیدگاهش براي 

کمیته در مـورد تبعـات چـالش هـاي کنـونی زیـست محیطـی و            

در ایـن مباحـث ، یکـی از         . سیاست هاي دنیاي کار بحـث نمـود         

چالش هاي کلیدي براي کارفرمایان کسب اطمینان از این بود که           

 با قبـول ایـن امـر        "کار" و   "واحدها"رویکرد کلی نسبت به ایجاد      

 "اقتـصاد سـبز   " ،   "واحـدهاي سـبز   " ،   "مـشاغل سـبز   "که  باشد  

جملگی و به طور کلی ریشه در خود مـشاغل ، واحـدها و اقتـصاد            

نتایج بحث هـا ، زمینـه هـاي سیاسـت گـذاري کلیـدي و                . دارند  

ترتیبات بنیادي را مشخص نمود که یک گذار عادالنه براي همگان 

 و تـوازن زیـست      به آینده اي پایدارتر ، با در نظـر گـرفتن تعـادل            

ــراهم آورد   ــاعی ف ــصادي و اجتم ــاي اقت ــراي . محیطــی و نیازه ب

کارفرمایان این بدان معناست که چارچوبی براي توسعه واحـدهاي    

در این خصوص وظایف    . پایدار و گسترش کارآفرینی فراهم آورند       

و نقش هایی براي دولت ها و سازمان هاي کارگري و کارفرمایی و          

برنامــه "یــک  ILO بــراي ایــن منظــور . تعیــین شــد ILOخــود 

 2013ر  ـ ، جهـت بحـث در نشـست مـاه نوامبـ            "استراتژیک اقدام 

هیأت مدیره تنظیم خواهد کرد که مشخص مـی نمایـد کـه ایـن               

اقدام چگونه در اجراي برنامه و بودجه و چارچوب سیاست گـذاري      

ضمن آنکـه   .  گنجانده شود    2016 – 2021استراتژیک سال هاي    

پیگیري و همچنین اهداف خـاص مـورد نظـر بـراي            مکانیزم هاي   

  . کوتاه مدت و میان مدت را نیز مشخص می نماید 

 و "تغییر جمعیتی"گزارش کامل هر دو کمیته هاي فنی مرتبط با 

 ، کـه مـسئولیت شـرکت در آن دو           "توسعه پایدار و اشتغال سبز    "

کمیته از سوي گروه کارفرمایی ایران بـه ترتیـب بـر عهـدة آقـاي               

دس سید حسن افتخاریان و خانم مهنـدس کتـایون سـپهري            مهن

  .بود در پایان گزارش حاضر ضمیمه است 

بحث دوره اي هدف استراتژیک گفتگوي اجتمـاعی بـر پایـه            

  پیگیري بیانیه عدالت اجتماعی براي جهانی سازي عادالنه 

 بـاز هـم     "گفتگـوي اجتمـاعی   "بحث دوره اي امسال درخـصوص       

د انتظار این گونه بحـث هـا اسـت دسـت     نتوانست به آنچه که مور   

 ILOآنچه مورد انتظار بـوده اسـت تمرکـز نمـودن بـر کـار             . یابد  

  درخصوص نیازهاي اعضاء ، درس هاي آموخته و تجارب به دست
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ولـی  . می تواند در کار ارتقاء یابد ، بود   ILOآمده و باالخره اینکه چگونه      

ولـی البتـه   . ت داشت در عوض ، همانند سابق به یک بحث عمومی شباه     

روي نتایجی هم توافق شد که آنهم تقویت گفتگوهاي اجتماعی از طریق            

گـروه کارفرمایـان    . ظرفیت سازي و توانمند سازي شرکاي اجتماعی بود         

 ادامه می دهد تـا   ILOهمچنان به مشارکت و همکاري خود با دبیرخانه       

 ، مـنعکس   خواهـد بـود  "اشتغال"بحث دوره اي سال آتی که موضوع آن  

بیانیـه عـدالت   "کنندة نتایج مورد انتظار اعـضاء بـه همـان گونـه کـه در            

تـصریح  ) ILO 2008مصوب سال  ("اجتماعی براي جهانی سازي عادالنه 

  . شده ، باشد 

بحث دوره اي پیرامون هدف استراتژیک گفتگوي اجتماعی که چهـارمین           

ر گردید زیـرا  دوره بحث پیرامون این موضوع بود از اهمیت خاص برخوردا 

 ILOاین فرصت را براي کارفرمایان فراهم آورد تا اطمینان حاصل کننـد             

به نیازمندي هاي اعضاء در رابطه بـا گفتگـوي اجتمـاعی بـه نحـو مـؤثر                  

زیرا گفتگوهاي اجتماعی نقشی برجسته در کاهش . پاسخگویی می نماید 

شد اندك  چالش هایی که بسیاري از کشورها به دلیل بیکاري فزاینده و ر           

در بسیاري از کشورها گفتگوي اجتماعی      . با آن مواجهند ، ایفاء می کند        

کمک شاخصی در روند تغییر و تحوالت اقتصادي ، اجتماعی و سیاسی و             

نیز تغییر جهت بسیاري از بحران ها و نا آرامی هاي جدي اجتماعی بوده              

ه گروه کارفرمایی از موضع گیـري خـود همچنـان دفـاع نمـود کـ               . است  

گفتگوي اجتماعی نه به عنوان پایانی بر گفتگو میان شرکاي اجتمـاعی ،             

بلکه به عنوان ابزاري براي تقویت رقابت پـذیري شـرکت هـا و همچنـین      

  . ثبات و پایداري جوامع باید مورد نظر قرار گیرد 

گفتگـوي  ": نتایج و جمع بندي هاي ایـن بحـث تأکیـد مـی نمایـد کـه                  

 و به عالوه سیستم هاي روابط صـنعتی و          "رداجتماعی اشکال متفاوتی دا   

واژة گفتگوي اجتماعی بسیار گـسترده و  . کار در دنیا بسیار مختلف است  

در بر گیرندة انواع مختلف گفتگوها ، مذاکرات ، مشاوره ها ، و رویه هـاي               

تبادل اطالعات براي گروه کارفرمایی از اهمیت خاص برخوردار است کـه            

و ارتقاي آن باید در تدوین پروژه هـا و اقـدامات            اشکال متعدد و متفاوت     

  . مرتبط مورد توجه قرار گیرد 

خواسـته شـده تـا     ILOدر نتایج این بحث همچنین از کـشورهاي عـضو          

نسبت به مقوله گفتگوي اجتماعی و سه جانبه گرایـی ، براسـاس احتـرام            

 کامل به آزادي انجمن و حق مذاکره دستجمعی ، در راستاي بیانیه اصول            

. ، تجدیـد عهـد و تجدیـد تعهـد نماینـد      )ILO(و حقوق بنیادي در کـار      

 در راستاي   ILOهمچنین مشخصاً بر ضرورت فعالیت هاي همکاري فنی         

نیازهاي متفاوت اعضاء در رابطه با موضوع گفتگوي اجتماعی تأکید شـده       

  . است 

و باالخره محور اصلی جمع بندي هاي این موضوع این است که دبیرخانۀ             

ILO        باید سازمان هاي نمایندگی شرکاي اجتمـاعی را تقویـت نمایـد تـا

بتوانند نقش هاي خود را در اجـراي مـسئولیت هـا و مـشارکت مثبـت و          

سازنده در گفتگوها بهتر ایفاء نمایند این امر همچنین به مفهـوم تقویـت              

مشارکت و همکاري آن ها در روند طراحی و اجراي برنامه هاي کـشوري              

   خصوصی توافقات همکاري فنی ، و مشارکت و تعامل بخشکارشایسته ،

  .  است ILOو دولتی حول هر چهار هدف استراتژیک 
  

  : عبارتند از ILOقابل ذکر است که چهار هدف استراتژیک 

   اشتغال– 1

   حمایت اجتماعی– 2

   گفتگوي اجتماعی – 3

   استانداردها – 4
  

  :ردها شامل استاندا: و باز قابل ذکر است که مورد چهارم 

   آزادي انجمن و حق مذاکره دستجمعی– 1

   کار اجباري– 2

   محو کار کودك– 3

  . تبعیض در اشتغال و کار است – 4
  

  (Selection Committee)کمیته گزینش 

کنفرانس هاي بین المللی کار عالوه بر کمیتـه هـاي فنـی مـرتبط بـا                 

ته دیگر به نام    بندهاي ثابت و غیرثابت دستورکار هر اجالسیه ، دو کمی         

 کـه متـصدي تنظـیم و حـسن اجـراي برنامـه هـاي        "کمیته گزینش "

 کـه مـسئول رسـیدگی بـه         "کمیتـه اعتبارنامـه هـا     "کنفرانس است و    

شکایات دریافتی از سوي گروه هاي کارگري و کارفرمایی اسـت فعـال             

  .می باشند 

 در اجالسیه سال پیشین کنفرانس بین المللی کار ، اقدامات اولیه براي           

پایان دادن به روند جلسات مرتبط با کشور میانمار براي بهره کـشی از              

 و  1999این اقدامات به طور رسمی از سـال         . کار اجباري به عمل آمد      

 ، با کنار گذاردن کشور میانمار از دریافـت حمایـت هـاي فنـی                2000

ILO               و ممانعت از مشارکت ایـن کـشور در فعالیـت هـايILO    آغـاز 

دامات همچنین شامل درخواست از کشورهاي عضو براي این اق . گردید  

واکنش به تخلفات کشور میانمار بود که منجر به یک سري تحریم هـا              

در سـال گذشـته ، پیـرو تـصمیمات اجالسـیۀ            . علیه آن کشور گردید     

تـالش هـا و اقـدامات گـستردة         : این اقدامات به دلیل   ) 2012(پیشین  

به ( آن کشور به حکومت مدنی       اصالحات بنیادي در میانمار و بازگشت     

و به خصوص اقدام مستقیم آن کـشور بـر          ) جاي حکومت نظامی حاکم   

 ILOنمایندة اعزامی . ضد استفاده از کار اجباري ، جملگی متوقف شد     

به آن کشور توانست یک سري اقدامات به عمل آمده از سوي آن کشور 

نیـز   ILOگزارش دهد و به عالوه بر ضرورت عاجل همکاري و حمایت            

یک سال سپري شد و کنفرانس امسال نیز مجدداً شرایط          . تأکید نمود   

جاري در میانمار را بررسی نمود و به اجماع توافـق نمـود کـه موضـوع          

 سال پیشین دائمی و همیشگی گردد و به عدم ادامـۀ            "توقف اقدامات "

  . اقدامات تحریمی علیه میانمار رأي داد 

همچنان بر نظارت خود از وضعیت کار  ILOعلیرغم تحول فوق ، لیکن 

اجباري در میانمار ادامه خواهد داد و مرتبـاً هیـأت مـدیره را از تـالش         

هاي جاري دولت میانمار در محو استفاده سیستماتیک و سازمان یافته       

  .کار اجباري در آن کشور ، طی گزارشات مربوطه مطلع خواهد نمود 



  کمیته اعتبارنامه ها 

ل هاي پیش ، کمیتـه اعتبارنامـه هـاي امـسال بـا کـاهش تعـداد                  در مقایسه با سا   

در ارتباط با گروه کارفرمایان ، تنها یک اعتراضـیه    . اعتراضات و شکایات مواجه بود      

 از کـشور ونـزوئال و یـک عـضو           FEDECAMARASاز سوي سازمان کارفرمایی     

نی در  ایـن یـک پرونـده طـوال       .  مطرح بـود     (IOE)سازمان بین المللی کارفرمایان     

کمیته اعتبارنامه ها است زیرا که دولت آن کشور مشاوران فنی گروه کارفرمـایی را         

  . از سازمان هاي غیرنمایندگی کارفرمایی اعزام می دارد 

عالوه برمورد فوق یک شکایت هم ازسوي هیأت کارفرمایی رومانی مبنی برپرداخت 

  . نی مطرح شده بود بخش اعظم هزینه هاي هیأت کارفرمایی آن کشور توسط روما

در رابطه با اعتراضیه کارفرمایان ونزوئال جمع بندي کمیته اعتبارنامـه هـا بـر ایـن                  

اساس بود که دولت ونزوئال نتوانـست کمیتـه اعتبارنامـه هـا را متقاعـد نمایـد کـه           

سازمان دیگري در آن کشور بتواند به عنـوان سـازمان حـایز نماینـدگی اکثریـت ،                  

کمیته اعتبارنامه هـا نگرانـی      .  ، تلقی شود     ILO اساسنامه   5  ، بند  3براساس ماده   

خود را نسبت به اقدام مجدد دولت ونزوئال مبنی بر تحمیل تعدادي مشاوران فنی و   

  .دیگر شرکت کنندگان از سازمان هاي غیر نماینده ، ابراز نمود 

، کمیته در رابطه باپرداخت هزینه هاي سفرو اقامت اعضاء هیأت کارفرمایی رومانی        

 دولت هـاي      ، ILOاساسنامه  ) الف (2 بند   13بار دیگر تأکید نمود که مطابق ماده        

  . عضو می باید هزینه هاي سفر و اقامت کل هیأت را تماماً پرداخت و تقبل نمایند 

کمیته توجه می نمایدکه دولت توافق نموده است که رویکردخود را مجدداً بازنگري 

 دولت در بودجه خود به مشارکت کل اعضاء در کنفرانس ،            نماید ، و انتظار دارد که     

  .و تقبل هزینه هاي مرتبط با سفر و اقامت نمایندگان و مشاوران اولویت بخشد 

  کمیته استانداردهاي کنفرانس 

 آئین نامه کنفرانس ، اجالسیه امسال کنفرانس کمیته استانداردها را           7مطابق ماده   

درخصوص اطالعـات و گزارشـات   : کار کمیته جهت بررسی گزارش بند سوم دستور    

این کمیته سه جانبـه     . چگونگی اجراي مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها تشکیل داد            

 عضو شامل نمایندگان دولت ، کارگر و کارفرما و همچنـین برخـی              220متشکل از   

ت مسئولین این کمیته با موافق    .  نهادهاي بین المللی غیردولتی به عنوان ناظر بود         

  : به شرح ذیل منصوب و معرفی شدند ، نمایندگان سه جانبه کشورها 
  

  )نماینده دولت و وزیرکار آرژانتین (Noemi Rial خانم          :رئیس کمیته 
  

)نماینده کارفرماي کانادا ( Sonia Regenbogenخانم  -1: نایب رؤساي کمیته 

)ارگر بلژیکنماینده ک  (Marc Leemansآقاي   - 2              

  به ترتیب به عنوان سخنگویان دو گروه کارفرمایی و کارگري کمیته 
  

  )نماینده دولت نامیبیا ( David Katjaimo آقاي             :گزارشگر 
  

 نشـست برگـزار نمـود و محـور اصـلی تمرکـز آن بررسـی و طـرح               16این کمیتـه    

 25. خـاص بـود   گزارشات و اطالعات کشورهاي مندرج در فهرسـت پرونـده هـاي           

کشور ، پیرو موافقت دو گروه کارگري و کارفرمایی در این فهرست قرار گرفتند که               

  : عبارت بودند از 

بنگالدش ، بالروس ، کامبوج ، کانادا ، چاد ، جمهوري دومیـنکن ، مـصر ، فیجـی ،      

یونان ، گواتماال ، هندوراس ، جمهوري اسالمی ایران ، کنیا ، کره جنوبی ، مـالزي ،     

  د ، ـوآزیلنـموریتانی ، پاکستان ، پاراگوئه ، عربستان سعودي ، سنگال ، اسپانیا ، س

  .ترکیه ، ازبکستان ، زمیبابوه 

هر یک از کشورهاي فوق در رابطه با مقاولـه نامـۀ خاصـی مطـرح       

 111شدند و طرح پروندة ایران نیز در رابطه با مقاوله نامۀ شـمارة          

 ایـن پرونـده از مـوارد دو فـوریتی           .تبعیض در اشتغال و کار بـود        

(double footnote) معیارهاي تعیین کـشور  .  مشخص شده بود

  : خاص به عنوان پروندة خاص یا دوفوریتی عبارت است از 

جدي بودن مسئله و مشکل ، پایداري و تداوم مـشکل ، فوریـت و             

حاد بودن وضعیت ، محتوا و کیفیت گزارشات و پاسخ هـاي ارائـه              

  . ي دولت می باشد شده از سو

  مباحث فنی کمیته استانداردهاي کنفرانس

.  بود "کمیته اجراي استانداردها"تمرکز کنفرانس امسال عمدتاً بر 

ــ ـــبرخـ ــشیـالف سـ ــ نـال پیـ ــاص ـ، فهـ ــشورهاي خـ رست کـ

(Individual cases)  تصویب شد و به این ترتیب کار این کمیته

خالفــت گــروه ولــی آنچــه کــه تغییــر نکــرد م. بــه جریــان افتــاد 

 در مورد عدم شفافیت ماهیت      "کمیته کارشناسان "کارفرمایان به   

گزارش این کمیته و تعبیر و تفـسیرهاي گـسترده ایـن کمیتـه از            

 "حق اعتصاب "استانداردهاي بین المللی کار ، به ویژه در رابطه با           

قابـل  . ( بـود    87در چارچوب مقاوله نامه آزادي انجمن به شـماره          

 کارشناسـان تنهـا موظـف بـه بررسـی چگـونگی           ذکر است کمیته  

اجراي مقاوله نامه ها و توصیه نامه هـا در کـشور الحـاقی اسـت و               

حق تعبیر و تفسیر در مفاد مقاوله نامه ها را ندارد که این امر تنها       

و باز قابل ذکر .) بر عهدة کنفرانس ها و علی القاعده کشورها است 

 (IOE)للـی کارفرمایـان     است که در سال گذشته سازمان بین الم       

تالش خود را بر انجام مکاتبات با دولت ها و اعضاي خود ، مبنـی               

.  بـود    "حق اعتصاب "بر موضع گیري کارفرمایی نسبت به جریان        

این تالش ثمربخش بود زیرا که تعداد کثیري از دولت ها اینک از             

ــایف     ــرح وظ ــصوص ش ــایی درخ ــروه کارفرم ــع گ ــه "موض کمیت

  . ی کنند  حمایت م"کارشناسان

موضع گیري گروه کارفرمایی نسبت به تعبیر و تفسیر    (این جریان   

 در رابطه با حـق      87کمیته کارشناسان از مفاد مقاوله نامه شماره        

 ILOوجود یـک بحـران واقعـی را در مکـانیزم نظـارتی              ) اعتصاب

هـر چنـد    . افشاء کرد که به زودي نیز حل و فـصل نخواهـد شـد               

ضـع گـروه کارفرمـایی درخـصوص        مشخص و بدیهی است کـه مو      

مذاکرات میان گروه هـاي     . موضوع مبتنی بر حقایق و اصول است        

کارگري و کارفرمایی ، به منظور یافتن راه کارهاي کوتـاه مـدت ،              

 ILOمیان مدت و بلندمدت ، جهت عملکرد بهتر دستگاه نظارتی           

  . در جریان است 

مـول بـه   کار کمیته اجراي اسـتانداردهاي کنفـرانس مطـابق مع         

 بحـث عمـومی درخـصوص    :اول . دوبخش اصلی تقسیم می شود   

، تهیه شـده توسـط    (General Survey)گزارش بررسی عمومی 

  کمیته کارشناسان است که امسال مرتبط با مذاکرات دستجمعی 
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 و دو   154 و   151موضوع دو مقاوله نامـه شـماره هـاي          (در بخش دولتی    

 25 بحث درخصوص    :و دوم   بود  ) 163 و   159توصیه نامه به شماره هاي      

  .کشور خاص 

 فرصـت مناسـبی بـراي کارفرمایـان     "بررسـی عمـومی  "بحث درخصوص  

فراهم آورد تا به موضوعات کلیدي که گروه کارفرمایان در مورد مذاکرات            

  . دستجمعی در بخش عمومی تأکید داشته اند ، مجدداً تصریح نمایند 

 151ري ، که مقاوله نامه شـماره       کارفرمایان بر ضرورت قبول انعطاف پذی     

براي دولت ها ، در طراحی و تدوین مذاکرات دستجمعی مطابق با شرایط           

  . و ویژگی هاي خاص ملی فراهم آورده است ، پافشاري نمودند 

کارفرمایان همچنین تصریح نمودند که مقاوله نامه هاي فوق الذکر فاقـد            

راجبـاري بـودن و     نظارت بر مذاکرات دسـتجمعی اسـت و بـر ماهیـت غی            

گروه کارفرمایی تأکید   . داوطلبانه بودن مذاکرات دستجمعی تأکید کردند       

نمود که مورد توجه قرار دادن محدودیت هـاي مـذاکرات دسـتجمعی در              

بخش عمومی ، در مقابله با بحران هاي اقتصادي ، حـایز اهمیـت بـسیار                

ر با درخواست گروه کارفرمایان خواستار ضرورت رفتار یکسان و براب. است 

  .هاي کارگري و کارفرمایی براي داوري و حکمیت اجباري شدند

همچنین ، در نتیجه بحث هاي به عمـل آمـده در کمیتـه اسـتانداردهاي      

 ، گروه کارفرمایی اعالم کرد هنوز موضـوعات حـل نـشده اي         2012سال  

وجود دارد که نیازمند راه حل هاي فوري و میان مدت اسـت ، بخـصوص       

 با دستورکار کمیته کارشناسان و تعبیر و تفسیر ایـن کمیتـه از              در رابطه 

 ، گـروه    87جریان حق اعتصاب به عنوان بخشی از مقاولـه نامـه شـماره              

ـ    ـود که جمـع بنـ     ـکارفرمایان همچنین تصریح نم    س ـدي کمیتـه کنفران

نمی تواند به معناي یک اجماع در وجـود حـق اعتـصاب در مقاولـه نامـه       

   .  تلقی گردد87شماره 

گروه کارفرمایی به تعهد خود مبنـی بـر تـضمین انجـام بحـث پیرامـون                 

 مـورد ،  25کشورهاي خاص پاي بند شد و فهرست نهایی کشورها شامل           

در این .  نهایی گردید (case of Progress)"پیشرفت"و البته یک مورد 

رابطه دستاورد بزرگ گروه کارفرمایی این بود که پاراگراف ذیل در کلیـه             

بندي هایی که در آن حق اعتصاب از سوي کمیته کارشناسان ذکر            جمع  

  . شده بود درج گردید 

 کمیته به حـق اعتـصاب در پرونـده ایـن             :این پاراگراف عبارت بودند از    

کشور نپرداخت زیرا که کارفرمایان بر این توافق نیستند که حق اعتصاب            

  . ته شده است  ، آزادي انجمن به رسمیت شناخ87در مقاوله نامه شماره 

بـنگالدش ، کانـادا ، مـصر ،    : کشورهاي مطروحه در ایـن خـصوص نیـز      (

  )فیجی ، گواتماال ، و سوآزیلند بودند

 کشور مطرح شده در کمیته استانداردها ، ازبکستان در رابطه           25از میان   

و کار اجباري   ) محو بدترین اشکال کار کودك     (182با مقاوله نامه شماره     

 سال بـه عنـوان مـورد نگرانـی بـسیار            18 کلیه افراد زیر     و زیان آور براي   

دولت ازبکستان تـصریح نمـود کـه اقـدامات الزم را بـا قیـد                . مطرح شد   

فوریت امر براي اجراي کامل قوانین ملی و ممنوعیت کار اجباري و زیـان      

  ه در ـان کــعالوه بر ازبکست. آور براي کلیه کودکان به عمل خواهد آورد 

 در پاراگراف ویژه قرار گرفت کشورهاي 182اوله نامه شماره رابطه با مق

 ، در پاراگراف ویژه قرار     87بالروس و فیجی نیز در رابطه با مقاوله نامۀ          

  . گرفتند 

  طرح پرونده ایران 

پرونده ایران در پنجمین نشست کمیتـه اسـتانداردها و در روز هـشتم              

بتدا نماینده دولت   ا. مطرح شد   ) 1392 خرداد   18(ژوئن کار کنفرانس    

اعزامی وزارت  ایران به نمایندگی آقاي رامین بهزاد وابستۀ کار و نمایندة    

ایران . ا. مستقر در نمایندگی دایم ج    (تعاون کار و رفاه اجتماعی به ژنو        

گزارش دولت را در رابطـه بـا سـؤاالت و نقطـه نظـات کمیتـه                 ) در ژنو 

 گـزارش مکتـوب و      ایـن .  دقیقه قرائـت نمـود       15کارشناسان به مدت    

سـپس دو   . توسط دست اندکاران دولتـی از پـیش تنظـیم شـده بـود               

 دقیقـه   15سخنگویان گروه کارفرمایی و کارگري نیز هر یک به مـدت            

وارد موضوع شدند و مواضع کارفرمایی و کـارگري گـروه هـا را مطـرح                

مواضع کارفرمایی براساس گفتگوها و مذاکرات به عمل آمده از          . کردند  

 "کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایـران       "ماینـدگان   سوي ن 

دیـان ، نماینـده     رجناب آقـاي مهنـدس محمـد عطا       . تلطیف شده بود    

کارفرمایی ایران در گفتگوي خود با سخنگوي گروه کارفرمایی ، ضمن           

 طرح اول: طرح سایر موضوعات بر دو نکته تأکید و خواستار آن گردید     

وي پارلمانی و دیپلماتیـک در جلـسه ، بـا           موضوع با رعایت اصل گفتگ    

 عـدم درج    و دوم حفظ منزلت و احترام به موقعیـت ملـی یـک کـشور              

بـه مفهـوم    (Special Paragraghs)"پاراگراف ویـژه "پرونده ایران در 

سخنگوي گروه کارفرمایی بـر دو اصـل        . کشور ناقض حقوق بشر ، بود       

آقـاي مهنـدس   مـورد درخواسـت نماینـده کارفرمـایی ایـران ، جنـاب       

عطاردیان توافق نمود ولی در عین حال در طرح مواضع کارفرمـایی بـر    

ال هـاي متمـادي در      ـ، طـرح آن در سـ       ن پرونـده  ـودن ایـ  ـوالنی ب ـط

کمیته هاي کنفرانس و درج آن در چند سال در پاراگراف ویـژه تأکیـد    

نمود و تصریح کرد کـه بـسیاري از مـوارد منـدرج در گـزارش کمیتـه                 

  .  سالیان طوالنی ، حل نشده پا برجا مانده است کارشناسان

 دقیقـه وارد بحـث گردیـد و         15سخنگوي گروه کارگري نیز به مـدت        

وي در گزارش خود بـه حـاد        . مواضع کل گروه کارگري را مطرح نمود        

بودن مشکالت کارگري در ایران ، دستگیري فعاالن کارگري و سیاسی           

رج نــام ایــران در فهرســت اشــاره نمــود و در پایــان نیــز درخواســت د

  .نمود  (Special Paragraghs)"پاراگراف ویژه"

کارفرمایی ایـران ، توافـق شـد کـه از گـروه         براساس درخواست نمایندة  

کارفرمایی از کـشوري ورود بـه بحـث نداشـته             کارفرمایان هیچ نمایندة  

. و این درخواست نیز عملـی شـد         .باشد زیرا که همه مواضع منفی بود        

روه کارگري چندین نماینده از کـشورهاي مختلـف از جملـه            ولی در گ  

کانادا ، ترکیه ، فرانسه وارد بحث گردیدند و گزارش هاي مـشروحی بـا    

از میان دولـت هـا نیـز نماینـدة          . مواضع منفی علیه ایران ارائه نمودند       

 به نمایندگی (European Union)دولت کانادا و نماینده اتحادیه اروپا 

  شرکــت کننده در ي عضو اتحادیه اروپایی از سوي کشورها
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به ویژه کشورهاي کرواسی،ایسلند ، مونتنگرو ، صرب و جمهـوري سـابق              کنفرانس

مقدونیه ، آلبانی ، بوسنی و هرزگوین مواظع تندي علیـه ایـران اتخـاذ               / یوگسالوي

نمودند و در گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در جمهوري اسالمی ایران انتقاد و               

  .  بعمل آوردند (deep concern)ار نگرانی عمیق اظه

از میان نمایندگان دولتی ، نمایندگان ونزوئال ، پاکستان و هند نیز کوتاه وارد بحث               

 با ایران در اجراي مفاد      ILOشدند و موضع مثبتی ، با اعالم ضرورت همکاري فنی           

  .  ، اتخاذ کردند 111و الزامات مقاوله نامه شماره 

اع نظرات و پاسخ هاي نماینده دولت ها ، سخنگوي دو گروه کارگري و   پس از استم  

کارفرمایی همچنین نمایندگان کـارگري برخـی کـشورها ، کمیتـه اسـتانداردهاي              

  . ارائه نمود  (concpusions)کنفرانس جمع بندي خود را به عنوان نتایج بحث ها 

رونـده ایـــران و     قبل از شرح این جمع بندي یادآور می شـــود ، موضـوع طـرح پ               

 C. APP./pv.2 مواضع اتخــاذ شـده از ســوي همـۀ طـرف هـا در سـند شـمارة      

  .  درج و قابل مطالعه است 8/6/2013مورخ صبح روز 

 کشور خاص مندرج در فهرست پرونـده  25  و باز قابل ذکر است که عالوه بر پروندة   

ه هاي الحـاقی خـاص ،       هاي خاص ، از موارد نقض اجراي مفاد و الزامات مقاوله نام           

دو پرونده از کشورهاي ایسلند و روآندا نیز در فهرست بود که به عنوان پرونده هاي      

  . قابل مالحظه براي پیشرفت و تحول مطرح می گردید 

پرونده کشور ایسلند مطرح شد ولی پرونده کشور روآندا به عنوان مورد پیـشرفت و               

ر در کمیتـه اسـتانداردها شـرکت        تحول مطرح نشد چون نماینده اي از ایـن کـشو          

  . نکرده بود 

 111اره  جمع بندي نهایی درخصوص پرونده ایران در رابطه با مقاوله نامه شـم            

  تبعیض در اشتغال و کار 

پروندة طوالنی مدت ایران در کمیته استانداردهاي کنفرانس امسال نیز مطرح شـد             

وي نماینـدگان دولـت   و پس از دفاعیات و گزارش ها و اطالعـات ارائـه شـده از سـ           

توسط جناب آقاي رامین بهزاد ، نماینده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در ژنو (

و جناب آقاي امیر شاهمیر ، مدیرکل روابط بین الملل وزارت تعـاون ، کـار و رفـاه                   

، و ورود چند نمایندة کارگري و دولت ها و همچنین ورود سخنگویان دو ) اجتماعی

قابـل  .  کارفرمایی ، جمع بندي آن به شرح ذیل اعالم و قرائت شد              گروه کارگري و  

 به همراه جمع بندي مربوط بـه سـایر   (Concpusions) ذکر است این جمع بندي   

مــوارد مطروحــه در کمیتــه اســتانداردها عینــاً بــه تــصویب کمیتــه اســتانداردهاي 

عمومی نیز کنفرانس سال جاري رسید ، که به همین ترتیب عیناً در نشست مجمع 

  . تصویب شد 

   میالدي 1964 : 111سال الحاق به مقاوله نامه شماره : جمع بندي ایران 

گـزارش و اطالعـات شـفاهی ارائـه شـده توسـط             ) استانداردهاي کنفـرانس  (کمیته  

  . نماینده دولت و بحث هاي متعاقب آن را مورد توجه قرار داد 

اي متمـادي در رابطـه بـا وجـود     کمیته یادآور می شود که این کمیته براي سال ه        

تبعیض ، در قوانین و همچنین در اجرا و عمل ، بر ضد زنان ، اقلیت هاي قـومی و                     

مذهبی ، همچنین فقدان محیط و جوي سازنده براي گفتگوهاي اجتمـاعی جهـت              

  . اجراي این مقاوله نامه ، ابزار نگرانی نموده است 

گروه فنی جهت پرداختن به اطالعات      کمیته اظهارات دولت را مبنی بر ایجاد چهار         

  ايـت شغلی ، و ارتقــقانون کار ، قانون تأمین اجتماعی و مقررات حفاظت و بهداش

گفتگوهاي اجتماعی مورد توجه قرار داده و بخصوص اینکه مـوارد           

کمیته همچنین اظهـار  . اصالحی متعددي نیز پیشنهاد شده است     

در ایـن خـصوص را در      دولت ، مبنی بر اینکـه اطالعـات مـشروح           

گزارشی که اخیراً به کمیته کارشناسان براي نشـست مـاه نـوامبر             

 این کمیته تسلیم داشته است ، مـورد نظـر قـرار داده        2013سال  

  . است 

 خود را از اینکه هـیچ نتـایج   (deep regret)کمیته تأسف عمیق 

شاخصی از آخرین بررسی هاي این کمیته ، از این پرونده ، که در              

.  به عمل آورده حاصل نـشده اسـت ، ابـراز مـی دارد                2010 سال

کمیته قویاً به دولت تصریح می نماید که در رابطه با رفـع و محـو            

تبعیض علیه زنان و اقلیت هاي مذهبی و قومی ، نژادي ، از مرحلۀ 

  . قول و وعید به پیشرفت عملی گام بر دارد 

نان در بازار کار کمیته ضمن استقبال از اینکه در میزان مشارکت ز   

و همچنین تعداد قاضیان زن که به گفتـه دولـت افـزایش حاصـل           

شده ، ولی توجه دارد کـه همچنـان بـراي برابـري فرصـت هـا در           

  .اشتغال و کار براي زنان موانع خاصی وجود دارد 

کمیته همچنین در مورد تبعیض سیستماتیک و نظام یافته علیـه           

ی ، ابـراز نگرانـی عمیـق و    اعضاي گروه هاي اقلیت مذهبی و قـوم     

پایدار می نماید و توجه دارد که تبعیض علیـه بهائیـان بـه شـکل                

  .جدي پا بر جا است 

کمیته به دولت تصریح می نماید که براي پایان دادن بـه تبعـیض      

علیه زنان و اقلیت هاي قومی و مـذهبی ، در قـانون و در عمـل و                 

آفرینی زنان ، اقـدام  اجرا ، همچنین براي توانمند سازي زنان ، کار        

عاجل به عمـل آورده و بـه عـالوه بـراي مبـارزه بـا دیـدگاه هـا و             

رویکردهاي کلیشه اي که عامل رویه هاي تبعیض آمیز است اقدام      

قاطع به عمل آورد و به رفع آزار و اذیت هاي جنسی و دیگر موارد 

کمیته همچنین به دولت تأکید می نمایـد اطمینـان          .  بپردازد   آن

ماید که هرگونه اقدامات جدید موجب محـدودیت بیـشتر          حاصل ن 

زنان در دستیابی آقان به بازار کار و عامل تقویت پیش داوري ها و 

  . نقش هاي سنتی درخصوص زنان نگردد 

با توجه به نگرانی عمیق کمیته از وجود تبعیض در اشتغال به کار             

و تحصیل براساس عقاید سیاسی ، به خـصوص در مـورد روزنامـه              

نگاران ، معلمان ، دانشجویان ، و فعاالن صنعتی و کـارگري ، ایـن          

کمیته به دولت تأکید می نماید که جهت تضمین حمایت بر علیه            

تبعیض براساس عقیدة سیاسی و تضمین احترام به آزادي بیـان ،            

کمیتـه همچنـین از فقـدان پیوسـتۀ         . اقدامات مؤثر به عمل آورد      

اي آزادي انجمـن و گفتگوهـاي       محیط و فضاي سازنده و مثبت بر      

اجتماعی ، متأسف است و به دولت تصریح می نماید که به عنوان             

امري عاجل به این موضوعات بپردازد و به خصوص به لحـاظ رفـع      

شکاف میان قانون و اجرا در رابطه با اجراي این مقاوله نامه اقـدام              

  . نماید 
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ن ، کمیتـه بـه دولـت       نظر به حاد بودن این پرونده و عدم پیـشرفت در آ           

تأکید می نماید که پذیراي یک هیأت بلند پایه به ایران ، جهت بررسـی               

(to examine)  کلیه موارد مطروحه از سوي کمیته کارشناسان ، و ایـن 

، در مورد اجراي این مقاوله نامه       ) کمیته استانداردهاي کنفرانس  (کمیته  

شی که براي نشـست     کمیته از دولت درخواست می نماید در گزار       . باشد  

 کمیته کارشناسان ارائه می نماید ، اطالعات کـاملی از کلیـه             2013سال  

و کمیته کارشناسان،   ) استانداردها(موضوعات مطروحه توسط این کمیته      

  . براي بررسی در نشست آتی اش درج نماید 

در پایان قرائت این جمع بندي در کمیته اسـتانداردها ، نماینـده دولـت               

اظهار داشت که دولت متبـوع وي در جریـان بحـث            )  شاهمیر آقاي امیر (

بـه گونـه اي شـفاف و سـازنده          ) استانداردها(هاي مربوطه در این کمیته      

وي افزود ضمن اینکه دولت متبوع وي کامالً آمـاده بـراي            . شرکت نمود   

شفاف سازي درخصوص هرگوه موضوعات بیشتر و همچنین آمـاده ارائـه            

ه کارشناسان می باشد ، ولی معتقد است اگـر          گزارش مشروح تر به کمیت    

چنانچه این کمیته اطالعاتی که اخیراً توسط دولت ارائه شد مورد توجـه             

دولـت  . قرار می داد ، جمع بندي این بحث ها می توانست متفاوت باشد         

وي همواره در بحث ها سازنده مشارکت نموده و اطالعات مـشروح ارائـه              

دو گروه  (ستقبال نمود که شرکاي اجتماعی      نماینده دولت ا  . نموده است   

اقدامت مثبت به عمل آمده را که در جمـع بنـدي هـم              ) کارگر و کارفرما  

لیکن جاي تأسـف اسـت کـه برخـی اصـالحات و      . آمده مشخص نمودند    

پیشرفت هاي حاصله در کشور که به کمیته کنفرانس ارائـه شـده بـود ،                

ـ         همکـاري فنـی راه     . ود  کامالً توسط کمیته کارشناسان منعکس نـشده ب

 در  ILOپیش رو است و دولت مشتاق و عالقمند به مشارکت کـاري بـا               

دولت جمع بندي کمیته کنفرانس را براي پـرداختن         . این خصوص است    

  . به موضوعات کامالً مورد نظر قرار می دهد 

در پایان مبحث فوق ، جا دارد که از مذاکرات ، تعامالت و همکاري هاي               

ایی اعزامی بـه کنفـرانس بـا سـخنگوي گـروه کارفرمـایی از         گروه کارفرم 

 کـه   *(IOE)کانادا، همچنین با دبیرخانۀ سازمان بین المللی کارفرمایان         

حذف . از تنظیم پیش نویس این جمع بندي همکاري می نماید یاد شود 

، حذف هیأت تمـاس مـستقیم   (Special Paragraph)"پاراگراف ویژه"

(Direct contact mission)  ــ ــذف هی ــین ح ــستقیم ـو همچن أت م

(Direct mission) از جمع بندي کمیته استانداردها ، جملگی ماحصل 

 کـه در    "هیأت بلنـد پایـه    "تالش گروه کارفرمایی ایران بود که نهایتاً به         

ت ـبـدون مـشارک    (ILOن  ـه از مـسئولی   ـک جانبـ  ـأت یـ  ـمحتوا یک هی  

د همکـاري فنـی نیـز       است و بعـ   )  ILOگروه هاي کارگري و کارفرمایی      

  . دارد منتهی گردید 

جهت آگاهی بیشتر از روند پرونده ایـران در رابطـه بـا چگـونگی اجـراي                 

 در کشور ، گـزارش مـشروحی در صـفحات آتـی       111مقاوله نامه شماره    

ارائه شده که عالوه بر اطالعات مفید از جریان و سابقه امـر مـی باشـد و                  

نظـر و مطروحـه توسـط کمیتـه         همچنین آخرین سؤاالت و موارد مـورد        

  .  را نیز در بر دارد ILOنظارتی 

براساس تقسیم بندي هاي کاري میان اعضاي هیأت کارفرمایی ایران          ( 

 ، خانم شهره تصدیقی مشاور امور بین الملـل کـانون            102به اجالسیه   

عالی موظف به شرکت در کمیته استانداردهاي کنفرانس و ارائه گزارش 

 گزارش کمیته اسـتانداردهاي کنفـرانس و موضـوع          مربوطه بود که کل   

جریان ایران در گزارش کمیته استانداردهاي کنفرانس و موضوع جریان 

  . )ایران در گزارش حاضر را تنظیم نموده است 
  

 و نظارت هـاي بـین المللـی بـر     111مقاوله نامه شماره  : موضوع  

  وضعیت اجراي آن در کشور

 مورخ مـاه    102اجالسیه  (المللی کار   در اجالسیه امسال کنفرانس بین      

پرونده جمهوري اسالمی ایران در رابطـه بـا    )  میالدي 2013ژوئن سال   

چگونگی اجراي مقاوله نامۀ الحاقی تبعیض در اشتغال و کار به شـماره             

 1964ایـران در سـال      . مطرح شد   ) میالدي (1958 مصوب سال    111

 از شـروع بحـث      قبـل . میالدي به این مقاوله نامه ملحـق شـده اسـت            

درخصوص چگونگی موضوع ، باید ببینیم اساساً چرا باید پرونده ایران و    

یا هر کشور دیگري در رابطه با مقاوله نامه اي کـه بـدان ملحـق شـده                  

در ایـن رابطـه الزم اسـت    . است در اجالسیه هابه اینگونه مطـرح شـود       

 المللـی در    اشاره اي به مفاهیم و الزامات مقاوله نامه و دیگر اسناد بین           

  . چارچوب استانداردها ي بین المللی کار داشته باشیم 

 یک پیمان حقوقی و تعهد آور است که کشورهایی که به     :مقاوله نامه   

آن می پیوندند ملزم خواهند بود مفـاد و الزامـات منـدرج در آن را در                 

ایـن جریـان مـی بایـد از طریـق وضـع             . کشور مربوطه به اجرا گذارند      

قررات ملی، اصالح قوانین و مقررات جـاري مغـایر بـا مفـاد              قوانین و م  

تصریح شده در مقاوله نامـه، و همچنـین تـدوین رویـه هـاي اجرایـی                 

صرف الحاق به تنهایی کافی نیست بلکه الحاق و        . مناسب محقق گردد    

  .اجراي یک مقاوله نامه الزم و ملزوم یکدیگرند 

یی بـاالتر از یـک مقاولـه         یک سند راهنما با استانداردها     :توصیه نامه   

نامه و عاري از تعهدات حقوقی است که سیاست گـذاري هـا و اجـراي                

ملی در کشورها را در سطحی باالتر از یک استاندارد جهت دهـی مـی               

هر توصیه نامه اي می تواند به صورت مستقل روي یک موضـوع             . کند  

 مـتمم .(خاص باشد یا مکمل مفاد مندرج در یـک مقاولـه نامـه باشـد                

  )مقاوله نامه 

 پروتکل هم یک سند حقوقی و تعهدآور است که در صـورت             :پروتکل

الحاق به آن کشورها ملزم به رعایت مفاد و الزامات آن از طریـق وضـع              

قوانین و مقررات منطبق با اصول مندرج در پروتکل و تدوین رویه هاي     

پروتکل نیز مکمل یک مقاولـه نامـه اسـت          . اجرایی مناسب می باشند     

ولی برخالف مقاوله نامه که یک سند حقـوقی ، تعهـد آور ، و مـستقل               

است ، پروتکل یک سند حقوقی و تعهدآور است ولی مستقل نیـست و              

  .وابسته به مقاوله نامه اي است که بدان منضم شده است 
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یا عقیده و نظر است کـه در یـک    قطعنامه هم بیان رسمی یک تصمیم،        :قطعنامه  

  . مجمع عمومی به تصویب رسیده باشد ولی بحث الحاق در آن مطرح نیست 

کشورها می توانند به یک مقاوله نامه به تنهایی ، و بدون مـتمم آن یعنـی توصـیه                   

در عین حال کشورها می توانند به یک توصیه نامه بطور . نامه و یا پروتکل بپیوندند 

ولی کشورها نمی توانند تنها به صورت مستقل به یـک پروتکـل             . د  مستقل بپیوندن 

  .پروتکل قابلیت الحاق به صورت مستقل رو ندارد . بپیوندند 

واژه هاي فوق که در مجموع بنام استانداردهاي بین المللی کار می شناسیم بایدبـه             

متـوازن  عنوان ابزاري تلقی شوند که از طریق آن بتوان توسعه اقتصادي و اجتماعی          

و هماهنگ شده اي را با حفظ احترام کامل به آزادي هـا و اصـول بنیـادي در کـار                     

ارتقاء بخشید  استانداردها نباید تعهدات مازاد به کشورها تحمیل نماینـد و مـشکل            

اسـتانداردها بایـد    . زیرا در این صورت روند توسعه را کند خواهند کرد           . ساز باشند   

 دارا بوده و میزان توسعه در کشورها و شرایط خـاص            قابلیت اجرادر سطح جهانی را    

  .ملی نیز در آن لحاظ شده باشد

 کشور ها خود در روند تدوین و تصویب هر استاندارد، از مرحله نخست             :نکته مهم   

نکته مهم این است کـه در صـورت   .  تا مرحله پایانی راي گیري آن، مشارکت دارند     

ک سند بـین المللـی ، مثـل مقاولـه نامـه ،              پذیرش و الحاق داوطلبانه کشورها به ی      

 و در "قـانون "دولت مربوطه ضرورت اجراي مفاد و الزامات آن را هـم در چـارچوب    

 پذیرفته است و نسبت به تحقق آن ها تعهدات حقوقی دارد و عـالوه     "اجرا و عمل  "

بر آن اصل نظارت بین المللی بـر حـسن اجـراي آن مقاولـه نامـه در کـشور را نیـز         

ه است حال باتوجه به همین دلیل یعنی پذیرش نظارت بین المللی از سـوي     پذیرفت

کشور مربوطه است که به این نتیجه میرسیم که اساساً چرا بایـد پرونـده ایـران در                  

 2013 تبعیض در اشتغال و کار در اجالسیه 111رابطه با مقاوله نامه الحاقی شماره 

  .سازمان بین المللی کار مطرح شود 
   

ارت چگونه انجام می شود ؟ مکانیزم نظـارت بـین المللـی در ایـن                این نظ 

  خصوص چگونه است ؟

 ، کـه اطالعـات و       کمیته کارشناسان اجراي مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها         اول  )1

گزارشات ارائه شده از سوي دولت ها ، و همچنین نهادهـاي کـارگري و کارفرمـایی          

، از چگـونگی اجـراي مفـاد و الزامـات     کشورهاي ذي ربط و دیگر منابع بین المللی        

 1926کمیته کارشناسان در سال . مقاوله نامه الحاقی رو مورد بررسی قرار می دهد 

 مقام عالی حقوقی و قضایی مستقل است که         20میالدي تشکیل شده و متشکل از       

این کمیته سالی  . و توسط هیأت مدیره انتخاب می شوند       ILOبه پیشنهاد مدیرکل    

این کمیته عـالوه بـر بررسـی چگـونگی اجـراي      . ژنو نشست رسمی دارد     یک بار در  

مقاوله نامه ها در کشورهاي الحاقی ، بررسی و مروري هم خواهد داشت بر قوانین و         

در (مقررات جاري در کشورها و رویه هاي اجرایی آنها پیرامون یک موضوع خـاص                

.ق ، و مشکالت مطرح شده از سوي دولت ها براي الحا) هر سال

کمیته در پایان نتایج این مرور و بررسی ها را بـه عنـوان گـزارش بررسـی عمـومی        

General Survey این بررسی شامل همـه کـشورها ،   .  تسلیم کنفرانس می نماید

کمیته کارشناسان تنها نحوه اجراي مقاولـه نامـه    . اعم از الحاقی یا غیرالحاقی است       

 بررسی قرار مـی دهـد و حـق تعبیـر و             هاي الحاقی در کشورهاي ذي ربط را مورد       

زیرا که ایـن امـر تنهـا در      . تفسیر نسبت به مفاد و الزامات یک مقاوله نامه را ندارد            

  .صالحیت و از اختیارات کنفرانس است 

 که یکـی از کمیتـه هـاي         کمیته استاندارد هاي کنفرانس   دوم  )2

ایـن کمیتـه سـه      . ثابت، بحث برانگیز و حساس اجالسیه ها است         

در کنکـاش و ارزیـابی حـسن         کمیته، روند کاري این  . نبه است   جا

اجراي مفاد و الزامات یک مقاوله نامه در یک کشور الحـاقی، ایـن              

فرصت را براي نمایندگان دولت ها ، کارگران و کارفرمایان کـشور            

ها فراهم می آورد تا بر گزارشات و اطالعاتی که کشورهاي عضو از  

از الحاق به استانداردها، چه به لحـاظ        چگونگی اجرا تعهدات ناشی     

قوانین و مقررات و چه به لحاظ رویه هاي اجرایی، ارائه می دهنـد             

هر چند که این کمیته کامالً فنی است ولی         . مروري داشته باشند    

معمـول اسـت کـه کـارگران        . تمرکز بر جریانات سیاسی هم دارد       

نوان طرح و کشورها از این کمیته و جایگاه حساس و مهم آن به ع     

نمایش موارد تخطی دولت ها و انعکاس سیاسـت هـا غیرمردمـی             

اســاس کــار ایــن کمیتــه در بررســی . ملــی اســتفاده مــی کننــد 

موضوعات هم ، گزارش کمیته کارشناسـان اسـت کـه در پایـان ،               

 تـسلیم مجمـع     (Adoption)گزارش کار خـود را بـراي تـصویب          

اله یـک نشـست     این کمیته همه سـ    . عمومی کنفرانس می نماید     

ویژه هم در رابطه با کشور میانمـار دارد کـه بـه بررسـی گـزارش                 

 در مورد موارد نقض اجـراي مفـاد مقاولـه           ILOکمیسیون تحقیق 

. کار اجباري می پردازد 29نامه شماره 

کمیته  مستقر است که     ILOیک مکانیزم نظارتی دیگر هم در       )3

هیـأت مـدیره    این کمیته از کمیته هـاي       .  نام دارد    آزادي انجمن 

است که تنها به شکایات گروه هاي کارگري و کارفرمایی کـشورها      

و یا نهادهاي بـین المللـی کـارگري و کارفرمـایی از مـوارد نقـض             

ــه در    ــشکل، چ ــق ت ــتجمعی و ح ــذاکرات دس ــن و م آزادي انجم

ایـن کمیتـه هـم      . کشورهاي الحاقی یا غیر الحاقی دفاع می کند         

ره تـسلیم ، و مقامـات هیـأت         گزارش کاري خود را به هیأت مـدی       

مدیره نیز آنرا در چارچوب گزارش کاري هیأت مـدیره ، در میـان              

کمیته آزادي انجمن در    . سایر موارد تسلیم اجالسیه ها می نماید        

.  تشکیل شده است 1950سال 

ترین و باالترین نهاد     کنفرانس بین المللی کار عالی    به این ترتیب    

تـدوین و   ) 1: کـه نقـش اصـلی آن        سازمان بین المللی کار است      

) 2تصویب استانداردهاي بین المللـی و نظـارت بـر اجـراي آنهـا              

ــازمان و    ــه س ــه و بودج ــصویب برنام ــومی  ) 3ت ــاي عم ــث ه بح

ــارچوب     ــانی در چ ــت جه ــایز اهمی ــوعات ح ــصوص موض درخ

  . است ILOصالحیت و دستورکار 

 این کمیته همواره  :  کنفرانس   يروند کاري کمیته استانداردها   

یک بند ثابت دستورکار هر کنفرانس در مورد اجراي مقاولـه نامـه            

کار این کمیته سـه مرحلـه       . ها و توصیه نامه ها رو پیش رو دارد          

  :است 
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 طرح و بحث گزارش بررسی عمومی که توسط کمیتـه کارشناسـان      :اول  

امسال براساس تصمیم هیأت مدیره ، مبنی بر . تسلیم کنفرانس می شود     

گفتگـوي  ک بحـث دوره اي درخـصوص هـدف اسـتراتژیک            گنجاندن یـ  

در چـارچوب مکـانیزم     ( ،   2013 در دسـتورکار اجالسـیه سـال         اجتماعی

 بـراي  2008پیگیري بیانیه اصول و حقوق بنیادي در کـار مـصوب سـال          

، کمیتـه اسـتانداردها     ) تحقق عدالت اجتماعی براي جهانی سازي عادالنه      

شده به کنفرانس، توسط کمیته به گزارش بررسی وضعیت عمومی تسلیم    

بررسی وضعیت عمومی درخصوص مقاوله نامه هـا و      . کارشناسان پرداخت 

توصیه نامه هاي مرتبط با گفتگوي اجتماعی در کشورها اعم از الحـاقی و      

خـدمات  (مقاوله نامـه روابـط کـار        : این اسناد شامل    . یا غیرالحاقی است    

 توصیه نامه روابط کـار  1978 مصوب سال 51به شماره ) دولتی ، عمومی 

 مقاوله نامه   1978 مصوب سال    159به شماره   ) خدمات دولتی ، عمومی   (

 وتوصـیه نامـه     1981 مـصوب سـال      154چانه زنی دستجمعی به شماره      

   .1981 مصوب سال 163چانه زنی دستجمعی به شماره 

 ، 19 این کمیته اطالعات و گزارشاتی رو که دولت ها براساس مواد     :دوم  

 ارائه می کننـد ، همچنـین گـزارش کمیتـه            ILO اساسنامه به    35  و 22

پرونده کشورهاي . کارشناسان رو مرور و در واقع به کنکاش آن می پردازد

  .خاص نیز در این بخش مطرح می شود 

 عمومآیک نشست ویژه درخصوص کشور میانمار هـم برگـزار مـی             :سوم  

  از ILOحقیـق  کند که همچنانکه گفته شد در آن گـزارش کمیـسیون ت           

.  کار اجباري در آن کشور را بررسی مـی کنـد        29موارد نقض مقاوله نامه     

امسال موارد پیشرفت هاي انجام گرفته در میانمار، پس از تغییر حکومت            

نظامی به حکومت مردمی و همچنین انجام اصالحات سیاسی و مدنی در            

  .آن کشور مطرح گردید
  

ورها و مکانیزم نظـارتی     چگونگی بررسی وضعیت کش   : قابل توجه   

   :ILOدر سال هاي اولیه تأسیس 

، تــصویب )  مــیالدي1919ســال  (ILOهــاي اولیــه تأســیس  در ســال

استانداردها و همچنین نظارت بر حسن اجراي مقاوله نامـه هـا و توصـیه               

نامه هاي الحاقی در کشورهاي ذي ربط ، هر دو توسـط کنفـرانس هـاي                

ولی چون  . انجام می شد     (Plennary)بین المللی کار در مجمع عمومی       

روند الحاق کشورها به استانداردها زیاد شـد ، جریـان بررسـی گزارشـات               

ی ـد کـه مجمـع عمومـ   ـدولت ها هم سنگین و فشرده شد و مشخص شـ      

نمی تواند در یک زمان هم به تدوین و تصویب استانداردها بپردازد و هـم    

لـذا در سـال     . ارت نمایـد    نحوة اجراي مقاوله نامه هـا را در کـشورها نظـ           

 ، کنفرانس قطعنامه اي را تصویب نمود که طی آن کمیته اجـراي              1926

ضمناً کنفرانس از هیأت مدیره هـم     . استانداردهاي کنفرانس تأسیس شد     

خواست تا یک کمیته فنی ، تخصصی که بعداً کمیته کارشناسان اجـراي             

جـراي کـشورها از     استانداردها نام گرفت به عنوان مسئول بررسی رونـد ا         

مقاوله نامه هاي الحاقی، تشکیل دهد که مسئول تدوین و تهیـه گـزارش              

 عضو از مقامات    20کمیته کارشناسان داراي    . مربوطه براي کنفرانس شد     

  هــب)  مناطق مختلف و (برجسته حقوقی و قضایی از کشورهاي مختلف 

 بـراي   است ، کهILOانتخاب هیأت مدیره ، براساس پیشنهاد مدیرکل      

دورة سه ساله انتخاب می شوند، این دوره چهار بار قابل تمدید است و              

رئیس این کمیتـه بـراي      .  سال خواهد بود     15حداکثر دوره آنها نهایتاً     

یک دورة یکساله انتخاب می شــود و فقـط یک بار تمدیـد مأموریـت             

 از Yozo Yokotaرئیس این کمیته در حال حاضر آقاي . می شــود 

  . ژاپن است کشور
  

  : در گزارش کمیته کارشناسان وضعیت کلی ایران

کشورهایی که اصالً طی چند سال اخیـر گـزارش          "ایران در گروه    )1

. ، قرار ندارد "ارائه نداده اند

کشورهایی که گزارشات الزم را با تأخیر و دیرکرد         "ایران در گروه    )2

. ، قرار ندارد "ارائه داده اند

یی کـه مـصوبات کنفـرانس اخیـر رو بـه           کـشورها "ایران در گروه    )3

 اساسـنامه ارائـه     19مراجع ذي صالح قانون گذاري ، طبـق مـاده           

 ، قرار ندارد"نکرده اند

در گزارش کمیته کارشناسان ، اقدامات دولت ایـران در رابطـه بـا              )4

بـا عالقمنـدي     کار اجباري ،     29اجراي مقاوله نامه الحاقی شماره      

(Note with interest) .مورد توجه قرار گرفته است

 مـرتبط بـا   95ایران در رابطه با دو مقاوله نامه الحاقی بـه شـماره     )5

 مرتبط بـا تبعـیض در اشـتغال و          111حقوق و دستمزد و شماره      

ــت     ــه از دول ــرار دارد ک ــان ق ــه کارشناس ــزارش کمیت ــار، در گ ک

درخواست شده گزارشات اجراي این دو مقاوله نامه را بعد از یـک             

.اله زودتر ارسال دارد  سه س-وقفۀ دو 

 ILOایران در فهرست کشورهایی است که ضرورت همکاري فنی          )6

.  برجسته شده است 111در رابطه با اجراي مقاوله نامه 

واژه هاي حقوقی حایز اهمیـت در گـزارش کمیتـه          : قابل توجه   

  :کارشناسان عبارتند از 

کـه   نه ضرورتاً روي کـل موضـوع بل        (Satisfaction)ابراز رضایت   *

روي یک یا چند محورخاص از کل موضوع 

 که از روند اصـالحات الزم و اجـراي بهتـر            (interest)عالقمندي  *

.یک مقاوله نامه روي یک محور ازکل موضوع خاص ابراز می شود

ازعدم انجام تعهدات مقرر شده براي دولت ها    (regret)ابراز تأسف   *

در رابطه با محور خاصی از یک موضوع

از عدم انجـام جـدي تعهـدات     (deep regret)عمیق ابراز تأسف *

مقرر شده براي دولت ها در رابطه با محور خاصی از یک موضوع 

  که چرا تعهدات به اجرا در نمی آیـد  (concerns)ابراز نگرانی ها  *

و موجب نگرانی است 

  که چرا جداً تعهدات (deep concerns)ابراز نگرانی هاي عمیق *

 و موجب نگرانی جدي است به اجرا در نمی آید

. ابراز این واژه ها نحوة چگونگی و روند آتی بررسی ها رو مشخص مـی کنـد          

، شـود   مثالً در جایی که ابراز تأسف عمیق یا نگرانی عمیق طی سال ها می        

  . هدایت کند "پاراگراف ویژه"می تواند پرونده کشور ذیربط را به سمت 
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   111ه نامه شماره طرح پرونده ایران در رابطه با مقاول

   2013 سال 102در اجالسیه 

در کمیته اجراي استانداردهاي کنفرانس بین المللی کار امـسال ، پرونـده ایـران در      

 تبعـیض در    1958 مـصوب سـال      111رابطه با چگونگی اجراي مقاوله نامه شـماره         

بـا توجـه بـه    .  به آن ملحق شده است مطـرح شـد   1964اشتغال و کار که در سال   

اق ایران به این مقاوله نامه ، دولت به لحاظ حقوقی متعهد است و پذیرفته است                الح

که مفاد و الزامات مندرج در آن را به اجرا گذارد و بر پایۀ همین الحاق اصل نظارت                  

همچنانکه قبآل ذکـر    . بین المللی از چگونگی اجرا آن در کشور را نیز پذیرفته است             

شوري است که در کمیته اسـتانداردهاي امـسال          ک 25شد پرونده ایران در فهرست      

 (double footnoted)این پرونده به صورت دو فوریتی و دو ستاره اي . مطرح شد 

کـشورهاي  .  مطـرح گردیـد      1392 خـرداد    18 برابر با    2013 ژوئن   8در روز شنبه    

 هندوراس ، کنیا ، و ازبکستان نیز در گروه کشورهاي دو ستاره اي در روز هاي اولیه

اساس کـار کمیتـه   . کار کنفرانس و در مراحل نخست بررسی کشورها مطرح شدند       

کارشناسان در رابطه با پرونده ایران ، گزارش کمیته کارشناسان و همچنین گزارش             

مکتوب ارائه شده توسط دولت ایران ، همچنین دفاعیات شفاهی و حضوري نمایندة    

  . دولت جمهوري ایران در آن کمیته بود 

 دقیقه اي در اختیار داشت تا گزارش اولیه 15ادآوري، نماینده دولت فرصت جهت ی

سپس دو نایب رؤساي کمیته استانداردها از دو گـروه کـارگر و             . خود را ارائه نماید     

  .  دقیقه ورود به بحث داشتند15کارفرما نیز هر یک 

 5 بـه مـدت      نیز هر یک  ) اعم از دولت ، کارگر و کارفرما        (دیگر نمایندگان کشورها    

  . دقیقه توانستند وارد بحث شوند که گزارش کامل آن قبآل ارائه شد 

بر اساس روال کاري کمیته استاندارد ها، در پایان باز نماینده دولت ایران به مـدت                

سپس کمیته .  دقیقه فرصت داشت تا آخرین موارد ضروري را پاسخگویی نماید   10

نوان نتایج کلی حاصل از همۀ مباحـث         به ع  (conclusions)به تدوین جمع بندي     

این جمع بندي به همراه سایرجمع بندي ها درمورد دیگر کشورهاي مورد        . پرداخت

  .تسلیم مجمع عمومی کنفرانس شدو به تصویب رسید (individual cases)خاص 

رئیس کمیته استانداردها از میان نماینـدگان دولـت ، دو نایـب رئـیس کـارگري و                  

ایندگان کـارگري و کارفرمـایی کـشورها و یـک گزارشـگر از میـان          کارفرمایی از نم  

  .نمایندگان دولت ها انتخاب می شود 

بطور کلی نظر کارشناسی کانون عالی در رابطه با کلیت طرح پرونده ایران در رابطه               

با تبعیض در کمیته اسـتانداردهاي کنفـرانس آن اسـت کـه اوالً مـی بایـد همـواره           

 کمیته ، به لحاظ ورود نمایندگان سه جانبه دیگر کشورها ، بدترین تصویر از شرایط

ضروري . در نظر گرفته شود تا بهترین دفاع ممکن از سوي نماینده دولت ارائه شود 

است پاسخ هاي نماینده کشورمان کوتاه ، اصولی ، متمرکز بر موارد خاص مطروحه              

صل گفتمان دیپلماتیک بدیهی است رعایت ا. و با جدیت در لحن و گفتار ارائه شود 

parliamentary dialogue)(   با حفظ و رعایت شئونات ملی همچنین احتـرام بـه 

از طرح نکات و موضوعات جدید توسـط        . نهاد بین المللی متقابل نیز ضروري است        

نماینده تا حد امکان باید امتناع شود زیرا که این احتمال هست که بار دیگر مبحث       

  . کنکاش بیشتر در موضوع باز شود دیگري براي کمیته براي

در کمیته کنفرانس صرفاً به منظور نقـد و         ) از موارد خاص  ( طرح یک پرونده خاص     

  و یافتـن الت ـرح مشکـانتقاد یا محکومیت یک کشور نیست بلکه می تواند براي ط

جلب همکاري هاي فنی آن سـازمان       : ممکن از جمله     کارهاي راه

همچنانکه در کمیتـه کنفـرانس مـوارد        . پذیرد   بین المللی صورت  

نیز مطرح می شود کـه امـسال    (Cases of Progress)پیشرفت 

  .شامل دو مورد کشور هاي ایسلند و روآندا بود 
  

  (individual cases)فهرست اولیه کشورهاي خاص 

 کشور در رابطـه بـا       40امسال در فهرست اولیه کشورهاي خاص ،        

بـر  . منـاطق مختلـف درج شـده بـود        مقاوله نامه هاي مختلف ، از       

 مـورد نیـز بـه عنـوان مـوارد           2اساس برنامه تنظیمـی قـرار شـد         

 روزة  10بدیهی است که در فرصت حـدوداًٌ        . پیشرفت مطرح شود    

.  مورد میسر نبود   40بررسی پرونده کشورها ، احتماالً رسیدگی به        

 کــشور بــا نظــر شــرکاي اجتمــاعی 25لــذا از میــان ایــن تعــداد 

 کارگري و کارفرمایی کشورها به نمایندگی توسط نایب         نمایندگان

 کـشور بـه   25ایـران در میـان ایـن       . رؤساي کمیته انتخاب شوند     

قطعاً قرار  (double footnoted)عنوان موارد خاص دو ستاره اي 

داشت و در گزارش کمیته کارشناسان که به کنفرانس تسلیم شده      

ـ  ـواردي است کـه مقـ    ـزو م ـایران ج  ود جزئیـات کامـل   ـرر شـده ب

(Full Particulars) ارائه 2013 به موارد درخواستی به کنفرانس 

قبآل هم گفته شد که دو مـورد پیـشرفت نیـز مربـوط بـه                . نماید  

  .کشورهاي ایسلند و روآندا است 
  

 گزارش کمیتـه کارشناسـان در مـورد ایـران و            ترجمه کامل 

 و اشتغال  تبعیض در کار   111چگونگی اجراي مقاوله نامه شماره      

  در کشور

 99پیرو جمع بندي کمیته استانداردهاي کنفـرانس در اجالسـیه           

، این کمیته به جمع بندي آن سال مراجعه         ) میالدي (2010سال  

  . می نماید 

کمیته یادآور می شود که کمیته کنفرانس به دولت تصریح کـرده            

ز بود که قوانین و مقررات تبعیض آمیز رو اصالح کند و در اجرا نی              

از جملـه در  . منطبق با مفاد و الزامات آن مقاوله نامه عمل نمایـد         

قاضی زن ، قانون حجاب اجباري ، اجراي مقـررات تـأمین            : موارد  

  . سال و دستیابی زنان به بازارکار40اجتماعی، استخدام زنان باالي

 1117همچنین کمیته کنفرانس مؤکداً از دولت خواسته بود ماده          

 نماید ، و آگاهی هاي عمومی را از حقوق زنـان  حقوق مدنی را لغو  

در انتخاب آزادانه شغل و حرفه ارتقاء دهد و همچنین زنـان را در              

  . روند بازار کار و کارشایسته براي زنان ، مشارکت دهد 

همچنین به دولت تأکید شده بود براي مبـارزه بـا تبعـیض علیـه                

 خـصوص   اقلیت هاي قومی و اقلیت هاي مذهبی غیررسـمی ، بـه           

  . بهائیان ، اقدام قاطع به عمل آورد 

همچنین کمیته کنفرانس ابراز نگرانی کرده کـه در قالـب فقـدان             

آزادي بــراي نهادهــاي کــارگري ، گفتگــوي اجتمــاعی معنــی دار 

(meaningful)  در اجراي این مقاوله نامه ، مسیر نخواهد بود ،.  
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  قوانین و مقررات : تبعیض براساس جنسیت 

ت کــه کمیتــه کارشناســان همچنــین کمیتــه اســتانداردهاي هاســ سـال 

کنفرانس در مورد وجود قوانین و مقررات تبعیض آمیر علیـه زنـان ابـراز               

. نگرانی کرده اند و خواسته اند که ایـن قـوانین لغـو و یـا اصـالح شـوند                     

 مالحظه می کند که هـیچ نتـایج   (deep regret)کمیته با تأسف عمیق 

  . رابطه بدست نیامده است مشخص و قاطعی در این 

کمیته کارشناسان مالحظه می نماید که کمیته اي را که دولت قـبالً بـه               

 بـا هـدف بررسـی قـوانین و     2010آن اشاره کرده بود که در آوریل سال         

 تـشکیل شـده اسـت ظـاهراً هـیچ      111مقررات مغایر با مفاد مقاوله نامه  

ن بار نیـز دولـت دوبـاره        تأثیري در تحقق تغییرات الزم نداشته است و ای        

  . این کمیته اشاره می کند   (mandate)فقط خیلی کلی به وظایف 

کمیته همچنین مالحظه می کند که دولت به صورت کلی به پیشنهادات        

مربوط به اصالحات قانون کار ، توسط مرکـز امـور زنـان و خـانواده ، بـه                   

اي مختلـف   لحاظ پرداختن به مشکالت و موانع حقوقی زنان در عرصه ه          

  . اشاره کرده است 

حقوق مدنی، که مقرر می دارد     1117کمیته پاسخ دولت را در مورد ماده        

. شوهر می تواند مانع اشتغال به کار همسرش شود ، مالحظه می نمایـد               

 اشـاره  2008 و   2006دولت قبالً به پیشنهاد لغو این ماده در سال هـاي            

 2010یشنهاد دیگري در سال نموده بود و حاال دولت اعالم می کند که پ

  . ارائه شده که بازبه نظر نمی آیدکه موفقیتی در لغو آن حاصل شده باشد 

در رابطه با مقررات تبعیض آمیر در تأمین اجتماعی ، که براي حق عائله              

مندي و اوالد به نفع شوهر است و نه زن ، کمیتـه توجـه دارد کـه هـیچ                   

  . اطالعاتی ارائه نشده است 

ضمن استقبال از اعالم دولت که تعداد زنان قاضی افزایش یافته           کمیته ،   

است ، مالحظه می نماید که دولت به موضوع دستیابی زنـان بـه تمـامی             

موقعیت هاي شغلی قضائی ، از جمله مواردي که واجد شرایط الزم براي             

صدور احکام قضایی هم هستند ، نمی پردازد و به نظر نمی آید که بـراي       

دودیت هاي مقرر شده در قانون گزینش قضات، مصوب سال          رفع این مح  

  .  ، اقدامی به عمل آمده باشد 1979 مورخ 5080 ، و حکم شماره 1982

در رابطه با قانون حجاب اجباري ، کمیته به اقرار دولت که رعایت حجاب 

کمیته نگرانی هاي   . اسالمی در قانون اساسی کشور آمده است توجه دارد        

 گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوري اسـالمی          ابراز شده توسط  

 در (Morality Code)) اخالقیات(ایران را در اجراي شدید قانون عفاف 

مورد نوع پوشش زنـان ، و تـالش بـراي مجـرم قلمـداد نمـودن حجـاب                   

نامناسب ، همچنین نگرانی ابزار شده از سوي وي درخـصوص مـشارکت             

 دهـد  را مـورد توجـه قـرار مـی    زنان در عرصه هاي دولتی و اجتمـاعی 

A/66/374, 23 sept. 2011 – para 56)   سند(    

کمیته همچنان نگران است که اینگونه محدودیت ها می تواند بر اشتغال            

زنان غیرمسلمان و دستیابی آنان به امـر تحـصیل و آمـوزش اثـر منفـی                 

مراجعه شود به گزارش بررسـی عمـومی در مـورد مقاولـه             . (داشته باشد   

   ) 800 ، پاراگراف 2012امه هاي بنیادي سال ن

کمیته یادآور می شود اولین تعهدات کشورهاي الحـاقی آن اسـت کـه              

یک سیاست ملی مدون براي ارتقاي برابري فرصت ها و رفتار در رابطه             

با اشتغال و حرفه ، به لحاظ رفع کلیه اشکال تبعیض آمیز اعالم و آنـرا                

به موجب این مقاوله     ) 111له نامه شماره     مقاو 2ماده  . ( دنبال نمایند   

نامه ، براي لغو کلیه قوانین و مقررات تبعیض آمیز و اصـالح بخـشنامه               

هاي اداري یا روش هاي اجرایی که متضمن تبعیض بوده یـا مغـایر بـا               

  . ارتقاي برابري دراشتغال و حرفه است، اقدامات موثرو عاجل الزم است

کمیته به دولت تصریح نموده که قوانین       با توجه به اینکه سال ها است        

و مقررات تبعیض آمیز رو اصالح و یا لغو کند و با درنظر گرفتن اینکـه                

به موجب این مقاوله نامه این یک تعهد عاجل است ، لذا کمیته قویاً به      

دولت تأکید می نماید که براي تضمین و اطمینان از الغا و یا اصالحات            

انین و مقررات ، دستور العمـل هـا یـا روش            موثر و یا تعدیل تمامی قو     

هاي اجرایی تبعیض آمیز که مانع برابري زنان در رفتار و فرصت هـاي              

 حقوق مـدنی ، مقـررات       1117شغلی است ، از جمله در رابطه با ماده          

تأمین اجتماعی ، نقش زنان قاضی ، و قانون حجاب اسالمی ، اقـدامات          

  .مؤثر و فوري به عمل آورد 

به اشاره دولت به موضوع الیحه بازنشستگی پیش از موعد زنان با توجه  

سرپرست خانوار ، کمیته از دولت می خواهد این الیحـه را بـه منظـور                

اطمینان از اینکه اجراي آن اثر منفی بر مسیر شغلی زنان یا دسـتیابی              

آن ها به موقعیت هاي باالتر ندارد و یا موجب دریافت حق عائله مندي      

نان نسبت به مردان نمی شود ، دوباره مورد بازنگري قرار        کمتر توسط ز  

  . دهد و اطالعات خاص در این زمینه ارائه نماید 

در رابطه با محدودیت هاي اعمال شده بـراي         : روش هاي تبعیض آمیز     

 سال ، دولت اعالم می دارد کـه حـداکثر           40اشتغال به کار زنان باالي      

 5ت هر چند که یـک فرجـه          سال اس  40سن براي استخدام مرد و زن       

کمیته یادآور می شود که در عمـل  . ساله دیگر هم می تواند ارائه شود     

در .  سال ظاهراً مـوانعی وجـود دارد         30براي استخدام زنان باالي سن      

پاسخ به نگرانی هاي ابراز شده توسط کمیته در رابطـه بـا حاکمیـت و                

یته به اعـالم    همچنان جاري بودن آگهی هاي شغلی تبعیض آمیز ، کم         

دولت که چنین آگهی هاي منتشره توسط بخش خـصوصی و دولتـی ،    

ناشی از نیازها و شرایط ویژة حرفه اي است و اینکه دولت نمی تواند در 

کمیته یادآور مـی شـود کـه    . این زمینه مداخله کند ، توجه می نماید      

محدود کردن تقاضا تنها به مردان و یا فقط به زنـان بـراي یـک شـغل          

اص تبعیض آمیز است ، مگر اینکه مرد یا زن بـودن ، الزمـۀ ذاتـی و        خ

ضروري یک شغل خاص به مفهوم خاص کلمه باشد همچنانکه در ماده            

کمیته یادآور می شود تنها موارد اندکی است        .  مقاوله نامه آمده است    2

بـراي مثـال   . که ممکن است موضوع تمایز جنسیتی را ضروري نمایـد       

صوصیت فیزیکی یـا مـشاغلی در اجـراي کارهـاي           مواردي که شامل خ   

  . هنري باشد 

کمیته به دولت تأکید می نماید که براي ممنوعیت آگهی هاي شـغلی             

تبعیض آمیز اقدامات الزم به عمل آوره و اطمینـان حاصـل نمایـد کـه         

  کمیته همچنین از دولت . د ـرا در آیـی به اجــت هایـن ممنوعیـچنی
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یقی نیروي کار ، در بخش هاي دولتی و خصوصی ، بـه  می خواهد در مورد سن حق    

و باز از دولت می خواهد تا براي اطمینـان          . تفکیک جنسیت ، اطالعات ارائه نماید       

 سال مانعی وجود ندارد ، اقدامات مـوثر         30ً براي استخدام زنان باالي        از اینکه عمال  

  .به عمل آورد 

  )قومی و نژادي(تبعیض براساس مذهب و قومیت 

ظر به اطالعات ارائه شده توسط دولت درمورد اقداماتی که به نفع برخی گروه هاي ن

قومی و مذهبی به عمل آورده ، کمیته با نگرانی عمیق مالحظه می نماید که دولت     

به نگرانی هاي بسیار جدي که این کمیته طی سال ها در مورد اعمال تبعیض علیه     

الوه ـوده و بـه عـ     ـان ، ابـراز نمـ     ـهائیـ  بـه ویـژه ب     -ررسمی  ـذهبی غی ـاقلیت هاي م  

ضرورت انجام اقدام عاجل براي مقابله با این گونه تبعـیض هـا را  مطـرح نمـوده ،                    

ــ. رســیدگی ننمــوده اســت  ـــکمیت ــی ـه اب ــی"راز نگران ــین الملل ــوزش ب  "آم

(Education International)   در مورد تبعیض براساس مذهب علیـه بهائیـان در 

آموزش و تحصیل، در دانشگاه ها ، و مشاغل خـاص در بخـش     دستیابی آنان به امر     

کمیته توجه می نماید که گزارشگر ویژه وضعیت حقـوق  . دولتی را یادآور می شود     

 -بشر در جمهوري اسالمی ایران تأئید نموده که بهائیان تحت فشار شدید اقتصادي          

 آمـوزش و  اجتماعی بوده و در مواردي محروم از حق مالکیـت ، اشـتغال بـه کـار و          

بـراي   (office)گزارشگر ویژه همچنـین بـه اسـتقرار واحـدي           . تحصیل می باشند    

تقابل و مقابله با انتشارات بهائیـان و ممنوعیـت دادن موقعیـت هـاي بـا نفـوذ بـه                     

بهائیان، همچنین ممنوعیت آنان از انجام برخی حـرف و معـامالت ، اشـاره داشـته               

یت هاي قومی همچنان تحـت فـشارها و         وي همچنین اعالم می دارد که اقل      . است  

تبعیض هاي گسترده اقتصادي و اجتماعی، از جمله مصادره اموال و دارایی و زمین، 

  .محرومیت از شغل و محدودیت هاي حقوق اجتماعی و فرهنگی و زبانی هستند 

  (A/HRC/19/66, 6 March 2012, Paras 61- 62)  

 ویژه اظهار داشته است کـه قاعـدة         کمیته همچنین مالحظه می نماید که گزارشگر      

گزینش که مقرر می نماید کارکنان و مسئولین دولتی باید تبعیت از دیـن رسـمی               

  . نمایند ، اقلیت هاي قومی را بیشتر محدود و بیگانه کرده است 

کمیته باید بار دیگر تصریح نماید که دولت براي مبارزه با تبعیض و دیـدگاه هـاي                 

اي مذهبی به ویژه بهائیان ، آن هم از طریق ارتقاي فعاالنۀ        کلیشه اي علیه اقلیت ه    

احترام و تحمل اقلیت هاي مذهبی اقدام قاطع به عمل آورده و کلیه احکام حقوقی               

مقررات گزینش تبعیض آمیز را لغو نماید و به عالوه کلیه بخشنامه هـا و              : از جمله   

کمیته همچنین . گرداند  مکاتبات دولتی تبعیض آمیز علیه اقلیت هاي مذهبی را بر         

از دولت می خواهد اطمینان حاصل کند که اقلیـت هـاي مـذهبی غیـر رسـمی از                   

بهائیان ، همچنین اقلیت هاي قومی در قبال تبعـیض حمایـت شـوند و بـه        : جمله  

فرصت هاي برابر در امر آموزش ، تحصیل و اشـتغال و کـار ، در قـانون و در عمـل             

 دولت می خواهد در این خصوص اقدامات عاجـل    کمیته از . دسترسی داشته باشند    

به عمل آورده و در مورد این اقدامات بـه عمـل آمـده و نتـایج حاصـل از آن هـا ،                        

کمیته همچنین از دولت می خواهد اطالعات بیشتري . اطالعات مشروح ارائه نماید 

از پیشرفت هاي حاصله در ارتقاي شاخص عدالت اجتماعی قومی که دولت به آنهـا         

اره می کند ، به همراه شاخص هاي مقرر کرده و نتایج و دسـتاوردهاي ناشـی از               اش

  . این شاخص ها ارائه نماید 

  "للــن المــآموزش بی"ات ـه مالحظــکمیت: تبعیض براساس عقیده سیاسی 

(Education Int'l)      را نیز کـه از آزار و اذیـت و پیگـرد قـانونی و

فعاالن اتحادیه هـاي صـنفی      دستگیري معلمین ، دانش آموزان و       

طرفدار عدالت اجتماعی براي حقوق برابر براي تحصیل و اشـتغال           

. و حقوق زنان ابراز نگرانی نموده اند، را مورد توجه قرار می دهـد               

کمیته مالحظه می نماید که دولت در پاسخ خود به این اتهامـات             

 آن   به EIتنها اعالم می نماید که فعالیت هاي انجمن معلمین که           

کمیتـه متـذکر مـی    . ها اشاره کرده ، ماهیت سیاسی داشته است         

شود که مقاوله نامه به حمایت از تبعیض براساس عقیده سیاسی ،            

در رابطه با فعالیت یا نمایش و یا ابراز مخالفت بـا اصـول سیاسـی           

ــت از تبعــیض براســاس    ــین حمای حــاکم اشــاره داشــته و همچن

حمایـت از  .  مقـرر مـی دارد   وابستگی سیاسی یا عقیده سیاسی را    

ولی . عقیده سیاسی مشمول نمایش یا ابراز مخالفت سیاسی است          

این حمایت شامل مواردي که از روش هاي خشونت آمیز استفاده           

کمیته همچنین یادآور می شود که هـدف از         . می کند نمی گردد     

آزادي بیان نه صرفاً رضایت روشنفکري اشـخاص از توانمنـدي در            

 و عقیده است ، بلکه همچنـین و بخـصوص شـامل بیـان              ابراز فکر 

عقاید سیاسی واعطاي فرصت ها در تأثیرگذاري بر روند تصمیمات 

براي . مرتبط با حیات اقتصادي ، اجتماعی و سیاسی جامعه است           

اینکه نظرات و عقاید سیاسی اثرگـذار باشـند شـخص معمـوالً در              

  . پیوستگی با دیگران عمل می کند 

ولت می خواهد اطمینان حاصل نمایـد کـه معلمـین و            کمیته از د  

دانش آموختگان و نماینـدگان آن هـا در قبـال تبعـیض براسـاس             

عقیده سیاسی حمایت می شـوند و ضـمناً از دولـت مـی خواهـد                

  . اقدامات خاص به عمل آمده در این خصوص را گزارش نماید 

  :ضچارچوب سیاست گذاري و قوانین مرتبط با برابري و عدم تبعی

کمیته قبالً مالحظه نمود کـه الیحـه عـدم تبعـیض در اشـتغال و         

آموزش و تحصیل به کمیسیون امور اجتماعی هیأت دولت تسلیم          

کمیته با نگرانی مالحظه کرده بود کـه الیحـه مـذکور     . شده است   

فاقد حمایت هاي حقوقی جامع براي همه نیروهاي کار و در همۀ             

و کـار کـه در مقاولـه نامـه          زمینه هاي تبعیض آمیـز در اشـتغال         

برشمرده شده است ، می باشد و ضمناً کمیته تصریح نمـوده بـود              

که براي مطابقت با مفاد و الزامات مقاولـه نامـه اقـدامات الزم بـه                

  . عمل آید 

کمیته به گزارش دولت که الیحه مذکور همچنـان در کمیـسیون            

می امور اجتماعی است و به محض تصویب ارسال خواهدشد توجه      

در زمینه اعمال حمایت هاي قانونی علیه آزار و اذیت هـاي            . نماید

جنسی در محیط کار ، کمیته مالحظه مـی نمایـد کـه دولـت بـر            

اساس پاسخ ارایه شـده توجـه دارد کـه اشـخاص بـه هنجارهـاي                 

دولـت  . اجتماعی متناسب با ضرورت هاي جامعه احترام بگذارنـد          

ت جنـسی در محـیط کـار        اعالم نموده که هـیچ مـورد آزار و اذیـ          

  کمیته به گزارش دولت مبنی بر اینکه تمامی. گزارش نشده است 
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شکاف هاي موجود در مورد حمایت از مادران در پروسه اصالح قانون کار             

کمیته یک بار دیگر تصریح می نماید . لحاظ خواهد شد ، توجه می نماید 

نونی بـراي   دولت اطمینان حاصل کند که حمایت هاي جـامع و مـؤثر قـا             

همه نیروهاي کار ، اعم از ملـی و غیـر ملـی ، علیـه تبعـیض مـستقیم و                 

غیرمستقیم ، حداقل در تمـامی زمینـه هـاي منـدرج در مقاولـه نامـه از                 

نژاد ، رنگ ، جنسیت ، مذهب ، اصلیت اجتماعی و عقیده سیاسی              : جمله

هـاي  کمیته از دولت می خواهد رویه       . در ابعاد اشتغال و کار اعمال گردد      

موجود در نحوه رسیدگی به شـکایات مـوارد تخطـی از مفـاد مـرتبط بـا                  

تبعیض را بازنگري نموده و اطمینان حاصل کند کـه راه کارهـاي مـوثر و     

کمیته به دولت تصریح می     . قابل اجرا براي رفع آن ها وجود داشته باشد          

نماید براي ممانعت و ممنوعیت آزار و اذیت هاي خشونت آمیز در کـار و               

کمیته همچنین از دولت می خواهـد   . اشتغال اقدامات موثر به عمل آورد       

اطالعات مربوط به پیشرفت اصالح قانون کار به لحاظ اطمینـان از اینکـه        

زنان در مشاغل موقت و قراردادي از تمامی تسهیالت و حـق و حقوقـات               

ه کمیته قانون برنامه پـنجم توسـع     . مقرر بهره مند می شوند ، ارائه نماید         

 ، 2011 ژانویه 20مصوب ) 2011 -2015(فرهنگی اقتصادي و اجتماعی 

 را که ضمیمه گزارش دولـت  2010همچنین برنامه ملی کارشایسته سال      

کمیته مالحظه می نماید که قانون برنامـه        . بود مورد توجه قرار می دهد       

پنجم توسعه ظاهراً بـه اصـل برابـري و عـدم تبعـیض در اشـتغال و کـار                    

در رابطه با برنامه ملی کارشایسته نیـز کمیتـه مالحظـه            .  است   نپرداخته

ممنوعیت : می نماید که اهداف برنامه شامل حقوق بنیادین کار از جمله            

تبعیض در اشتغال و حرفه ، برابرسازي فرصت ها بـراي مـردان و زنـان و                

توانمندسازي زنان براي بهره منـدي از فرصـت هـاي شـغلی مناسـب ، و            

 و مقررات منطبق با مقاوله نامه هاي بین المللی بر شـمرده             اصالح قوانین 

کمیته مالحظه می نماید که این برنامه در محتوا بسیار کلـی   . شده است   

است و هیچ اقدام مشخـصی بـراي تحقـق اهـداف فهرسـت شـده در آن،            

کمیته از دولت می خواهـد در مـورد اقـدامات بعمـل     . تعیین نشده است    

ملی کارشایسته و یا پیگیري هاي به عمـل آمـده در   آمده در قالب برنامه  

 مقاوله نامه اطالعات ارائه نماید و همچنین        2راستاي انطباق با مفاد ماده      

یک سیاست ملی براي ارتقاي برابري رفتار و فرصت هـا بـه منظـور رفـع           

هرگونه تبعیض براساس زمینه هاي اعالم شده در مقاولـه نامـه تـدوین و            

عالوه کمیته از دولت می خواهد نتایج این اقدامات را نیز           به  . اعالم نماید   

  . گزارش نماید 

  برابري فرصت ها و رفتار براي مردان و زنان 

کمیته اطالعات ارائه شده از سوي دولت را که نرخ مشارکت نیـروي کـار               

 درصـد در نیمـه      16 بـه    2009 درصد در سه ماهه چهارم سال        12زن از   

طبق آمـار ارائـه شـده       . ته مالحظه می نماید      افزایش یاف  2010اول سال   

 3/12 بین 2010 تا سال  2007توسط دولت ، نرخ مشارکت زنان از سال         

کمیته همچنین مالحظه مـی     . درصد در نوسان بوده است       7/16درصد تا   

 درصد  25 به   2009 درصد در سال     8/16نماید که میزان بیکاري زنان از       

  میته اقدامات گزارش شده توسط ک.  افزایش داشته است 2010در سال 

دولت جهت ارتقاي دستیابی زنان به امر تحصیل و آمورش ، همچنـین            

اقرار به این که این میزان آموزش و تحصیل بـه همـان میـزان فرصـت          

. شغلی در بازار کار تبدیل نشده است را مـورد توجـه قـرار مـی دهـد                   

ار بـه دالیـل     دولت اعالم می دارد که تفاوت در دسـتیابی بـه بـازار کـ              

اجتماعی و فرهنگی و اساساً به دلیل تعبیر و تفسیرهاي سـنتی اسـت              

کمیته تالش هاي پیوسته به عمل آمده       . که دولت قابل توجه می داند       

براي ارتقاي کارآفرینی زنان ، ازجمله اسـتقرار بنیـاد تعـاون و توسـعه               

 مبنـی   کمیته اعالم دولت  . کارآفرینی زنان را مورد توجه قرار می دهد         

بر اینکه آخرین اطالعات در مورد مصوبات شوراي فرهنگی و اجتماعی           

زنان در آینده نزدیک ارائه می شـود را مـورد توجـه قـرار مـی دهـد و                  

  . عالقمند به دریافت این اطالعات به محض آماده شدن است 

کمیته از دولـت مـی خواهـد بـراي اطمینـان از تبـدیل فرصـت هـاي                  

صت هاي شغلی براي زنان ، از جمله مـشاغل    آموزشی و تحصیلی به فر    

در ایـن   . قابل پیشرفت و با حقوق باال ، اقدام هاي موثر به عمـل آورد               

رابطه کمیته تصریح می نماید دولت اصالح دیدگاه هاي کلیـشه اي در        

مورد زنان پرداخته ، اولویت ها و توانمندیهاي آنها را در اشتغال مـورد              

ین از دولت می خواهد درخصوص فعالیت کمیته همچن . توجه قار دهد    

هاي مرتبط با توانمنـد سـازي زنـان و کـارآفرینی زنـان اقـدامات الزم         

معمول داشته و ضمن ارائه اطالعات تأثیر این اقـدامات را نیـز گـزارش     

کمیتـه همچنـین از دولـت مـی خواهـد درخـصوص محتـوا و                . نماید  

الیحـه حمایـت    و  ) دور کـار   ("کـار در خانـه    "پیشرفت تصویب الیحه    

کمیته بار دیگر از دولـت  . خانواده اطالعات مشروح و بیشتر ارائه نماید       

می خواهد در زمینۀ نظام سهمیه بندي در دانشگاه ها و اینکه چگونـه               

همچنین بـه ارائـه   . این امر در عمل اجرا می شود اطالعات ارایه نماید           

حـصیل و   اطالعات در مورد میـزان مـشارکت زنـان و مـردان در امـر ت               

آموزش ادامه دهد و در مورد توزیع جنسیتی کار در بحش ها و مشاغل 

  . مختلف اطالعات ارائه کند 

کمیته مالحظه می نماید کـه دولـت از مـوارد           : (Enforcement)اجرا  

تخلف از حقوق شهروندي ، از جمله تبعیض علیه اقلیت هـاي قـومی و     

ستان هاي مختلف   مذهبی و رسیدگی هاي حقوقی به این تخلفات در ا         

  . اطالعات ارائه می دهد )  مورد5926مجموعاً (

لیکن مشخص نشده که این رسیدگی ها درخالل چه مدت ، یا در چـه         

. مراجع یا دادگاهی ، و یا با استفاده از چه رویه هایی انجام شده اسـت          

آیا آنها مرتبط با موارد تبعیض در اشتغال و حرفه بوده است؟ نتایج این 

 ها چه بوده است؟ همچنین دولت به سازمان کل بازرسی کـه     رسیدگی

به امر کنترل و بازرسی و رسیدگی به موارد شکایت می پـردازد اشـاره               

 30دولت استقرار شوراهاي سه جانبـه حـل اخـتالف را کـه              . می کند   

 را حل و فصل نموده یـادآور مـی          2011درصد شکایات مرتبط با سال      

کایات تبعـیض توسـط سـازمان کـل         لیکن مشخص نیست آیا ش    . شود  

کمیتـه اعـالم دولـت را کـه هـیچ مـورد            . بازرسی رسیدگی شده است     

. تبعیض در اشتغال علیه زنان گزارش نشده ، مورد توجه قرار می دهد              

  االً حاکی از ـادآور می شود که فقدان شکایات تبعیض احتمــه یـکمیت
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نان ، عدم اطمینان در بهـره       فقدان یک نظام مناسب قانونی حقوقی ، عدم آگاهی ز         

کمیته از دولـت مـی      . گیري از رویه ها ، یا ترس و نگرانی از تالفی می تواند باشد               

خواهد اطالعات بیشتري از تعداد و ماهیت شکایات رسیدگی شده در رابطه با مفاد              

و الزامات مقاوله نامه ، توسط بازرسین کار یا دادگاه ها و یا ارگان هاي اداري دیگر،            

با توجه به اینکه دولت به . و احکام صادر شده و مجازات هاي مقرر شده ارائه نماید         

استقرار دادگاه هاي ویژه براي اقلیت هاي مذهبی جهت صدور احکـام مقتـضی بـا                

حقوق مذهبی آن ها اشاره می نماید ، کمیته از دولت می خواهد در مورد تعـداد و           

  . و نتایج آنها اطالعات ارائه نمایدگاه هات رسیدگی شده توسط این دادماهیت شکایا

کمیته همچنین از دولت می خواهد اقدامات موثر جهت ارتقاي آگـاهی کـارگران ،               

کارفرمایان و سازمان هاي نماینده آن ها از اصـل مقاولـه نامـه و روش هـاي ارائـه                    

کمیته همچنین از دولت می خواهد جهت       . شکایات در مورد تبعیض به عمل آورد        

زش تمامی افراد ذي ربط مرتبط با کنترل و اجراي سیاست هاي ارتقاي توانمند آمو

و ظرفیت سازي آن ها در تبیین و پرداختن بـه مـوارد تبعـیض در اشـتغال و کـار                     

  . اقدامات الزم به عمل آورد 

ضمن توجه به اشارات کلی دولت مبنی بـر اقـدامات بـه عمـل           : گفتگوي اجتماعی   

 اجتماعی ، کمیته همچنان نگران آن است که گفتگو هاي           آمده در ارتقاي گفتگوي   

اجتماعی در سطح عالی در مورد اجراي مقاوله نامه ، از جمله به جهت فقدان یـک                 

چارچوب حقوقی مناسب براي آزادي انجمن و گفتگوهاي اجتمـاعی ، همچنـان بـا           

  . مانع مواجه است 

امـا  . توجـه مـی نمایـد       کمیته به اشاره دولت درخصوص جریان اصالح قانون کـار           

کمیته مالحظه می نماید که دولت در ایـن         . اصالحات هنوز به تصویب نرسیده اند       

کمیته بار دیگر تصریح می نماید      .  می کند    ILOرابطه درخواست همکاري فنی از      

دولت هرگونه تالش براي برقـراري گفتگـوي سـازنده بـا شـرکاي اجتمـاعی بـراي                  

ر قانون و اجراء در تحقق الزامات مقاوله نامـه بـه            پرداختن به شکاف هاي موجود د     

. عمل آورده و از اقدامات به عمل آمده در این خصوص اطالعات مشروح ارائه نماید   

کمیته همچنین از دولت می خواهد اقدامات الزم بـراي دریافـت همکـاري فنـی از      

ILO    ي ارائـه کلیـه پـیش نـویس هـاي اصـالح قـوانین و مقـررات ، بـرا             :  از جمله

همچنین از دولت درخواسـت  .  به عمل آورد (The Office)اظهارنظر به دبیرخانه 

 اطالعات مشروح ارائه نموده و به مـوارد منـدرج در ایـن    102می شود در اجالسیه  

  .  پاسخ دهد 2013گزارش به طور مشروح در کنفرانس سال 

  : قابل توجه 

ن در رابطـه بـا مقاولـه نامـه            میالدي ، پرونده جمهوري اسالمی ایرا       1985از سال   

 ، 1985سال هاي .  سال ها در اجالسیه هاي مختلف مطرح شده است    111شماره  

1986   ، 1987   ، 1988   ، 1990   ، 1993   ، 1996 ، 1997   ، 1999   ، 2000  ، 

 پرونده ایران   2010 و آخرین بار در سال       2009 ،   2008 ،   2006 ،   2003 ،   2001

  . رفته است مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گ

 29 موضوع ایران در رابطه بـا مقاولـه نامـه شـماره     1987البته یک بار هم در سال  

 هـم دوبـار موضـوع ایـران در رابطـه بـا              2007 و   2005کاراجباري و در سال هاي      

  .  حمایت از دستمزد مطرح شده است 95مقاوله نامه شماره 

 چهـار بـار در سـال        1985سال   از   111پرونده ایران در رابطه با مقاوله نامه شماره         

   بشر در کـار  در فهرست کشور ناقض حقوق2009 و1987 ، 1986 ، 1985هاي 

ــش ـــ ب ـــار تـر در ک ـــح ــــپ"وان ـت عن ـــاراگ  "ژهـراف وی

(Special Paragraph)  درج شده است .  

به امید روزي که با انجام تحوالت بیشتر ، پرونده ایران بـه عنـوان              

در کمیته کنفرانس   (case of progress)طرح و نمونه پیشرفت 

  . مطرح شود 
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  ILOسخنرانی نمایندة گروه کارفرمایی ایران ، و گزارش مدیرکل 

یکی از بخش هاي اصلی هر اجالسیه مباحث مطروحه در مجمع عمومی            

. ت  ـ فنـی اسـ    ه هـاي  ـتقریباً در پایـان کـار کمیتـ        (Plenary)یا پلنري   

نشست هاي مجمع عمومی ، عموماً در هفته پایانی کار هر اجالسیه است   

که طی آن اوالً جمع بندي و نتـایج کـاري کمیتـه هـاي فنـی ، پـس از                  

تصویب آن ها در هر یک از کمیته هاي فنی ، بـه مجمـع عمـومی آورده       

 در اینجا است که هر یک     . می شود و در آنجا به تصویب نهایی می رسد           

از نمایندگان سه جانبه ، چانچه نقطه نظر یا مالحظۀ خاصـی ، خـارج از                 

چارچوب تصویب هر گزارش یا سند با اکثریـت آراء در کمیتـه ذي ربـط        

دارد ، می تواند در نشست مجمع عمومی مطرح شود که مورد نظـر قـرار     

ولی عالوه بر تصویب گزارشـات و اسـناد ، بخـش دیگـر کـار                . می گیرد   

جمع عمومی ، سخنرانی هاي نمایندگان اصلی سـه جانبـه    نشست هاي م  

درخصوص چالش هاي جهانی ، منطقه اي و کشوري ، همچنین بر محور       

 همـه ســاله بـراي طـرح موضــوع در    ILOگزارشـی اسـت کــه مـدیرکل    

سـخنرانی هـاي وزراي کـشورها ، نماینـدگان          . کنفرانس ارائه می دهـد      

ر مدعو بـه کنفـرانس نیـز    کارگري و کارفرمایی و همچنین رؤساي جمهو  

  .  است  ILOحول و حوش تم اصلی گزارش مدیرکل 

 ، آقاي گاي رایدر تبعه انگلـیس اسـت کـه پـس از               ILOمدیرکل جدید   

کناره گیري داوطلبانه مدیرکل قبلی ، آقـاي خـوان سـوماویا ، بـا انجـام                 

 تـصدي امـور مـدیرکلی سـازمان بـین      2012انتخابات ، از اول ماه اکتبر     

لذا گزارش تـسلیمی بـه اجالسـیۀ امـسال ،           . کار را عهده دار شد      المللی  

  .اولین گزارش آقاي گاي رایدر است 

آقاي گاي رایدر گزارش    

خود را در قالب جدیدي     

اولین . ارائه نموده است     

ــی آن ،   ــرین ویژگ و بهت

کوتاه بـودن گـزارش در      

.  صفحه اسـت   18حدود  

صــرف نظــر از محتــواي 

آن کـــه آن هـــم داراي 

ــات  ــت ،  نک ــی اس مثبت

کوتاه بودن گزارش ایـن     

فرصت را براي همگان و     

البته عالقمنـدان فـراهم     

آورد تا حـداقل مطالعـه      

  . اي از آن داشته باشند 

 150 تا  100در سال هاي گذشته گزارش هاي مدیرکل طویل با بیش از            

دیر ارائه مـی شـد و   اره صفحه بود که البته می تواند مفید باشد ولی همو      

 روز به کنفرانس مانده بیـرون مـی آمـد کـه            10ود یک هفته تا     اکثراً حد 

 نیز  ی آنـت امکان مطالعۀ عمیق آن و یا حتی مطالعۀ سطحــبدیهی اس

  . فراهم نبود 

گــــزارش امــــسال 

ــدیرکل   ، در ILOم

قالب جدید ، کوتـاه     

ــا   ــوازن و بـــ متـــ

ــاوت  ــردي متف رویک

با طرح چالش هـاي     

 ILOپـــــیش روي 

بود  دهــتنظیم گردی 

ش گزارش ارائه آمار و اطالعات متوازن تر و جامع تر و طرح کلیـه               تال. 

البته داراي پیشنهادهایی هم بود که نیاز به        . موضوعات براي بحث بود     

  . دقت عمیق توسط گروه هاي سه جانبه داشت 

این گزارش حاوي ویژگی هاي مثبتی بود کـه گـروه کارفرمایـان از آن          

رش حـاوي آمـار و اطالعـات مفیـد و           از جمله اینکه گزا   . حمایت نمود   

مهم درخصوص جریان پیشرفت اقتصادي ، اجتماعی بـود کـه تـصویر             

متوازن تر و متعادل تري از وضعیت اجتماعی حاکم در جهان ارائه می             

این گزارش اشاره هاي موضوعی به چالش توسعه در امر تولیـد و       . کرد  

ی از اشتغال در    اشتغال دارد و توضیح داده است که چگونه اشکال خاص         

به عالوه به نیـاز مبـرم هـم         . دنیاي امروز به شکل نمونه در آمده است         

نوائی تحصیل و آموزش با کار تصریح می نماید و متذکر می شـود کـه      

تنها ارتقاي سطح آموزشی کافی نیست بلکـه تعامـل و مـشارکت دادن      

ن ای. کسب و کار در نظام آموزشی ، تحصیلی را ضروري برشمرده است 

امر همواره موضع گیري کارفرمایان بـوده اسـت البتـه انتقادهـایی بـه               

گزارش مدیرکل وارد است از جمله اینکـه مـدیرکل گـزارش خـود بـه                

ضرورت برقراري محیطی پویا براي توسعۀ واحـدهاي پایـدار را نادیـده             

 نسبت  ILOمدیرکل همچنین رویکرد جدید و پر چالش        . گرفته است   

ح نموده و البته موضوع مشارکت و ارتباط مستقیم به کمپانی ها را مطر

ILO            با کمپانی ها موضوع جدیدي نیست ولی گروه کارفرمایان بر این 

اعتقادند که این تعامل و مشارکت باید از طریق سازمان هاي نمایندگی 

و کارگرارکارفرمایی در کشورها صورت پذیرد و لذا اولین و مهـم تـرین     

 از طریق سازمان هـاي نماینـدگی آن   ILOسطح مشارکت واحد ها با

 تبـدیل   ILOنابرابري فزاینده به واژة عمومی در ادبیات اخیر         . ها است   

گروه کارفرمایان تصدیق می نماید که نـابرابري بـه شـکل            . شده است   

و این امـر حتـی در کـشورهاي    . فزاینده اي در حال شکل گیري است    

ادي و اثـرات منفـی آن بـر    مختلف ، به دلیل عوامل متعدد بحران اقتص 

وحتی در مـوارد رشـد بـاالي اقتـصادي در           . اشتغال رو به فزونی است      

برخی کشورها خود موجب عدم توزیع صحیح و عادالنه ثروت گردیـده            

  . است 

مدیرکل در گزارش خود به بحران بیکاري به خصوص درمیـان جوانـان         

د فعلی ، ظرف اشاره می کند و متذکر می شود که با در نظر گرفتن رون

پنج سال آینده ، چهل و چهار و نیم میلیون نیروي کار جدیـد سـاالنه                

وارد بازار کار می شوند که جمعاً دویست و بیست و دو میلیون جویاي              

  . کار را تشکیل می دهند 
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  سخنرانی نماینده کارفرمایی ایران 

ــران در  ســخنرانی نماینــده کارفرمــایی ای

ـ ) بامدادي(اولین نشست    ین روز بحـث    اول

 انجـام   ILOها پیرامون گـزارش مـدیرکل     

زمان این سخنرانی از قبل بـا واحـد         . شد  

) دپارتمــان ســخنرانی هــا (ILOمربوطــۀ 

همیــشه . همــاهنگی و نهــایی شــده بــود 

صبح اولین روز شروع این بحث هـا حـایز          

اهمیــت بــسیار اســت و تقریبــاً همــۀ     

نماینــدگان ســه جانبــه کــشورها در ایــن 

  . ت می کنندـشرک (Plenary)ري ـومی، پلننشست مجمع عم

این سخنرانی توسط جناب آقاي مهندس محمد عطاردیـان رئـیس گـروه             

 که به عنوان نمایندة اصلی و حـایز رأي       102کارفرمایی اعزامی به اجالس     

(Delegate) معرفی شده بودند ارائه گردید  .  

ولی متوازن  آقاي مهندس عطاردیان در گزارش خود ابتدا به فشرده بودن           

و جامع بودن گزارش مدیرکل جدید اشاره نمـود و تـم اصـلی سـخنرانی                

خود را با توجه به صراحت مدیرکل در ارائه آمار قابل توجـه تعـداد افـراد                 

 سال آینده به رقم دویـست و بیـست و دو میلیـون ،               5جویاي کار ظرف    

ظهـار  وي در سخنرانی خـود ا . موضوع بحران بیکاري جوانان استوار نمود     

امروزه ما در عـصري مملـو از آشـفتگی ، تغییـر و تحـول ، و                  ": نمود که   

نـاامنی ، نـابرابري ، و تحمـل    . دگرگونی و دگر سازي زندگی مـی کنـیم       

دولت ها منابع عظیم و ارزشـمند مـالی را          . ناپذیري گسترش یافته است     

صرف و خرج سالح هاي مرگبار می کنند در حالیکـه از سـرمایه گـذاري               

شهروندان در آرزوي یافتن شـغل و       ..  الزم روي انسان ها می کاهند        هاي

رویاي یک زندگی مناسب و شایسته هستند و به نظر می آید که بسیاري            

از صاحبان قدرت حاضرند هزینه هاي سیاسی را صرف و خرج کنند ولـی           

به تهدیدات جـدي ناشـی از بیکـاري ، بـه ویـژه بیکـاري جوانـان چـشم                 

البته ": هندس عطاردیان در سخنرانی خود یادآور شد که آقاي م. "بدوزند

 مـیالدي فقـط     2000اقدامات مهمی نیز صورت پذیرفته است و از سـال           

 به میزان نصف کاهش یافته است ولی هنوز (absolute Poverty)مطلق 

: آقاي عطاردیان اضافه نمود که      . "ما باید بلند همتی خود را بیشتر کنیم       

. ی در اقتصاد و بازارهاي مالی جهان هنوز وجـود دارد            آشفتگی و نابسامان  

. سالح گرم به آسانی یافت می شود ولی شغل به سختی به دست می آید              

نرخ بیکاري همچنان باال ، و نظام هاي آموزشی براي تطبیق بـا نیازهـاي               

نوین و نوظهور امروزي تحت فشارند و این در حالی است کـه بهداشـت ،                

عالوه بـر ایـن ،   .  ها در معرض تهدیدات جدي است      سالمت و رفاه انسان   

بحران بدهی هاي مالی غرب ، میزان تقاضاي جهانی را کاهش داده است             

. صنعتگران شرایط سختی را متحمل شده اند و در نتیجه تولیدکنندگان و 

کـاهش تقاضـاي جهـانی       تولیدات آن ها در بسیاري از کشورها به دلیـل         

صادراتی  نیز افول کرده      ن بسیاري از تولیدات   ضرورتاً کاهش یافته و میزا    

  در چنین شرایطی این جوانان هستنـد که با "وي متذکر شد که . "است

از دست رفتن فرصت هاي شـغلی و کـار ، و همچنـین تقلیـل یـافتن                  

هزینه هاي خدمات اجتماعی ، تبعات و لطمات این وضعیت را متحمل           

بـا فقـدان    ": اد کـه    آقـاي مهنـدس عطاردیـان هـشدار د        . "می شـوند  

گرفتـه انـد و بـه دلیـل         کارشایسته نیروي جوان در حاشیه اقتصاد قرار      

تحمل محرومیت هاي اجتماعی آسیب پذیر گردیده اند که این جریان           

آقاي  ."یقیناً بی ثباتی هاي اجتماعی و سیاسی را در پی خواهد داشت           

امنی و عـدم    نسل جوان امروز در دنیایی از نا      "عطاردیان یادآور شد که     

اطمینان پرورش می یابد و این در حالی است که در هر گوشه و کنـار                

جهان ، جوانان از هر قشري نهضت هاي اجتماعی و سیاسی را هـدایت      

وي متـذکر   . "می کنند و اوضاع و احوال کنونی را به چالش می کشند           

جوانان خواستار آنند که رهبران سیاسی با مسئولیت پذیري         ": شد که   

از صـاحبان   . أمین فرصت ها ، عـدالت اجتمـاعی را محقـق سـازند              و ت 

صنعت و تولید می خواهند با شفافیت و مسئولیت پذیري ، روش هاي             

در عـین حـال طالـب آننـد کـه           . صحیح کسب و کار را ارتقاء بخشند        

صداي آن ها به گوش رسد و نقش آن ها نه تنها به عنوان رهبران فردا           

جریـان توسـعه و رشـد بـه رسـمیت شـناخته             ، بلکه شرکاي امروز در      

ــان در ســخنرانی خــود ضــمن طــرح  . "شــود ــاي مهنــدس عطاردی آق

دولت ها و صاحبان صـنعت و تولیـد   ": موضوعات دیگر اظهار نمود که      

  : می باید 

از طریق ایجاد هر چه بهتر و بیشتر مـشاغل سـبز بـراي جوانـان،             )1

.رشد مبتنی بر اشتغال زایی را دنبال کنند 

هاي اجتماعی و اقتصادي برابر براي زن و مرد فراهم آورند  فرصت  )2

.و فضاي مناسب و پویاي کارآفرینی را تقویت بخشند

به منظور فراهم آوردن بستر مناسب براي انتخاب شیوه هاي سالم )3

و صحیح در زندگی توسط جوانان و کاهش رفتارهـاي ناهنجـار و             

.ائه کنند پر مخاطره ، اطالعات و خدمات مناسب جوانان ار

شـرایط هـشدار    ": آقاي مهندس عطاردیان همچنین یـادآور شـد کـه           

/ دهنده کنونی ، تضمین اتخاذ سیاست هاي مشارکت مدرسه و صنعت 

  .  را ضروري می سازد"مدرسه به کار" و گذار از "تولید

قابل توجه است که تـم و محتـواي سـخنرانی جنـاب آقـاي مهنـدس                 

ي فعلی و همه گیر جهـانی بـود و در           عطاردیان ، متمرکز بر چالش ها     

 Herman Van Rompuyاولین سخنرانان بودنـد، آقـاي   حالیکه جزو

پرزیدنت شوراي اروپا هم که سخنرانی شان در دو روز بعد بود با همان          

  . محتوا به چالش هاي دنیاي امروز و بیکاري جوانان پرداخت 

مـتن کامـل    بـه همـراه     ) که در اجالس ارائه شـد     (متن کامل انگلیسی    

فارسی سخنرانی جناب عطاردیـان در اولـین نشـست مجمـع عمـومی              

 ضـمیمه   کنفرانس بین المللی کار متعاقب این گـزارش    102ه  ـاجالسی

مـی تواننـد آن را       است که عالقمندان به آگاهی از مـتن کامـل بحـث           

  . مطالعه نمایند 

همچنین ترجمه متن کامل سخنرانی پرزیـدنت شـوراي اروپـا نیـز در              

  . ان گزارش حاضر ضمیمه است پای
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ILOگزارش اجالس ماه ژوئن هیأت مدیره *  

  
سـازمان بـین    (Euecutive Body)هیـأت مـدیره ارگـان اجرایـی     

 دبیرخانۀ سازمان بین المللی the Officeو البته . (المللی کار است 

در مـاه هـاي     : هیأت مدیره در هر سال سـه نشـست          ) کار می باشد  

در مقرّ آن سازمان در ژنـو       ) هر سال میالدي  (امبر  مارس ، ژوئن و نو    

 2013یادآوري می نماید مقـرر اسـت کـه از سـال     . برگزار می کند   

 به مـاه اکتبـر تغییـر        ILOمیالدي ، نشست ماه نوامبر هیأت مدیره        

 ILOذاري هـاي  ـهیأت مدیره درخصوص سیاسـت گـ   . د  ــزمان یاب 

(ILO Popicy)    بنـدهاي   تصمیم گیـري مـی نمایـد ، درخـصوص 

دستورکار هر اجالسیه کنفرانس بین المللی کار تصمیم می گیـرد ،            

برنامه و بودجۀ سازمان بین المللی کار را جهت تسلیم به کنفـرانس             

 را بـر اسـاس برگـزاري        ILOتصویب می نماید و بـاالخره مـدیرکل         

 در  2011در مـاه مـارس      . انتخابات در هیأت مدیره بر مـی گزینـد          

 هیـأت مــدیره ،  311 در نشـست  2011ژوئـن   ، و در 310نشـست  

از جمله اینکـه زمـان      . اصالحاتی در ساختار این هیأت انجام گرفت        

برگزاري هیأت مدیره کوتاه تر و به جاي تصویب اسناد کمیته ها در             

سه روز پایانی هر اجالس ، مراحل تصویب هر کمیته فنی در پایـان              

 عمومی انجام مـی  کار آن کمیته و در همان کمیته به صورت مجمع 

 2013که قرار است از سال ( اجالس هاي ماه مارس و نوامبر  . گیرد  

طوالنی تروبه مدت دو هفته است لیکن اجالس  )به اکتبر تغییر یابد 

ماه ژوئن فقط یک روز ، آن هم در پایان کار هر اجالسیه کنفـرانس               

   . بین المللی کار و فرداي روز اختتامیه کنفرانس برگزار می شود

اعضاي اصلی ، علی البدل و جانشین هیأت مدیره در نشـست هـاي              

یادآوري می نماید جناب آقـاي مهنـدس       . مربوطه شرکت می کنند     

) "Substitute"جانـشین  (محمد عطاردیـان نیـز از جملـه اعـضاي        

 است که بـا انجـام انتخابـات در مـاه ژوئـن سـال           ILOهیأت مدیره   

یره تعیـین و تـا انتخابـات        میالدي به عنوان عضو هیـأت مـد        2011

 انجام می شود همچنان عضو هیأت مـدیره       2014بعدي که در سال     

ILO   آقــاي .  بـاقی مــی مانـد   2014 الـی  2011 بـراي سـال هــاي

 ، پـس از     ILOمهندس عطاردیان در نشست ماه ژوئن هیأت مدیره         

ــرانس   ــاري کنف ــام ک ــد2013اختت ــرکت نمودن ــماره . ( ش ــند ش س

GB.5(2011-2014)Rev.9ــایت  د ــ ILOر س ــضاء را ـفه رست اع

  .)ص می کند ـمشخ

ــدا  ــن نشــست ، ابت در ای

مسئوالن هیـأت مـدیره     

ــدند  ــاب ش ــأت . انتخ هی

ــاق آراء ،   ــه اتف ــدیره ب م

Victoriaخانم  Marina 

Velasfues  de  Aviles  
   

. انتخاب نمـود   2013 – 2014را به عنوان رئیس هیأت مدیره براي سال         

نمایندة دائـم   ،"رفوق العاده و تام االختیارـسفی " و  السالوادرنامبرده تبعه 

مستقر در    نهادهاي بین المللی   دیگر و السالوادور نزد ملل متحد در ژنو

 2014 تـا    2013بـراي دورة     ILOباشد که ریاست هیأت مدیرة       ژنو می   

دانیـل فـونس دي     "همچنین هیأت مـدیره آقـاي       . میالدي را عهده شد     

 آرژانتین را به عنــوان نائب رئیــس کارفرمایــی        ، کارفرماي تبعه  "ریوجا

 کارگر "لوك کور تبک"ايـهیأت مدیره مجدداً انتخاب نمود و به عالوه آق

تبعۀ بلژیک نیز به عنوان نایب رئیس گروه کارگري هیأت مدیره تا سـال              

  .  انتخاب گردید 2014

، پـس از انتخـاب      ) 2013 مـاه ژوئـن      21(در نشست اخیر هیأت مـدیره       

) رئیس و نایب رؤساي کارفرمـایی و کـارگري        (سئوالن ارشدهیأت مدیره  م

بــه شــماره ) اجــالس قبلــی( هیــأت مــدیره 317صورتجلــسات اجــالس 

GB.318.\NS/2  بدون تغییر و بدون اصالحات به تصویب رسید .  

س بین المللی ـ کنفران102درخصوص موضوعات حادث شده در اجالسیه 

این بند دستورکار فاقد هرگونه سند . د کار و ضرورت توجه به آن بحث ش

کوتاه کردن مـدت زمـان کنفـرانس هـاي سـاالنه بـین              . (و گزارش است    

همچنان . المللی کار که همواره مورد تأئید گروه کارفرمایی نیز بوده است 

اجـراي اصـالحات در سـاختار       "مد نظر است که قرار است در چـارچوب          

  .)ی قرار گیرد  مورد بحث و بررس** ILCsکنفرانس ها 

در این نشـست همچنـین قطعنامـۀ مـصوب در مـورد وضـعیت اتحادیـه                 

 هیـأت مـدیره در نـوامبر        316کارگري در کشور فیجـی کـه در نشـست           

در این خصوص پیرو قطعنامه     .  به تصویب رسیده بود پیگیري شد        2012

هاي مصوب پانزدهمین نشـست منطقـه اي آسـیا و اقیانوسـیه در سـال                

 ، نشست جـاري     2012ین نشست هیأت مدیره در سال        ام 316 و   2012

هیأت مدیره تصمیم گرفت تا در چارچوب بحث هاي بـه عمـل آمـده در                

آزادي " درخـصوص  "کمیته استانداردهاي کنفـرانس   "کنفرانس جاري در    

  ) :87مقاوله نامه شماره("انجمن وحمایت ازحق تشکل

 "مـستقیم هیـأت تمـاس     "دولت فیجی تصریح نمود کـه بازگـشت         : اوالً  

ILO را تا قبل از نشست آتی خود در ماه اکتبر بپذیرد تا دولت و شرکاي 

اجتماعی را در یـافتن راه حـل هـایی بـراي مـسائل و مـشکالت جـاري                   

  . پیرامون آزادي انجمن مساعدت نماید 

این موضوع را همچنان به عنوان یـک بنـد دسـتورکار در اجـالس               : دوماً  

  .  هیأت مدیره گنجاند 319

 درخـصوص  "کمیته آزادي انجمن"ر این نشست همچنین گزارش هاي       د

در این خصوص یادآور می شود که . کشور بالروس مورد بحث قرار گرفت 

 داراي  "آزادي انجمـن و حـق تـشکل       "کشور بالروس در رابطه با موضوع       

پیـرو نقـض   .  هیأت مـدیره مـی باشـد       "کمیته آزادي انجمن  "پرونده در   

سـط دولـت بـالروس در آن کـشور ، کمیـسیون             اصول آزادي انجمـن تو    

. ربوطه به آن کشور تعیـین نمـود    م با اعزام نفراتILOتحقیقی از سوي   

اجـراي توصـیه هـاي      ) 219(هیأت مدیره در چنـد اجـالس قبلـی خـود            

   مفاد  در رابطه با رعایت(commission of Inquiry) کمیسیون تحقیق
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حـق   و/ ي انجمـن وتـشکل    آزاد (98 و   87و الزامات مقاوله نامه هـاي       

کمیته . توسط دولت بالروس را تصریح نموده بود      ) مذاکرات دستجمعی 

 اعزامـی بـه     ILOآزادي انجمن براساس پیشنهادات کمیسیون تحقیق       

نشست جاري هیأت مدیره نمود که       ما تسلی بالروس پیشنهادات خود ر   

لـذا مقـرر شـد اوالً دولـت بـالروس همچنـان            . عیناً به تصویب رسـید      

طالعات مرتبط با اقدامات به عمل آورده جهت ثبت فـوري سـه نهـاد               ا

 (Mogilev , Gomel , witebsk)کارگري تأسیس یافته به نام هاي 

به کمیته آزادي انجمن ارائـه نمایـد و همچنـین اطالعـات مربـوط بـه          

رداندن ـه و اقـدامات الزم بـراي بازگـ   ـري از کار ارائـاخراج فعاالن کارگ 

ه عمل آورده و اطالعات الزم را به کمیته آزادي انجمـن            آن ها به کار ب    

  . ارائه نماید 

ــند       ــی س ــا ط ــست ه ــاي نش ــه ه ــین برنام ــست همچن ــن نش در ای

GB.318/INF/1 ، به تصویب رسید و جدول سمپوزیوم ها ، سمینارها 

نیز به   (GB.318.INF/2)کارگاه ها ، و نشست هاي مشابه طبق سند          

  .تصویب رسید 

بندهاي دستورکار این نشست هیأت مدیره تصمیم گیري        یکی دیگر از    

این . درخصوص گزارش مدیرکل در مورد اصالحات درونی سازمان بود          

گزارش اولین گزارش تکمیلی مدیرکل جدید سازمان بین المللـی کـار            

  ان ،ـی سازمـرات درونـه با تغییـآقاي گاي رایدر بود که در آن در رابط

 هیأت مـدیره  .  پژوهشی پیشنهاد شده است       ایجاد یک دپارتمان مرکزي   

در ماه نوامبر   ) 319(ت آتی اش    ــورکار نشس ــا در دست  ـگرفت ت تصمیم  

/  را که واحد پژوهشی      "انستیتو بین المللی مطالعات کار    "آیندة    ، 2013

  .تحقیقاتی است مورد بحث قرار دهد 

 یکی دیگر از گزارش هاي تکمیلی مدیرکل که به نشـست هیـأت مـدیره              

ب ـالت مالی قالب تجدید نظـر شـدة ترکیـ         ـارائه شده بود ، گزارش مشک     

 امین کنفرانس بین المللی آمارهاي کار بود که مقرر اسـت در تـاریخ               19

در ایـن   .  ماه اکتبر سـال جـاري مـیالدي در ژنـو برگـزار شـود                 2 – 11

خصوص هیأت مدیره تصمیم گرفت که هزینه شـرکت شـش کارشـناس             

هاي کارگري و کارفرمایی هیـأت مـدیره معرفـی و           دیگر که توسط گروه     

  دالر آمریکا در مرحلـه اول        200/66تعیین می شوند ، با برآوردي حدود        

 بودجـه  2 بودجه یا در صورت کمبـود از بخـش   1از محل اندوختۀ بخش   

چنانچه متعاقباً انجام این جریان غیرعملی گردد ، مـدیرکل          . تأمین شود   

اي تـأمین اعتبـار الزم در سـال هـاي بعـدي             متدها و راه هاي دیگري بر     

  .پیشنهاد خواهد نمود 

،  ILO هیـأت مـدیره      318کلیه اسناد و گزارش هاي مربوط به اجـالس          

 در ژنو در وب سایت سازمان بـین المللـی           2013 ماه ژوئن  21متشکل در 

 )  Meetings and Events بخـش (   www.ilo.orgکـار بـه نـشانی   

   .موجود و قابل مطالعه است 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  :ائم ـضم

ترجمه فارسی سخنرانی آقاي مهندس محمد عطاردیان ، نمایندة کارفرما در مجمع عمومی. 1

متن انگلیسی سخنرانی آقاي مهندس محمد عطاردیان ، نمایندة کارفرما در مجمع عمومی. 2

ترجمه فارسی سخنرانی آقاي دکتر اسداله عباسی ، نماینده دولت در مجمع عمومی. 3

رسی سخنرانی آقاي سید هادي ساداتی ، نمایندة کارگر در مجمع عمومیترجمه فا. 4

متن انگلیسی سخنرانی آقاي سید هادي ساداتی ، نمایندة کارگر در مجمع عمومی. 5

111متن انگلیسی و ترجمه فارسی بیانیه کمیته استاندارد درخصوص مقاوله نامه شماره . 6

ترجمه فارسی سخنرانی پرزیدنت شوراي اروپا. 7

انگلیسی سخنرانی پرزیدنت شوراي اروپامتن . 8

ILOترجمه فارسی سخنرانی مدیرکل سازمان بین المللی کار .9
ILOمتن انگلیسی سخنرانی مدیرکل سازمان بین المللی کار .10
گزارش کمیته اشتغال و تأمین اجتماعی .11

گزارش کمیته توسعه پایدار ، کارشایسته ، مشاغل سبز. 12

گزارش کمیته گفتگوهاي اجتماعی. 13
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  محمد عطاردیانمهندس سخنرانی   

  دبیر کل کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران  

   ژنو  در کنفرانس بین المللی کار102در مجمع عمومی اجالسیه   

  2013ن ئ ژو20 تا 5  

  

  ، خانم ها و آقایان،یس، نمایندگان محترمئآقاي ر

او براي ارایه گزارش فشرده، -ال-ابتدا مایلم از مدیر کل جدید آي

  .متوازن و جامع وي تشکر کنم

بر اساس این گزارش، با در نظر گرفتن نرخ فعلی مشارکت، ظرف 

پنج سال آینده، چهل و چهارو نیم میلیون نیروي کار جدید ساالنه 

 دویست و بیست و دو میلیون روانه بازار کار می شوند، که جمعآ

  .  جویاي کار شایسته رو تشکیل می دهند

این در حالی است که کنفرانس اخیر گروه بیست سازمان ملل در 

آینده اي که "ریو دوژانیرو، توجه جهانی رو به موضوع ساخت 

  .  معطوف داشت"طالب آن هستیم

من مایلم از این فرصت استفاده کنم تا در مورد جهت گیري 

  .  یاست گذاري هایمان هشدار دهمس

  یس،ئاي رقآ

ما درعصري مملو از آشفتگی، تغییر و تحول، و دگرگونی و دگر 

نا امنی، نا برابري و تحمل ناپذیري گسترش . سازي زندگی می کنیم

دولت ها منابع عظیم و ارزشمند مالی رو صرف و خرج . یافته است

ایه گذاري هاي الزم می کنند در حالیکه از سرم سالح هاي مرگبار

  .ها می کاهند روي انسان

به نظر می آید بسیاري از صاحبان قدرت حاضرند به تهدیدات جدي 

شهروندان در آرزوي یافتن شغل و . ناشی از بیکاري چشم بدوزند

رویاي یک زندگی مناسب و شایسته هستند در حالیکه آنچه اغلب 

  .نصیبشان می شود وعده و وعید، و تعلل است

فقر " 2000از سال . ته اقدامات مهمی نیز صورت گرفته استالب

 به میزان نصف کاهش یافته است ولی هنوز ما باید بلند "مطلق

  .همتی خود رو بیشتر کنیم

  یس،ئآقاي ر

  .وجودداردتصاد و بازار هاي مالی جهان هنوزآشفتگی ونابسامانی دراق

.  دست می آیدسالح گرم به آسانی یافت می شود ولی شغل به سختی به

نرخ بیکاري همچنان باال، و نظام هاي آموزشی براي تطبیق با نیاز هاي 

بهداشت،  نوین و نوظهور امروزي تحت فشارند و این در حالی است که

  .سالمت، و رفاه انسانها در معرض تهدیدات جدي است

عالوه بر فوق، بحران بدهی هاي مالی غـرب، میـزان تقاضـاي جهـانی رو                

نتیجه آن اینکه تولید کننـدگان و صـنعتگران شـرایط           .  است کاهش داده 

ها در بسیاري کـشورها بـه دلیـل          تولیدات آن .سختی رومتحمل شده اند   

کاهش تقاضاي جهانی ضرورتا کاهش یافته ومیزان بـسیاري از تولیـدات            

  .صادراتی نیز افول کرده است

اي در چنین شرایطی این جوانان هستند که با از دست رفـتن فرصـت هـ     

شغلی و کار، و همچنین تقلیل یـافتن هزینـه هـاي خـدمات اجتمـاعی،                

  . تبعات و لطمات این وضعیت را متحمل می شود

اشتغال جوانان اغلب محدود به شرایطی خاص است که بـا ویژگـی هـاي               

آسیب پذیري، نا امنی، دستمزد اندك و پایین، فقرشرایط مناسب کـاري،     

  .ی همراه بوده استو همچنین فقدان حمایت هاي اجتماع

در چنین چشم اندازي، برخی دیگر نیز با نا امیدي یافتن کار را رها کرده         

این آسیب پذیري به گونه اي نا متناسب زنـان را نیـز متـاثر از خـود                . اند

زنان جوان به ویژه سهم کمتري در بازار کار دارند و به ایـن            . ساخته است 

د اقتصادي استفاده نـشده بـر       ترتیب یک منبع توانمند براي توسعه و رش       

  .جاي مانده است

با فقدان کارشایسته نیروهاي جوان در حاشیه اقتـصاد قـرار گرفتـه و بـه                

دلیل تحمل محرومیت هاي اجتماعی آسیب پذیر گردیده که این جریان           

  .یقینآ بی ثباتی هاي اجتماعی و سیاسی را در پی خواهد داشت

مـشارکت  "ذ سیاسـت هـاي      شرایط هشدار دهنده کنونی، تـضمین اتخـا       

  .  را ضروري می سازد"مدرسه به کار" و گذار از "مدرسه و صنعت

:در این راستا، دولت ها و صاحبان صنعت و تولید می باید

از طریق ایجاد هر چه بهتر و بیـشتر مـشاغل سـبز بـراي جوانـان، رشـد                   

.مبتنی بر اشتغال زایی را دنبال کنند

ابـر بـراي زن و مـرد فـراهم آورنـد و             فرصت هاي اجتماعی و اقتصادي بر     

.فضاي مناسب و پویاي کار آفرینی را تقویت نمایند

به منظور فراهم اوردن بستر مناسب براي انتخـاب شـیوه هـاي صـحیح و       

سالم در زندگی توسط جوانان و کاهش رفتار هاي نا هنجار و پر مخاطره،         

.اطالعات و خدمات مناسب جوانان ارایه کنند

امروزي که بسیاري از جوامع رو بـه سالخوردگــی اسـت ایـن             با واقعیـت   

فرصـت ارزنده اي فراهم می آورد تا روابط میان دو نسل را تقویت کنـیم               

زیرا که اتکال نیروي کار سالخورده در سال هاي پیش رو به نیـروي کـار                

  .جوان امروزي است

  خانم ها و آقایان،

ن آینده اي پایدار و با ثبات،       باید بخاطر داشته باشیم که براي فراهم آورد       

  .ما منبع بسیار ارزشمندي بنام نیروي جوان را در اختیار داریم

محمد عطاردیان ، نمایندة کارفرما در مجمع عمومیسخنرانی آقاي مهندس ترجمه فارسی :   1ضمیمه 
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. نسل امروز و جوان در دنیایی از نا امنی و عدم اطمینان پرورش می یابد               

این در حالی است که در هر گوشه و کنار جهـان جوانـان از هـر قـشري                   

 و اوضـاع و احـوال    نهضت هاي اجتماعی و سیاسی را هـدایت مـی کننـد           

  .کنونی را به چالش می کشند

رصت ها،  فآنها خواستار آنندکه رهبران سیاسی بامسولیت پذیري وتآمین

ولید می خواهند تاز صاحبان صنعت و . عدالت اجتماعی را مححق سازند

  .کسب و کار را ارتقا بخشند با شفافیت و مسولیت پذیري روشهاي صحیح

صداي آنها به گوش رسیده و نقـش آنهـا نـه             طالب آنند که     در عین حال  

تنها به عنوان رهبران فردا، بلکه شرکاي امروز در جریان توسعه و رشد به             

  .رسمیت شناخته شود

  آقاي رئیس،

در گزارش مدیر کل آمده است که سرمایه هاي انسانی، به لحاظ تبعات 

بخصوص براي جوانان، در حال فرسایش - ناشی از تداوم جریان بیکاري

  .است

چالش کلیدي امروز نه فقط براي کشور من و بلکه همه جهان نسل جوان 

ما ملزم هستیم و خواهیم توانست براي . و مساله اشتغال به کار آنها است

جوانان فرصت هاي مناسب براي مشارکت واقعی آنها در جریان توسعه 

  .فراهم آوریم و چگونگی زندگی انها را شکل دهیم

  ايـزم هـو دیگر مکانی "انـان جوانـپارلم"هایی بمانند ما می توانیم نهاد

مناسب براي حمایت جوانان در امر هدایت و مشارکت در تصمیم 

  .سازي هاي ملی ایجاد کنیم

در کشور هایی که در دام بیکاري، بی رونقی اقتصادي و کاهش رشد 

گرفتارند، از دولت ها می خواهم براي تحقق عدالت جهانی تدابیر و 

هر چند که این واکنش ضروري دور از . دامات عاجل به عمل آورنداق

  .دسترس به نظر می آید

او نیز بر آن است تا همچنان به هدف برقراري عدالت - ال- اگر آي

اجتماعی خود پایبند بماند می باید در اولویت بندي، شرایط گروه هاي 

حه آسیب پذیر، بخصوص وضعیت نیروهاي جوان فاقد کار را در سرلو

  . توجهات خود قرار دهد

  قاي رئیس،آ

او -ال- مدیرکل درگزارش خود به انعکاس انتقاد گسترده و جاري از آي

پرداخته که گفته می شود این سازمان با واقعیت ها، نیاز ها، و روش 

هاي مدرن و امروزي دنیاي کسب و کار بخوبی آشنا نبوده و پاسخگوي 

ه با این جریان هستم و لذا مراتب من نیز هم عقید. آنها نیز نبوده است

دپارتمان بنگاه "موافقت خود را با پیشنهاد ایجاد واحد جدیدي بنام 

ار دبیرخانه سازمان، که در گزارش ـ، در قالب برنامه اصالح ساخت"ها

    .    الم می دارمـمدیرکل آمده اع

  .یسئمتشکرم آقاي ر

  
  
  
  

The 102nd Session of the International Labor Conference, 
Geneva, 5-20 June 2013, (12th June's Plenary sitting)

Speech by Mohammad Otaredian, (Mr.) President of the 
"Iranian Confederation of Employers' Associations" 
(ICEA)

Mr. President, distinguished delegates, ladies and 
gentlemen,

I would like to thank the ILO Director-General for his 
concise, balance and comprehensive report.

According to the D-G report at current participation rates, 
44.5 million labour forces per year will enter the labor 
market in the next 5 years-a total of more than 222 million 
people seeking new and decent jobs.

This is while the recent Rio+20 United Nations Conference 
on "Sustainable Development" focused world attention on 
building the future we want.

I wish to seize upon this occasion to sound the alarm 
about our policy direction as a human family. 

Mr. President,

We are living through a period of profound turmoil, 
transition and transformation. Insecurity, inequality and 
intolerance are spreading and governments are wasting 
vast and precious funds on deadly weapons, reducing 
investments in people.

Too many people in power seem willing fully blind to 
the threats on challenging joblessness. Citizens yearn for 
jobs and prospect of a decent life, but all too often they 
get promises and delay, instead.

There have some important steps forward. Extreme 
poverty has been cut in half since the year 2000. Still, we 
must, indeed, raise our levels of ambition.

Chaos exists in the global economy and financial 
markets, arms are easy to obtain but jobs are hard to 
find, high levels of unemployment prevail, and 
education systems are pressured to adapt to new and 
emerging needs, while there are many threats to the 
health and well-being of our people.

Additionally, the West's debt crisis has reduced global

  محمد عطاردیان ، نمایندة کارفرما در مجمع عمومیمتن انگلیسی سخنرانی آقاي مهندس :  2ضمیمه 
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demand, and industries started to suffer, as a result. 
Their outputs in several countries, still, are  falling 
with weak overseas demands, and many export-
oriented manufacturing are beginning to further 
shrink.

In all this discouraging circumstances, it is young 
people who will bear the brunt of these effects through 
a job squeeze and cuts in spending on social services.

As  it  is,  youth  employment  is  often  precarious.
Young  people 

abound in vulnerable employment where jobs are 
characterized by insecurity, low wages, poor working 
conditions and lack of social protections. 

In the face of few prospects, others have given up on 
job search. Such vulnerability disproportionately 
affects women. Young women are particularly 
underrepresented in the labor market, and are thus an 
untapped resource for future economic growth and 
development.

In the absence of decent work, young people subsist 
on the margins of the economy and are particularly 
vulnerable to social exclusion, which breeds political 
instability.

The current alarming situation points to the pressing 
need to ensure effective "school-industry partnership" 
and "school-to-work transitions". 

To this end, businesses and governments need to:

1) Pursue job-led growth by creating more and 
better and greener jobs for young people.

2) Provide for equal social and economic 
opportunities for young women and men, and 
promote an enabling environment for 
entrepreneurship. And,

3) Provide youth-friendly information and services 
to promote healthy lifestyle choices for youth 
and reduce harmful risk-taking behavior.

With the rapidly ageing of many societies, there is also 
a golden opportunity for us to strengthen inter-
generational contracts as older workers today will 
have to rely on younger workers in the years to come.

Ladies and gentlemen,

We should remember that we have a very precious 
resource in providing for a sustainable future, namely 
our young  people. Yet,  today's  generation  of young

 people is growing up in a world of uncertainty and 
insecurity.

Across the world, youth from all walks of life are leading 
social movements and challenging the status quo. They are 
calling for political leadership that delivers greater 
accountability, opportunities and social justice. They are 
telling business and  industry to promote more 
transparent,  accountable  and  just business practices. 
And, they are demanding that their voices to be heard and 
their role be recognized not only as just a target group for 
which employment must be found or tomorrow's leaders 
but as today's development partners. 

Mr. President,
I totally agree with the Director-General pointing, in his 
report, to the fact that human capital is eroded by the 
effects of long-term unemployment, of the young in 
particular.

A key challenge facing not only my country, but also the 
world over, is young generation and the question of their 
employment. 

We can provide young people with the opportunities to 
participate meaningfully in the developments that shape 
their lives in the world. We can build institutions, such as 
youth parliaments, and other mechanisms to support 
young people leadership and participation in national 
decision-making. In countries hunted by unemployment 
and sluggish growth, we urge governments to press ahead

 with initiatives on administration of justice around the 
globe. This much needed reflection, however, seems far 
from coming.
In the meantime, if the ILO is to remain faithful to its 
objectives of social justice, it must give priority to the 
situation of those who are most disadvantaged, of youth in 
particular, in the world of work. 

Mr. President,
At the end, I would like to join the Director-General who 
has echoed, in his report, a widely voiced and long-
standing criticism of the ILO that it is insufficiently 
informed about the realities, needs and practices of 
modern business, and that it is unresponsive to its views. I 
also endorse the idea of creating a new Enterprises 
Department in the context of the restructuring of the Office 
in Geneva which could be one answer to both of these 
challenges. 

Thank you Mr. President.
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 دولت در مجمع عمومی ، نمایندة دکتر اسداله عباسیسخنرانی آقاي متن فارسی :    3ضمیمه 
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بنام خدا

  آقاي رئیس و هیات رئیسه محترم

  ها و آقایانخانم

  .مایلم از فرصتی که در اختیار اینجانب گذاشته شده قدردانی نمایم

قوانین مرتبط با حوزه روابط کار ایران باستثناي قانون کار، شامل مفادي 

از قانون اساسی و مدنی، قانون تأمین اجتماعی، بیمه بیکاري و قانون 

ها و کارخانجات بزرگ و ي همگانی توانسته است تمامی کارگاههابیمه

  . کوچک صنعتی و تجاري را تحت پوشش قرار دهد

هاي بنیادین یا غیربنیادین و انواع استانداردهاي کار در قالب کنوانسیون

توصیه نامه ها طی صد سال گذشته مدون شده  پیشنهادها به عنوان

روند تغییرات در ترکیب جمعیتی است ولی سوال مهم این است که با 

جهان، کاهش منابع طبیعی و آسیب صنایع به محیط زیست که ما را به 

ها بخاطر فکر مشاغل سبز رهنمون ساخته، ستیز اجتناب ناپذیر انسان

مندي از منابع محدود اقتصادي، کاهش ذخایر آب شیرین، مشکالت بهره

 ورود به عصر تکنولوژي ناشی از زمین گرمایی، آسیب جدي به الیه ازن،

ارتباطات، آیا جامعه بین الملل توانسته است در تنظیم روابط کار در 

سطح بین المللی موفق عمل کند؟ یا اینکه روابط کار هم مثل نوسانات 

داري و سایر تفکرات استثماري، هاي سرمایهاقتصادي تحت تاثیر سیاست

  .دستخوش نوسانات شده است

برد کارگر و کارفرما، اصل را بر این قرار -  روند بردما کارگران ایران در

ایم که کار با کوشش کارگر و سرمایه کارفرما، با لحاظ نمودن داده

مقررات قانونی و با نظارت دولت انجام شود و حقوق همه یکسان رعایت 

هاي نیروي کار در سراسر جهان گردد، ولی آیا بنظر حضار محترم دغدغه

المللی کاهش یافته است؟ هاي بیناع دستورالعملبا وجود تنظیم انو

هاي شاید مشکل اصلی این باشد که تفکر ابزاري توانسته است سیاست

هاي استثمارگرایانه به مردم جهان بویژه به روز دنیا را با ایجاد نظام

  . کارگران تحمیل نماید

ILOبط ها را از حوزه روا تا چه اندازه توانسته است هجمه این سیاست

کار بزداید؟ آیا کارگران کشورهاي توسعه نیافته یا بعبارتی جهان دومی و 

هاي مخرب بین المللی، از سومی بدلیل اعمال این نوع سیاست

  رینــ شاید بهت  اجتماعی رنج نمی برند؟-هاي شدید اقتصاديمحرومیت

  

  

  

  

   

  

ل اقتضاء مدیریتی جهان جهت حمایت از نیروي کار این باشد که چنگا

.بی رحم سیاسیون را از حوزه روابط کار کوتاه نماید

 در کنار چالشهاي اشتغال، مشاغل ILOآنچه مسلم است نقش ارزنده 

سبز، آلودگی محیط زیست و اجراي استانداردهاي بین المللی کار این 

  .باشد که از آلودگی هاي سیاسی در سطح جهان جلوگیري نماید

 اجتماعی رونق اقتصاد است، لذا در ایجاد اشتغال و حداقل حمایتهاي

این خصوص پس از سپري شدن مشکالت ناشی از تحریمهاي سیاسی 

ایم در مسیر رشد با کمک خدا و توانمندسازي کارگران توانسته

شاید چالش بزرگ کارگران ایران الحاق به . اقتصادي گام برداریم

گذشته   باشد که در این مسیر از دو دهه 98 و 87هاي کنوانسیون

اقدامات سه جانبه صورت گرفته که این فعالیتها شرط الزم ولی کافی 

  .نیست

درخواست صریح اینجانب به عنوان نماینده کارگران جمهوري اسالمی 

 این است که نسبت به افزایش کمکهاي فنی، تخصصی ILOایران از 

به شرکاء اجتماعی بویژه ایران، کوتاهی نکند چون با افزایش توانمندي 

. تر خواهد شدشرکاء اجتماعی طبیعی است که گذر از این مرحله آسان

 افزایش آموزشهاي حرفه اي در خصوص ترویج ILOاولین اقدام 

استانداردهاي بین المللی و ارائه راهکارهاي مناسب نشأت گرفته از 

  .هاستتجربیات سایر کشورها براي بومی سازي آن

  

  متشکرم

  

  

  

  

  

  

  در مجمع عمومیرگ ، نمایندة کارسید هادي ساداتیسخنرانی آقاي ترجمه فارسی :   4ضمیمه 
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Statement By Mr. Seyed Hadi SADATI
The Head of Islamic Republic of Irania
 Workers Delegations 
To the 102nd ILO Annual Conference
Geneva June 13, 2013

In the God the Compassionate the Merciful

Honorable President, The distinguished Director 
General and the members of the Governing Board

Excellencies, Ladies and Gentlemen

Let me first extend my gratitude for the opportunity 
given to the Iranian Confederation of Workers’ 
Associations to present its views to the ILO annual 
Conference.  I also present my thanks to Mr. Guy Rider 
the distinguished Director General and his colleagues at 
the ILO for the excellent arrangements to hold this 102nd

Session of the International Labor Conference.

Mr. President 
The Iranian laws and regulations governing labor 
relations including Labor Code as inspired from the 
Constitution, civil laws all intend to cover large and 
small industrial and commercial factories and 
workplaces with respect to social security and insurance.

The labor standards have evolved throughout the past 
century to address the fundamental rights in the form of 
the present ILO conventions.

There are , however, important questions to be 
addressed by the international community and the ILO: 
issues such as demographic changes, scarcity of natural 
resources, environmental hazard leading us to explore 
creating  green jobs, efficient utilization of resources, 
reduction of sweet water reserves, global warming, 
damage on ozone layer all happening at the information 
age.  All those problems in the context of establishing 
sound labor relation need to be tackled at the 
international level in a viable manner while minimizing 
the effects of economic and financial instabilities taking 
place due to the manipulations of exploitative policies of 
major financial powers.

The Iranian workers believe that worker-employer 
relations should be based on win-win outcomes and that 
the  real  job  should  be  performed  together  with   the

workers efforts and expertise , employers capital 
investment  and by installing legal frameworks that  
Governments  are  responsible  to  formulate ,  monitor  
and implement while observing equal rights. 
Nevertheless, despite the progresses made to improve 
international instruments and their implementations, 
still there are serious concerns to be dealt with respect to 
the workers exploitation and denial of their rights. 

To what extent, the ILO has been able to eliminate the 
flux of such exploitative and restrictive policies from the 
labor relations? Don’t we witness anymore that the 
workers in developing countries still suffer from 
austerity and economic and social deprivation due to the 
application of adverse and destructive international 
policies of sanctions and blockades?

The valuable role of ILO in dealing with the challenges 
of fostering employment, green jobs, implementing 
environmental and work standards as well as the 
destructive political and economic blockades imposed at 
the global level should be expanded.

Creation of jobs and minimum social supports are 
important factors for economic growth and prosperity. 
In this regard, after passing through tough periods 
ofpolitical and economic sanctions, now with the help of 
God and by empowering our workers, we have been 
able to take steps towards the path of economic growth. 
Perhaps, the big challenge for Iranian workers is to join 
the Conventions 87 and 98. Accordingly, during the past 
two decades, tripartite activities and cooperation have 
progressed, though still not sufficiently.

As the representative of Iranian workers of the Islamic 
Republic of Iran to ILO Conference I would like to 
request ILO to increase its the technical assistance to the 
Iranian social partners. This shall lead to increased 
empowerment of social partners. Our prior demand 
from ILO would be to increase professional training on 
international standards and presenting proper 
approaches through experiences of other countries to 
localize the standards.

Thank you very much Mr. President and the 
distinguished participants.

  

  در مجمع عمومیرگ ، نمایندة کارسید هادي ساداتی آقاي سخنرانیمتن انگلیسی :    5ضمیمه 
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پیش نویس گزارش کمیته استانداردهاي اجالسیه کنفرانس بین المللی کار 

 ) منع تبعیض در اشتغال و حرفه  (111در خصوص اجراي مقاوله نامه شماره 

  از سوي جمهوري اسالمی ایران

ن و کمیته با توجه به اطالعات شفاهی ارائه شده توسط نماینده دولت ایرا

  متعاقب مذاکرات انجام شده،

ضمن یادآوري نگرانی هاي چندین ساله کمیته از جمله در ارتباط با قوانین و 

روش هاي تبعیض آمیز علیه زنان، اقلیت هاي قومی و دینی، و نیز فقدان 

  فضاي مناسب براي گفتگوي اجتماعی در زمینه اجراي مقاوله نامه،

 بر تشکیل چهار گروه تخصصی اصالح با یادآوري گزارش دولت ایران مبنی

قوانین کار و تأمین اجتماعی و آیین نامه هاي ایمنی و بهداشت کار، و ارتقاي 

گفتگوهاي اجتماعی، و برخی اصالحیه هاي پیشنهادي ؛ و نیز با عنایت به 

اشاره دولت به اطالعات تفصیلی موجود در گزارش اخیر ارائه شده در نشست 

  ،2013ماه نوامبر کارشناسان در کمیته 

با ابراز تأسف عمیق نسبت به عدم تحقق نتایج ملموس از هنگام آخرین 

 ایران را به طور جدي به ، دولت2010بررسی کمیته در این زمینه در سال 

تغییر موضع از حرف به عمل واقعی در زمینه رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت 

ل از افزایش میزان مشارکت کمیته ضمن استقبا. هاي قومی و دینی فراخواند

زنان در بازار کار و رشد تعداد قضات زن مورد اشاره دولت ایران، خاطر نشان 

شد که همچنان موانع جدي براي تساوي فرصت هاي استخدام و اشتغال 

کمیته همچنین در خصوص تبعیض اصولی علیه اقلیت هاي دینی . وجود دارد

براز و اعالم نمود که به ویژه تبعیض و قومی، نگرانی عمیق و مستمر خود را ا

  .علیه بهائیان قابل تأمل است

کمیته از دولت ایران خواست براي پایان دادن به قوانین و روش هاي تبعیض 

آمیز علیه زنان و اقلیت هاي قومی و دینی اقدامات عملی و فوري اتخاذ نماید، 

ا نگرش هاي کلیشه از توانمندي و کارآفرینی زنان حمایت کند، براي مبارزه ب

اي منتج به روش هاي تبعیض آمیز به طور قاطع وارد عمل شود، و آزار 

همچنین مصرانه از دولت . جنسی و دیگر شکل هاي آزار و اذیت را رفع نماید

خواست ضمانت دهد که به هیچگونه اقدام جدید محدود کننده اي در زمینه 

تی و تعصب آمیز  دست دسترسی زنان به بازار کار و تقویت نقش هاي سن

کمیته با ابراز نگرانی عمیق خود در زمینه تبعیض در استخدام و تحصیل . نزند

بر پایه عقیده سیاسی، به خصوص نسبت به روزنامه نگاران، آموزگاران، 

دانشجویان و اعضاي اتحادیه هاي صنفی، دولت را ترغیب نمود اقداماتی موثر 

بناي اعتقاد سیاسی و احترام به آزادي براي تضمین حمایت علیه تبعیض بر م

کمیته همچنین نسبت به فقدان فضاي مساعد براي آزادي . بیان اتخاذ نماید

انجمن ها و گفتگوي اجتماعی ابراز تأسف و دولت را ترغیب نمود با قید 

فوریت براي پرکردن شکاف هاي قانونی و اجرایی در رابطه با مقاوله نامه وارد 

  .عمل شود

ا تأکید بر جدي بودن موضوع عدم پیشرفت در زمینه هاي فوق، دولت کمیته ب

را به پذیرش هیأت بلند پایه اعزامی براي بررسی تمامی موضوعات مطرح شده 

از سوي کمیته کارشناسان و کمیته حاضر در زمینه اجراي مقاوله نامه دعوت 

سال است در کمیته از دولت درخواست کرد در گزارش خود که قرار . نمود

 کارشناسان ارائه شود، نسبت به تکمیل اطالعات مربوط به  به کمیته2013

تمامی موضوعات مطرح شده از سوي کمیته و کمیته کارشناسان، به منظور 

. انجام بررسی هاي الزم در نشست بعدي خود، اقدام نماید

 111رد درخصوص مقاوله نامه شماره متن انگلیسی و ترجمه فارسی بیانیه کمیته استاندا:   6ضمیمه 
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سخنان هرمان وان رامپوي رئیس 

شوراي اروپا دریکصدو دومین اجالس 

  )ILO(کنفرانس بین المللی کار 

  

براي اینجانب مایه بـسی مباهـات و        

خرســندي اســت کــه در ایــن نهــاد 

ــه   ــین بره ــو و در چن ــدس در ژن مق

حساسی مطالبی خدمت شـما ارائـه       

در حالی کـه نـه فقـط اروپـا،          . نمایم

 سراسـر   بلکه همه کـشورها و مـردم      

آثار بحـران مـالی     جهان، همچنان با    

 دست و پنجه نرم می کنند؛ دورانی که متـأثر از تحـوالت              2008سال  

عظیم اقتصادي و فناوري، جایگاه نیروي کـار در فرآینـد تولیـد تحـت             

فشار مضاعف قرار دارد و افراد شاغل یا بدون شغل با احـساس نـاامنی               

ر دوران ابتکـارات جدیـد فـرا        روبرو هستند؛ نباید فراموش کرد که دیگ      

رسیده، یعنی زمانی که نباید منفعالنه تغییرات را تحمل کنـیم  بلکـه               

ها صدا،   فعاالنه و به دلخواه خود آنها را شکل دهیم، دورانی که میلیون           

و گاه صداهایی که براي نخستین بار شنیده می شـوند، جـرأت فریـاد               

  . ط کار خود را می یابندزدن و ابراز عقیده در مورد وضعیت آینده محی

امیدوارم کنفـرانس امـسال بتوانـداین نیـرو را در قالـب توافقنامـه هـا                 

وقطعنامه هاي مصوب، در جهت منافع کارگران و همه مردم جهان بـه             

  . فعل رساند

 به  1919همانگونه که استحضار دارید، این کنفرانس اولین بار در سال           

گویم، میوه صلح پس از جنـگ،    عنوان ثمره جنگ جهانی اول، یا بهتر ب       

  ،برگزار شد، به همان شکل که اتحادیه اروپا که اینجانب به نیابت از آن

امروز در خدمت شما هستم، حاصل جنگ جهـانی دوم و متولـد سـال               

رو عجیب نیست که آن اتحادیه و ایـن سـازمان بـه              از این .  بود 1950

 صرفاً نهادهـاي    منظورم از اتحادیه،  . (خوبی نسبت به هم شناخت دارند     

همه عمیقاً .)  کشور عضو اتحادیه نیز مورد نظر است 27آن نیست بلکه    

بر این باوریم که اهداف سیاسی به طور برجسته در الیـه الیـه تـشکل                

  .هاي اقتصادي و اجتماعی جوامع ما نهفته است

بـی عـدالتی،    " کنفرانس آمـده اسـت،       1919در مقدمه نظامنامه سال     

می تواند به ناآرامی هاي عظیمی منجر شـود         .)  (..مشقت و محرومیت    

یا همانگونه که امروزه در     . "که صلح و توازن جهان را به مخاطره اندازد        

 کشور عضو   27برخی امور روزمره اتحادیه اروپا شاهد هستیم، وقتی با          

در زمینه ساز وکارهاي حمایتی، نظارت بر بودجه ها، حباب ها و بانک             

 هاي اشتغال جوانان همکاري می کنیم، این کار ها، یا در مورد سیاست

را تنها به خاطر سیاه کردن ترازنامه یا اقتـصادهاي موفـق انجـام نمـی          

فـارغ از   . بلکه به دالیل مهم سیاسی نیز اینگونه عمل می کنـیم          . دهیم

  مان مسئله ثبات پولی، براي حفظ امنیت کشورها، جوامع، و شهروندان

و هـر  . ع حتی با تمدن ما در ارتباط استاین موضو. همکاري می کنیم 

. دو تشکل باید به خاطر دریافـت جـایزه صـلح نوبـل بـه خـود ببالنـد                  

مقـارن   (1969بین المللی کار در سال     همانگونه که می دانید، سازمان    

و اتحادیه اروپا در سال گذشـته       ) با پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان    

پس ما هنوز جـوان هـستیم و        . این جایزه نائل شدند   دریافت  به افتخار   

  !ر آغاز راهد

، اهداف بزرگ سیاسی نباید ما را از بنیان هـاي محکـم اقتـصادي               ...اما

بالعکس، تنها با احقاق حقوق اساسی اقتصادي است کـه          . منحرف کند 

چـرا مـن بـه عنـوان رئـیس      . می توانیم به اهداف سیاسی دست یـابیم  

رکت در ایـن کنفـرانس را بـا      شوراي اروپایی اتحادیه اروپا، دعوت به ش      

 ریـیس جمهـور و نخـست وزیـر کـشورهاي عـضو اتحادیـه            27حضور  

پذیرفتم تا در مورد چالش هاي کاریابی و ایجاد شغل در اروپا دیـدگاه              

  هاي خود را با شما در میان گذارم؟

  .سه دلیل اصلی می توانم براي آن برشمارم

 تالش هاي ما در     نخستین و مهمترین دلیل اینکه اشتغال هدف نهایی       

امـروزه  . ثبـات صـرفاً یـک وسـیله اسـت     . سه سال گذشته بـوده اسـت      

اشتغال، باالخص اشتغال جوانان، در کـانون مباحثـات سیاسـی غالـب             

در خود اتحادیه، همکاري تنگـاتنگی   . کشورهاي اتحادیه اروپا قرار دارد    

براي رویارویی با این چالش در جریان است؛ در ادامـه بیـشتر بـه ایـن          

  .موضوع خواهم پرداخت

دوم آنکه همه به خوبی می دانیم اشتغال جوانان به عنوان دغدغه تـازه       

ما در اروپا، سال هاست معضل بسیاري از کشورهایی بوده که در اینجا             

این یک چالش بزرگ جهانی است که من در مالقات       . گرد هم آمده اند   

  . پردازیمهایم بارهبران شرکاي اروپا در سراسر دنیا به آن می 

و سومین عامل اینکه ما معتقدیم سازمان بین المللی کـار بـه تنهـایی               

همکـاري هـاي بـین      . قادر است راه حلی براي این مـسائل ارائـه دهـد           

المللی و استانداردها و مقررات بین المللی کار، کلید حل ایـن مـسائل              

ا با توجه به وابستگی هاي متقابل اقتصاد جهان، که هیچ گاه ت           . هستند

حد حائز اهمیت نبوده است، صداي سازمان بین  المللی کـار بایـد         این  

و به همین دلیل بسیار خرسـندم کـه هـر بـار در جریـان         . شنیده شود 

 شاهد اثرگذاري و پیشبرد میانجی گري هاي مدیر کل     20اجالس گروه 

  . سازمان بین المللی کار هستم

ت گسترده آن اسـت      المللی کار، اختیارا   یکی از نقاط قوت سازمان بین     

که بسیاري تجارب و دیدگاه هـا را در معـرض تبـادل و اشـتراك مـی                  

اینجانب براي کمک به این روند مستمر تبـادل آراء، قـصد دارم             . گذارد

در مطالب خود بر نظـرات و سیاسـت هـاي مـرتبط بـا وضـعیت اروپـا              

  :متمرکز شوم

امروز در کجا قرار داریم،-

ستویژگی بازارهاي کار ما کدام ا-

.دهندو دولت ها در جاي جاي اروپا چه اقداماتی انجام می -

 سخنرانی پرزیدنت شوراي اروپاترجمه فارسی:   7ضمیمه 



  
  
  

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

29  

  
  

هاست کشورهاي ما با پیامدهاي      همانطور که می دانید، اکنون سال     

 دسـت در گریبـان      ء بـه ایـن سـو      2008بحران مالی جهان از سـال       

 300ثبات پولی کشورهاي عضو یورو که واحد پول بیش از           . هستند

. حادیه اروپاست، در خطر قـرار دارد     در کشورهاي عضو ات    میلیون نفر 

یـورو جایگـاه خـود را پیـدا     . اما اکنون از پس این مشکل برآمده ایم       

  فیـهرچند این دوره بالتکلی.  ترمیم شده استکرده و ثبات مالی نیز

و عدم ثبات، برخی مشکالت را نیـز بـه همـراه آورد و جرقـه دیگـر                  

ده شـده کـه تـا    چالش هاي اقتصادي، اجتماعی و نیز سیاسی نیـز ز    

  . امروز همچنان آتش زیر خاکستر است

وقتی اولین بار این بحران سر برآورد، تنها چاره ما بازگرداندن ثبـات        

اقدامات فوري  . بود که بالقوه پیش شرط همه گزینه هاي دیگر است         

براي مهار دوباره کسري بودجـه و بـدهی هـا نیـز بخـشی از همـان                  

ط نهـایی نیـست، امـا شـرط الزم          این، هر چند این شر    . داستان بود 

  . براي رشد و براي اشتغال است

حال که ثبات مالی اعاده شده و کسري بودجه کاهش یافتـه اسـت،              

دیگر می توانیم بیشتر بر تالش هـاي مـالی سـاختاري و اصـالحات               

ساختاري در بازارهاي کار و تولید بـه جـاي اهـداف اسـمی تمرکـز                

صادهاي خود را به عنوان اسـاس       کنیم، و رقابت و انعطاف پذیري اقت      

این به معناي تقویتِ نه     . رشد و اشتغال پایدار و کیفی بهبود بخشیم       

مـی  . فقط اقتصاد تک تک کشورها بلکه تقویت کل منطقه یوروست         

دانیم که براي جلوگیري از تکرار بحران در آینده بایـد از اشـتباهات              

لی اروپـا را    گذشته حذر و  معایب طرح اولیه اتحـاد اقتـصادي و پـو             

  . اصالح کنیم

پنج سال رشد اندك یا عدم رشد، اگر نگوییم رکود، حاصلی جز رشد 

فزاینده بیکاري نداشته اسـت در حـالی کـه اکثـر کـشورهاي عـضو                

پدیده اي  . حداقل در یک دهه اخیر شاهد چنین پدیده اي نبوده اند          

دیدي که زندگی میلیون ها نفر را متأثر کرده و سرانجام می تواند ته         

براي بافت اجتماعی کشورها و اتحادیه اروپا باشد؛ پس امروز مبـارزه     

  . با این پدیده شوم، اولویت اول سیاسی ما به شمار می رود

مایلم در اینجا اضافه کـنم کـه رشـد اقتـصادي در شـمار انـدکی از                  

کشورهاي عضو در طـول دهـه منتهـی بـه بحـران مـالی بـه شـکل                

 منوال، سـطح اشـتغال نیـز بـاال بـوده            مصنوعی باال بوده و به همین     

. مشکالت ساختاري بازار کار نیز سال ها وجـود داشـته اسـت            . است

البته که رشد و اشتغال هدف نهایی همه اصالحاتی است کـه بـه آن       

از همین رو،   . اشاره نمودم، اما به بار نشستن اصالحات زمان می برد         

اي کمک به اشـتغال     به اقداماتی با اثربخشی فوري هم نیاز داریم، بر        

زایی، براي تحریک فعالیت هاي اقتصادي، براي حفظ ثبات اجتماعی 

. و شأن انسانی؛ و این دغدغـه اصـلی همـه رهبـران ملـی اروپاسـت                

و امروز به اینجا آمده ام تـا از ایـن تـالش هـا            . دغدغه هریک و همه   

  .براي شما بگویم

 بـه موضـوع     اما ابتدا می خواهم در این همایش بین المللی گریـزي          

  وصـن خصـبازارهاي کار اروپا به طور عام زده و چند کلمه اي در ای

واقعیت این است که ما با برخی چالش هاي ساختاري روبرو           .  تقدیم کنم 

  . هستیم که پاره اي از آنها علت این ویژه و خاص بودن اروپا نیز هست

 نهادینـه   براي نمونه، موضوع عدالت اجتماعی که در نظام هاي رفاهی مـا           

براي قرن هاي متمادي، کشورهاي اروپایی، روش متمایزي را         . شده است 

الگـوي  "براي ساماندهی جوامع و اقتصادهاي خود شکل داده اند کـه بـه              

و همین دست آورد منحصر به فرد تاریخی        .  معروف است  "اجتماعی اروپا 

نظـام هـاي   . است که به فرو نشاندن بدترین پیامدهاي بحران کمک کـرد   

  رفاهی نیز دارایی واقعی جوامع اروپایی است اما در عین حال با فشارهایی

مواجه هستند چرا که نادیده گرفتن آن ها، هر دولتـی را غیـر مـسئوالنه                

  . پس باید با اصالح این نظام ها از آن ها حمایت کنیم. جلوه می دهد

 23 کـشور عـضو داراي         27ویژگی دیگر این است که در اتحادیه اروپـا،          

 بنابراین گرچه روي هـم رفتـه درون اتحادیـه، اکثـر             !زبان رسمی هستند  

موانع قانونی جابجایی نیروي کار با هدف یافتن شغل یـا شـروع کـسب و        

کار جدید در کشور دیگر رفع شده، اما بسیاري موانع عملـی دیگـر بـراي        

کار در محیط زبانی و فرهنگی بیگانه وجود دارد که مانع جابجایی نیروي             

  . ار استک

 تلقی کنند، اما براي اکثر شهروندان       "اروپایی"هرچند شاید دیگران ما را      

 مغلوب خصوصیات ملـی و محلـی مـا شـده و             "اقلیمی"اروپا، این هویت    

در نتیجه، سیاست هاي سنتی اشتغال در       . تحت الشعاع آن قرار می گیرد     

 "لحرکت بـه سـوي شـغ      "کشورهاي ما بیش از آنکه بر یاري افراد براي          

 متمرکـز بـوده    "آوردن شغل نـزد افـراد     "استوار باشد، همواره و بیشتر بر       

است، حتی با وجود اینکه در دنیاي امروز، نقل و انتقال نیروي کار، راهی              

  . نویدبخش تر شناخته می شود

بـراي  . این تکه تکه شدن بازار کار به وضوح در آمار اروپا مـنعکس اسـت              

بـه عنـوان دومـین      % 5کاري نزدیک بـه     نمونه، آلمان  از سطح مطلوب بی      

کشور پس از اتریش، از بهترین رکورد پایین بـودن بیکـاري در اتحادیـه                

چند سـال قبـل، زمانیکـه اروپـا دسـتخوش بحـران             . اروپا برخوردار است  

در همان دوره، بیکاري در     . بود% 8باالتر و نزدیک به     جهانی شد این آمار     

در . ن به پنج برابر آلمـان رسـیده اسـت         اسپانیا بیش از دوبرابر بود و اکنو      

نتیجه، در حالی که هزاران کارفرما در آلمان به دنبال نیروي کـار جدیـد               

در . هستند، هزاران کارگر در اسـپانیا در جـستجوي کارفرمـا سـرگردانند            

 میلیـون   5 تا   5/4واقع، به رغم پیشینه بیکاري در اروپا، هم اکنون حدود           

  . ا وجود دارد شغلی در اتحادیه اروپفرصت

حتی با وجود جوانان اروپایی عموماً تحـصیل کـرده، در برخـی کـشورها،         

در حالی که مـثالً     . بسیاري مدرسه را در سنین خردسالی ترك می کنند        

جوانـان از دوره ابتـدایی تـرك تحـصیل مـی            % 5فقط  در جمهوري چک    

فانه متأس. کنند، در پرتغال یک نفر از هر پنج نفر ادامه تحصیل نمی دهد            

 اشتغال دارند که مهارت انـدوزي در        کم نیستند افرادي که به تحصیالتی     

و سرانجام  . آن هیچ تناسب و سنخیتی با نیازهاي اقتصاد کشورشان ندارد         

اینکه، در اقتصاد متنوع امـروز، مهـارت هـاي اندوختـه شـده در عنفـوان            

واره بنابراین، فلسفه زگهـ   . جوانی براي همیشه و همه جا بسنده نمی کند        

  . تا گور دانش بجوي باید بیشتر فراگیر شود
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یعنـی  : می دانید که سطح اشتغال بانوان به مراتب کمتر از مردان است         

حتی با وجود اینکه سـطح      . براي مردان % 75براي زنان در مقابل     % 62

پس چرا تحـصیل   ! تحصیالت دانشگاهی زنان از مردان پیشی می گیرد       

  .ستبهتر، به معناي اشتغال کمتر ا

از جمله مشکالت ساختاري پیش روي ما، نرخ باالي بیکاري اتباع غیر            

اتحادیه اروپا یا اتباع داراي پیشینه غیر اروپـایی اسـت کـه پدیـده اي                

بسیار نگران کننده در اکثر کشورهاي عضو و حتی در بیشتر کشورهاي 

ن، ـبنابرایـ . ودـوس شـ  ـمرفه این منطقه است، رونـدي کـه بایـد معکـ           

کشورهاي عضو جامعه اروپـا متفـاوت اسـت و بـر همـین               درت  ـوضعی

هر چنـد هـدف   . منوال، به رویکردهاي سیاستی متفاوتی نیز نیاز داریم   

. همان است، یعنی تضمین برخورداري مـساوي همـه از کـار شایـسته             

البته، اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه اي از کشورهایی که مشتاقانه بـا             

  . دقیقاً چنین هدفی را دنبال می کندیکدیگر همکاري می کنند، 

درست در سال گذشته، شوراي اروپا مقادیر قابل توجهی از منابع مالی            

 جوان به سوي هشت کشور به       800000اتحادیه اروپا را براي کمک به       

 میلیـارد  6به ویژه در فوریـه گذشـته،      . شدت آسیب دیده  هدایت کرد     

. ه این منظور اختصاص یافت     اتحادیه ب  یورو در بودجه هفت ساله آینده     

این موضوع باردیگربعنوان مهمترین اولویت مورد نظر رهبران اتحادیـه          

  .شد پایان همین ماه مطرح خواهد درنشست بعدي شوراي اروپا در

هر روزه، جوانان با استعداد، با انگیزه و پر شور جویاي کار بـر در خانـه         

یت بیکـاري جوانـان     در اکثر کشورهاي اروپـایی، وضـع      . ما رامی کوبند  

. در برخـی کـشورها، ایـن حالـت حتـی غـم انگیـز اسـت                . وخیم است 

همانگونه که بیکاري بلند مدت ناگوار است، بیکاري زودهنگام نیز مـی            

  . تواند زخم هاي عمیقی برجاي گذارد

در سراسـر اتحادیـه   . توجه شما را به برخی اعداد و ارقام جلب می کنم       

.  هستند  ساله بیکار  24 تا   15ن بین سنین     میلیون جوا  5اروپا، بیش از    

  .هرچند این مقوله می تواند بیانگر واقعیت هاي بسیار متفاوتی باشد

به همین دلیل از ذکرآمار صِرف که اهل مطبوعات عاشق نقل قـول آن            

به ویـژه زمـانی کـه ارقـام نجـومی باشـند،         . هستند باید پا فراتر گذارد    

ري و دیـدگاه بـه اصـطالح        حاصلی جز رواج خلق و خوي شکست پـذی        

اما فقط وقتی ریز این ارقام را       . مأموریت غیر ممکن نباید انتظار داشت     

می دهید و واقعیت ها را می بینید، می توانید دوباره بر شرایط مـسلط      

. شوید و هدفمند عمل کنید، عملی که آثار واقعی از آن انتظار می رود             

لیـشه اي وجـود نـدارد،       من اعتقاد دارم هیچ راه حل مطلق، مسلم و ک         

و جـاي  . بلکه ما به رویکردهاي سفارشی و مبتنی بر شهود نیـاز داریـم   

بسی خرسندي است که این امر کامالً در راستاي روش هـاي سـازمان              

، اعـضاي   2013در بیانیه اُسلو به تـاریخ آوریـل         . (بین المللی کار است   

ت پـژوهش،   اهمیـ "اروپایی و آسیاي میانه سازمان بین المللی کار بـر           

تحلیل و مشاوره فنی کیفی و مبتنی بر واقعیـت هـاي موجـود تأکیـد                

 پس به درستی در اتحادیه اروپا نیز ما از همین رویکرد تبعیت             "کردند

با خُرد کردن اعداد و ارقام، نقطه آغاز آن است کـه آسـیب         .). می کنیم 

  هـد و نـال دارنـپذیرترین جوانان را که نه تحصیل می کنند، نه اشتغ

در کـانون توجـه     ) NEETموسوم به   (آموزش هاي حرفه اي می بینند       

  .قرار دهیم

اجازه دهید به ذکر سه نمونه از کشورهاي در انـدازه متوسـط اتحادیـه               

 سال گذشته توجه جهان را بـه خـود          3در  مثالً یونان که    . اروپا بپردازم 

ل جمعیـت فعـا   (هم اکنون، معضل بیکاري جوانـان یونـانی       ... جلب کرد 

  دـه در صـگرچ.  استدر تناوب% 59در حدود ) براي این گروه سنی

 می گنجند به مراتـب پـایین تـر اسـت،             NEETجوانانی که در مقوله     

این شکاف نشان   ). جمعیت براي این گروه سنی    کل  % (20د  یعنی حدو 

می دهد که بسیاري افراد جویاي کارِ شایسته، به ادامه تحصیل یا شاید 

از این رو تـصویر     . یز اقتصاد غیررسمی پناه می برند     مشاغل مخاطره آم  

 جـوان یونـانی را      5 نفر از هر     3کلی کامالً تیره و تار است، اما وضعیت         

نکتـه ظریفـی    . نشان نمی دهد که از همه فعالیت ها دست کشیده اند          

  !که اغلب از آن غفلت می شود

تـر  کشوري است بـا کم سوئد . اما سوئد براي خود داستان دیگري است    

 تحصیل مـی کنـد، نـه اشـتغال دارد و نـه       جمعیت جوانی که نه   % 8از  

 NEETآموزش حرفه اي می بیند، یعنی همـان درصـد پـایین مقولـه               

حـدود  از سوي دیگر، نرخ بیکـاري جوانـان سـوئد           . مشابه کشور آلمان  

. است که به درستی افکار عمومی را بـه خـود مـشغول مـی کنـد        % 24

 چـون   وه واقعاً بیکار محسوب می شـوند      هرچند، فقط بخشی از این گر     

بسیاري دیگر دانشجویان جویاي کار در دوران فراغت از تحصیل و ایام            

پس در این مورد، با وجود اینکه شبکه هـاي تـأمین            ... تابستان هستند 

اجتماعی براي ما بسیار هم ارزشمندند، اما آماري کـه بـه دسـت مـی                

  !دهند تحریف شده است

این کشور با نرخ بیکاري     . ، مورد بلغارستان است   درست در نقطه مقابل   

در بـین   ( بازیگران اتحادیه اروپا     ، یکی از بهترین   %21در حدود   جوانان  

 در بـاالي   %)28بـا   (حـال   است، اما بلغارستان در عین      ) پنج کشور اول  

ایـن نـشانه وضـعیتی اسـت کـه در آن      .  قرار می گیردNEETفهرست

ز بازار کار و تحصیل احساس می کننـد  بسیاري از جوانان خود را جدا ا     

  . که حتی به عنوان متقاضی کار حاضر به ثبت نام نیستند

این نمونه ها گواه آن است که درون اتحادیـه، وضـعیت ملـی کـشورها           

امـا یـک    . بسیار متفاوت و سیاست هاي ملی از همه چیز مهمتر اسـت           

ستم جدا می هر قدر افرادي را که از این سی   . قاعده کلی هم وجود دارد    

شوند زودتر جذب کنید، می توانید از بروز خسارات بیشتري جلوگیري           

بنابراین باید هرچه سریعتر وارد عمل شویم تا جوانـان مـشمول            . کنید

  . را به سوي موقعیتی با آینده روشن سوق دهیمNEETمقوله 

 اسـت کـه     "تضمین براي جوانـان   "این دقیقاً همان اندیشه پشت اصل       

این یک الـزام    .  عضو اتحادیه اروپا آن را امضاء کرده اند        همه کشورهاي 

یـا  (است که هر مرد یا زن جوانی باید ظرف چهار ماه از پایان تحصیل             

موقعیت شـغلی، تحـصیلی یـا آمـوزش فنـی و حرفـه اي               ) بیکار شدن 

این امر بدون تردید مستلزم تالش در بعد عرضه         . مناسبی دریافت کند  

ار کار ، به عبـارتی اسـتفاده از گزینـه هـاي      و تقاضاي سیاست هاي باز    

  ان در ـدام جوانـد استخـاده تر کردن رونـز سـوزشی و نیـهدفمندتر آم
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انـد، امـا   تا به حال دو کشور به ایـن مرحلـه رسـیده            . شرکت هاست 

 معیار متعـالی، خـود      کشور در قبال این    ) 28و به زودي     (27تعهد  

ود که به باور من کـامالً       دست آورد منحصر به فردي محسوب می ش       

  ونـ اکن ! رار داردـدر راستاي فلسفه سازمان بین المللی کار ق

زمان آن است که براي تحقق هر چه سریع تر ایـن تعهـد بـه طـور                   

  .کامل بسیج شویم

دولت ها، مقامات محلی، شـرکت      : همه با یکدیگر همکاري می کنند     

ادهـاي  هاي بزرگ و کوچک، شـرکاي اجتمـاعی، و همـین طـور نه             

  .اروپایی هر کجا که از دست شان برآید حمایت می کنند

ما تمامی ابزارهاي مربوطه را به طور کامل مورد توجه قرار می دهیم 

و به همین ترتیب از رهبران اتحادیه اروپـا درخواسـت مـی کـنم در        

  .اجالس آتی اتحادیه در پایان ماه جاري، بر این موضوع تمرکز کنند

عبارتند از هدایت منابع مالی موجود اروپا و تزریـق  ابزارهاي مالی ما    

نقدینگی بیشتر به بودجه مشترك اتحادیه اروپا، یا استفاده از اعمال           

همچنین ابزارهـاي دیگـري     . نفوذ و قدرت بانک سرمایه گذاري اروپا      

 کـه هـم اکنـون    EURESمثل درگاه اینترنتی مشترك مشاغل اروپا     

 آن بارگـذاري شـده اسـت، یـا      میلیون فرصت شغلی در  3/1بیش از   

برنامه هاي آموزش حرفه اي فرامرزي نظیر دوره هایی که از طریـق             

طـرح عملـی اتحادیـه اروپـا بـراي           (" براي همه  Erasmus"ابتکار  

دو روز پـیش کـه بـه    . ارائه مـی شـود  ) بسیج دانشجویان دانشگاه ها   

اسلواکی سفر کرده بودم، نخست وزیر آقاي فیکو به من گفتنـد کـه              

  شغل براي جوانان   10000سال گذشته   ه لطف چنین اقداماتی، در      ب

  .کشورش ایجاد شده است

ما همچنین به شرکت ها در زمینه اشتغال زایی کمک مـی کنـیم و             

بدین منظور و به ویژه در کشورهاي ضعیف، بـراي بهبـود اعتبـارات              

  . اعطایی به شرکت ها ایجاد می کنند، با یکدیگر همکاري می کنیم

. شدن منابع مالی، یکی از موانـع اصـلی رشـد و اشـتغال اسـت              خُرد  

تأمین سرمایه اقتصاد همراه بـا بیکـاري جوانـان از موضـوعات مهـم          

) خـرداد ( مطرح در اجالس آتی شـوراي اروپـا در پایـان مـاه ژوئـن          

  .خواهد بود

ما همچنین با شرکاي اجتماعی اروپا از جمله تشکل هاي کارفرمایی  

ش براي یـافتن راه حـل هـاي عملـی، تبـادل             و کارگري بیش از پی    

بهترین شیوه هاي عملی و نیز آموزش شغلی تشریک مـساعی مـی             

همانند سازمان بین المللی کار، موضوع گفتگوي اجتماعی در         . کنیم

  . مرکزالگوي اجتماعی اروپا قرار دارد،گرچه این روزهاتحت فشار است

تر، بهتـرین   البته، رشد سـاختاري اقتـصادي و رقابـت پـذیري بیـش            

ایـن عنـصر کلیـدي      . ضمانت هاي بلند مدت براي اشـتغال هـستند        

راهبرد اقتصادي اروپا و موضوع ثابت دستور کار هر نشست رهبـران            

  . ملی و اتحادیه اروپا در شوراي اروپایی است

ما اروپائیان با علم به اینکه در یک فضاي بین المللی به سر می بریم 

  . کنیم موضوعاتی هستند، تالش میکه بسیاري کشورهادرگیرچنین

  رـراسـ س میلیون جوان در73سازمان بین المللی کار، طبق گزارش 

 ایـن رقـم     NEETدنیا بیکار هستند؛ که البته با احتساب جوانان مشمول          

  .احتماالً سه برابر یا حتی چهار برابر خواهد شد

سـه  بهبـود اقتـصادي بـا       "رشد جهانی اقتصاد نیز بر اساس طبقه بنـدي          

که از سوي صندوق بین المللی پول در بهـار           ("سرعت باال، متوسط و کم    

بسیار شکننده است و نمی تواند مشاغل جدیـدي         ) جاري نامگذاري شده  

  .هــاي شایستـاد کارهـد به ایجــرا براي بسیاري افراد ایجاد کند، چه رس

 این چالش ها تا حد زیادي در تمامی کشورها و همه مناطق به چشم می    

ازجملـه  . اما کارهایی هست که می توان با همکاري هم انجـام داد           . خورد

  .تعمیق هر چه بیشتر روابط تجاري

تأثیر تجارت بین الملل بر ایجـاد اشـتغال بـه هـیچ وجـه عـاري از ابهـام            

بـه همـین دلیـل      . نیست، اما تأثیر کلی و ویـژه آن مـسلماً مثبـت اسـت             

وع مـذاکرات بـا ایـاالت متحـده     اتحادیه اروپا از شروع بـسیار قریـب الوقـ     

آمریکا در زمینه توافقنامه تجارت و سرمایه گذاري در آنـسوي آتالنتیـک          

اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا در مجموع حـدود          . استقبال می کند  

نیمی از تولید ناخالص ملی جهان و یک سوم تجارت جهـانی را بـه خـود          

د به صورت بالقوه، میلیـون      گشایش این فضا می توان    . اختصاص می دهند  

ایـن فـضا    . ها شغل جدید در هر دو سوي منطقه آتالنتیـک ایجـاد کنـد             

. همچنین تـأثیر مثبتـی بـر شـرکاي تجـاري مـا در سراسـر جهـان دارد                 

امیدواریم در راه اجـراي اسـتانداردهاي متعـالی جهـانی، نـه فقـط بـراي                 

راي کیفیـت   تولیدات و خدمات مورد مبادله، بلکه به صورت غیرمستقیم ب         

محیط کار و شرکت هایی که کاال و خدمات تولید می کنند، بـا یکـدیگر                

  . تشریک مساعی کنیم

کمک هاي توسعه اي و اهداف هزاره همواره و بیش از هر چیز مورد نظـر         

با وجود مشکالت مالی، از اتحادیـه همچنـان بـه           . اتحادیه اروپا بوده است   

عه اي در جهان یاد می شود،       عنوان بزرگترین اعطاکننده کمک هاي توس     

همانگونه که بزرگترین تأمین کننده مالی در زمینه مسائل اقلیمـی و آب             

و هوایی براي کشورهاي کمتر توسعه یافته است یا براي مثال، با پرداخت   

بیش از یک میلیارد یورو، اهدا کننده اصلی کمک هاي بـشر دوسـتانه در            

  .بحران سوریه محسوب می شود

وپا همچـون سـازمان بـین المللـی کـار، بـه قـدرت معیارهـا و                  اتحادیه ار 

استانداردهاي جهانی که قـادر بـه راهبـري رفتارهـا در راسـتاي عـدالت                 

ما همچنین بر این باوریم که سازمان . اجتماعی هستند، اعتقاد راسخ دارد    

بین المللی کار در راه کمک به کـشورها بـراي بازسـازي و تـرمیم بافـت                  

  . عی، نقش اساسی ایفا می کنداقتصادي و اجتما

  این مهم می تواند از طریق تدوین و تقویت استانداردها محقق شود و به

  در سازمان، سرمایه اي عظیم براي ایـن         کشور 185واقع عضویت جهانی    

اما از سویی بایـد بـا چـالش هـاي جدیـد بـین           . خطیر است  انجام وظیفه 

دوران کارهـاي یـدي و      المللی منطبق شد در عین اینکه نبایـد هـدف از            

 مشاغل اداري گرفته تا مشاغل سبز، مشاغل سفید و، عصر اندیـشه ورزي            

. فناوري اطالعات و ارتباطات، تا مشاغل پیشه وري را از نظر دور نداشـت             

از اینرو، بـه خـاطر انتخـاب        . خانم ها و آقایان، منظورم کار شایسته است       

   به"سته و مشاغل سبزتوسعه پایدار، کار شای"موضوع این نشست، یعنی 
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قطعاً این مناسب ترین موضوع در ایـن برهـه از           . شما تبریک می گویم   

  . زمان است

عالوه بر این، سازمان بین المللی کار، نقش خـود را در زمینـه تحلیـل                

مبتنی بر واقعیت و تسهیل تبـادل بهتـرین روش هـا بـراي نمونـه در                  

  .ارتباط با اصالحات کار ایفا می کند

 و البته از همه مهم تر اینکه به شکل مستمر، بـر اقتـدار بـی                در نهایت 

  .نظیر گفتگوهاي اجتماعی سه جانبه تأکید و آن را به فعل در می آورد

سـال  . اصل گفتگوي سه جانبه براي اروپائیان بسیار حائز اهمیت اسـت      

هاست منافع آن، هرچند به درجات مختلـف امـا بـه طـور گـسترده از                 

شـرکاي  . و به رسـمیت شـناخته شـده اسـت         سوي همه کشورهاي عض   

اجتماعی ما به دقت چالش هاي اجتماعی و اقتصادي که با آنها مواجه             

می شویم را مدیریت می کنند و به همین دلیل، به خـصوص پـیش از              

  ايـرکـبرپایی نشست هاي مهم، اینجانب شخصاً و به طور منظم، با ش

  

  

 مـن بـی صـبرانه در   . ماجتماعی، تماس هاي سه جانبه برقرار مـی کـن     

انتظار شنیدن دیدگاه هاي شرکاي اجتمـاعی اروپـا در اجـالس بعـدي        

  !اتحادیه اروپا هستم که در نوع خود بی سابقه است

  .تنهابا همکاري است که می توان اهداف را به درستی محقق ساخت

 سازمان بین المللی کار و      کشور عضو  185که ما   و البته هدف نهایی را      

هـدفِ  . ه اروپا را به هم پیوند می دهد، از یـاد نخـواهیم بـرد         نیز اتحادی 

 در بطـن    "مبتنـی بـر عـدالت اجتمـاعی       " و   "جهانی و دیرپـاي   "صلح  

اتحادیه اروپا نیز به . پیشگفتار اساسنامه سازمان شما نهادینه شده است

عنوان تشکلی که بر خاکستر یک جنگ بنا شده ، همواره همین اصـل              

آرزو می کـنم سـازمان شـما در همـه           . کرده است را چراغ فرا راه خود      

حال نقش زیرکانه و هوشیارانه خود را در یادآوري این حقیقت به دنیـا   

  .فراموش نکند که عدالت اجتماعی سنگ زیرین جوامع صلح آمیز است

Speech by President of the European Council  Herman 
Van Rompuy to the 102d Session  of the International 
Labour Conference (ILO)

It's a pleasure and an 
honour to speak at this 
venerable institution here 
in Geneva, and at such an 
important time. A time 
when countries and 
citizens around the globe, 
not least in Europe, are still 
struggling to overcome the 
effects of the 2008 financial 

crisis; a time when, under the influence of great 
economic and technological changes, the place of labour 
in the production process is under pressure and people 
both with and without jobs feel insecure; but also a time, 
when new initiatives are taken, when change is not just 
passively suffered but also actively shaped, and when 
millions of voices, some for the first time ever, dare to 
claim a say in shaping the workplace of tomorrow.

I hope that this year's Conference will be able to channel 
some of that very energy into agreements and 
resolutions that will benefit workers and citizens 
worldwide.

This Conference, established as you know in 1919, was a 
product of the First World War, or rather of the Peace 
after that War, just as the European Union on whose 
behalf I speak today, born in 1950, was a product of the 

Second World War. It is therefore no surprise that, 
'genetically speaking', the Union and the Organisation 
understand each other very well. (And when I say the 
Union, I mean not just the institutions but also the 
European Union's 27 member countries.) We carry 
within us the deep conviction that, underlying the 
economic and social organisation of our societies, lie 
eminently political goals.

We both know, to quote your 1919 Preamble, that 
"injustice, hardship and privation (..) can produce unrest so 
great that the peace and harmony of the world are 
imperilled". Or translated into some of the EU's daily 
work today, we know that, when we work with our 27 
countries on rescue mechanisms, on surveillance of 
budgets, bubbles and banks, or on youth employment 
policies, we do not only do this for the sake of balance-
sheets and healthy economies. We are doing this also 
for eminently political reasons. To preserve, beyond 
monetary stability, the 

security of our countries, our societies, our citizens. It's 
even a matter of civilisation. And both our 
organisations may be proud for having been honoured 
with the award of the Nobel Peace Prize – a happy 
occasion, which for  the  ILO   occurred   in   1969  ( the
year  of  your   fiftieth anniversary) and for the 
European Union just last year. We are still young!

But…, eminent political goals must not distract us 
from solid economic fundamentals. On the contrary. 
We can only achieve them if we get our core business 
right. So why have I taken up the kind invitation, as

ت شوراي اروپامتن انگلیسی سخنرانی پرزیدن:   8ضمیمه 
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President of the EU's European Council (which brings 
together the 27 Presidents and Prime-Ministers of our 
member countries) to speak at your conference about 
the challenges of finding and creating jobs in Europe ?

Three main reasons.

First and foremost because employment is the ultimate 
goal of our endeavours in the last
three years. Stability is only an instrument. 
Employment – and especially youth employment – is 
today at the heart of the political debate in most EU 
countries. Within the Union we're working hard to 
address the challenge; I will tell you more about that 
in a minute.

Second, because we are very much aware that youth 
unemployment, a recent concern for us in Europe, has 
been a topic for many countries gathered here. It’s a 
key global challenge, which I discuss when I meet 
with the leaders of our partners across the world.

And thirdly, because we believe in the added value of 
the International Labour Organisation itself in 
addressing these issues. International cooperation and 
international labour standards and norms are key. In 
view of the global economic interdependences, that 
have never been as important as today, the voice of the 
Labour organisation must be heard. And for instance 
that's why I'm each time glad to notice, at the G20 
Summits, that the interventions of the ILO Director-
General carry a lot of weight.

One of the strengths of the ILO is its broad mandate, 
bringing together many experiences and perspectives. 
To contribute to this constant exchange of ideas, in my 
remarks I should like to focus on ideas and policies 
related to the situation in Europe: 

– where we stand today,

– what are the specificities of our labour markets 

– and which actions are being taken by governments 
across the continent. 

As you know, our countries for some years now, have 
been grappling with the aftermath of the global 
financial crisis of 2008. The monetary stability of the 
countries sharing the euro – a currency for more than 
300 million people in 17 EU countries – came under 
pressure. We have now managed to overcome that 
problem. The euro is  there  to  stay,  financial  stability

 has been recovered. But this period of uncertainty 
brought to light a number of problems, and triggered 
other challenges – economic, social, also political – that are 
still with us today.

When the crisis erupted, we had no choice but to focus 
first on restoring stability – it is virtually a pre-condition 
for all else. Immediate measures to bring deficits and debt 
back under control were part of that story too.  It's a 
necessary condition – though not a sufficient condition –
for growth and for jobs. 

Now that financial stability is restored and fiscal deficits 
have been halved,  we can afford to concentrate more on 
structural fiscal efforts instead of nominal targets, and on 
structural reforms in the labour and product markets, to 
improve the competitiveness and resilience of our 
economies – as a basis for sustainable, quality growth and 
jobs. This means strengthening not just each individual 
economy but also the eurozone as a whole. We know we 
must avoid past mistakes and correct initial design flaws 
in our Economic and Monetary Union if we want to 
prevent crises in the future. 

Five years of low growth or no-growth, not to say a 
recession, have resulted in higher unemployment levels, 
unseen in most member states for at least a decade. This is 
affecting the lives of millions and could eventually 
threaten the social fabric of countries and our Union, and 
fighting it is our number one political priority today.  

I add immediately that growth in quite a number of our 
member states was artificially high during the decade 
before the financial crisis, and that employment levels 
were higher for that very reason. Structural problems also 
in the labour market were there for many years. Growth 
and jobs are the ultimate goal of all the reforms I 
mentioned, but reforms take 
time to bear fruit. So we also need measures with an 
immediate impact, to help create jobs, to spur economic 
activity, to preserve social stability and human dignity. It 
is the overriding daily concern for all  the  European
national leaders.  Individually, and collectively. And I 
have come today to tell you of these efforts. 

But first let me take a step back and share at this 
international forum a few remarks on European labour 
markets in general. The fact is that we face some structural 
challenges, some of which are related to what makes 
Europe so special. 

Take the idea of social justice, as embodied in our welfare 
systems. Over centuries, European countries have 
developed a distinctive way  of organizing  their  societies
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and economies, which has become known as the 
"European social model". This historically unique 
achievement has helped to cushion the worst 
consequences of the crisis. Welfare systems are a true 
asset for our societies, but they are facing pressures that 
for any government it would be irresponsible to ignore. 
So we must protect them, by reforming them. 

Another specificity we cherish: in the European Union, 
we are 27 countries with together 23 official languages! 
So although within the Union most legal barriers to 
freely move to find a job or start a business in another 
country have been lifted, many other practical obstacles 
of having to work in another language or culture 
hamper mobility.  

Even if outsiders perceive us all clearly as ‘Europeans’, 
for most of our citizens, this ‘continental’ identity is 
trumped by local or national particularity! Partly as a 
result, the traditional employment policies in our 
countries have always focused more on “bringing jobs to 
the people” than on helping people to “go to the jobs”, 
even if in today’s world, encouraging labour mobility 
could well be a more promising avenue.  

This fragmentation of the labour market is clearly 
reflected in the European statistics. For example, 
Germany enjoys the enviable level of unemployment 
close to 5% – the second best result in the EU after 
Austria. A few years ago, when Europe was entering
into the crisis it was higher, close to 8%. Over the same 
period, unemployment in Spain more than doubled, to a 
level now five times higher than in Germany. As a 
result, while thousands of employers in Germany are 
looking for new hires, thousands of workers in Spain are 
looking for employers. In effect, despite record 
unemployment in Europe, an estimated 4.5 to 5 million 
job vacancies presently exist in the EU.  

Even though young Europeans are generally well-
educated, in some countries many leave school early. 
While, for example, in the Czech  Republic  just 5%  of
the young drop out early from education or training, in 
Portugal it's every 5th person. It is unfortunately not 
rare that those who stay in education learn skills that do 
not match the requirements of the economy. And finally, 
in today's versatile economy, skills learned early in life 
do not suffice forever. But life-long learning still needs to 
be more common. 

We are very much aware that employment levels of 
women are quite lower than men's: 62% for women 
versus 75% for men. Even though the education level of 
women   in  universities  surpasses  that  of  men!   Better

educated yet less employed… 

Among the structural problems we face, the high 
unemployment rate of non-EU citizens or citizens with a 
non-EU background is a very worrying phenomenon in 
many of our member states, even in the most prosperous 
ones. This is another trend we need to reverse. So, the 
situation in our member states is differentiated, and 
therefore so must be the policy approach. But with the 
same objective: to ensure equal access for all to decent 
jobs. Of course, the European Union is precisely that, a 
Union – a collection of countries working intensely 
together. Also on these issues. 

Just last year, the European Council redirected 
considerable amounts of EU funds, helping 800,000 
young people in the eight most affected countries. Last 
February we set aside €6 billion specifically for that 
cause in the Union's next seven-year budget. It will 
again be the highest priority on the mind of leaders in 
our next meeting of the European Council at the end of 
the month.

Every day, talented, motivated, energetic young people 
keep knocking on doors. In most of our countries, the 
situation of youth unemployment is severe. In certain 
countries, it's simply dramatic. Just as long-term 
unemployment, early unemployment can leave very 
deep scars. 

A closer look at some figures first. In the European 
Union as a whole, more than 5 million young people 
between 15 and 24 are unemployed. That category can, 
however, reveal very different situations. 

That's why we must go beyond the mere figures that the 
press loves to quote. Especially when those figures are 
astronomical, they risk creating a defeatist mood, a 
missionimpossible mindset. It's only when you break 
down the figures and look at realities that we can get a 
grip again on the situation and work out targeted 
actions, action with real impact. 

I am convinced there are no abstract, ideological one-
size-fits-all solutions, but that we need tailor-made, 
evidence-based approaches. And I am pleased this is 
fully in line with the ILO's practices. (In the 'Oslo 
Declaration' of April 2013, European and Central Asian 
ILO members stressed the importance of "evidence-
based, high-quality research, analysis and technical 
advice": rightly so – in the EU we follow the same 
approach.). In breaking down the figures, the starting 
point is to bring into focus the most vulnerable young 
people, those who are Not in Education, Employment or
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 Training, the so-called NEETs.  

Let me take three examples of middle-sized EU 
member states. Take Greece first, a country that has 
received global a ention in the past 3 years… 
Currently Greek youth unemployment is at a 
staggering 59 % [of the working population for that 
age category]. However the percentage of NEETs is 
much lower: around 20 % [of the total population for 
that age category]. This gap reveals that many who 
would want a decent job are taking refuge in studies 
or perhaps the precarious jobs of the informal 
economy. So the overall picture is clearly bleak, but it 
is not the case that 3 out of 5 young Greeks have given 
up all activities. A nuance that often gets lost! 

Sweden offers another situation. It’s a country with 
less than 8 % of its young people neither in education, 
employment or training: the same low percentage of 
NEETs as Germany. On the other hand, Sweden has a 
youth unemployment of almost 24 %, which rightly 
preoccupies its public opinion. However, only a part 
of this group are really unemployed, many are 
universities students who register as job seekers in 
view of finding a summer holiday job... So here the 
social safety nets that we value so much give another 
twist to the figures! 

At the other extreme, take Bulgaria. There the youth 
unemployment rate of about 21 % puts it as one of the 
best performers within the EU (just in the top-five), 
but Bulgaria at the same time tops the list of NEETS 
figures (with 28%). This sign points to a situation 
where many young people feel so excluded from 
labour market and education that they do not even 
register as job-seeker.

These examples testify that within our Union, national 
situations vary greatly and national policies matter
 most. But there is a common rule of thumb. The 
earlier you catch those who drop out of the system, the 
more damage you can prevent. So we must act as early 
as possible to bring back NEETs into a situation with
perspectives. 

This is precisely the idea behind the principle of a 
Youth Guarantee which all EU countries have signed 
up to. It's a commitment that every young man or 
woman should receive a good offer employment, 
education or training, within four months of leaving 
school (or becoming unemployed). This will no doubt 
require efforts both at the supply and the demand side 
of labour market policies – better target training 
options and also making it easier for companies to hire 
young people. Two countries already have it, but it's a

 unique achievement to have 27 (soon 28) countries 
commit to this high standard – which I believe is fully in 
line with the ILO's philosophy! The time is now for full 
mobilisation to turn that commitment into reality, as 
quickly as possible. 

Every one is working together: national governments, 
local authorities, companies big and small, social partners, 
and the European institutions too, where they can support. 

We're focusing all the relevant instruments to the full, and 
I want EU leaders to focus on it at our next summit at the 
end of the month. 

With our financial instruments, like redirecting existing 
European funds and bringing in fresh money  in our 
common EU budget, or using the leveraging power of the 
European Investment Bank. And also with tools like our 
common European jobs portal EURES, which currently 
has more than 1,3 million job vacancies, or cross-border 
vocational training programmes, like the ones we're 
setting up via the "Erasmus for All" initiative. Two days 
ago I was in Slovakia and Prime-Minister Fico told me that 
thanks to such actions just last year 10.000 jobs for young 
people had been created in his country. 

We will also help companies to create jobs and for that, 
especially in weak economies, we are working on 
improving credit access for SMEs – not least since they 
create three quarters of all European jobs. Financial 
fragmentation is becoming a major impediment for growth 
and jobs. Financing the economy is together with youth 
unemployment the major topic for our next European 
Council summit at the end of June. 

We are also involving the European social partners –
the employers' and employees' organisations – more in 
finding practical solutions and exchanging best practise, 
also in job training. Like in the ILO, social dialogue is at 
the heart of our social model, even if it is 
under pressure these days.

Of course, higher structural economic growth and 
competitiveness are the best long term guarantees for jobs. 
It is a key element of our economic strategy and a fixed 
point on the agenda for each meeting of national and EU 
leaders in the European Council. 

We Europeans do these efforts fully aware that we act in 
an international environment where many countries 
struggle with these issues. According to the ILO’s own 
reporting, worldwide 73 million young persons are 
unemployed; counting all the NEETs would probably 
triple or even quadruple this number.
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Global economic growth is too fragile, with a “three-
speed recovery” (as the IMF termed it this Spring) 
unable to provide new jobs for so many people – let 
alone decent jobs. To a large extent, these are challenges 
with all countries and all regions face for themselves. 
But clearly there are things we can do together. For 
instance further deepening trade relations.

The impact of international trade on job creation is by no 
means unequivocal, but the overall net effect is 
indisputably positive. That’s why the European Union is 
pleased that we are very close to start negotiations with 
the United States on a Transatlantic trade and 
investment agreement. Together the EU and the US 
represent nearly half of world GDP and a third of world 
trade. Opening up this space can potentially create 
millions of jobs on both sides of the Atlantic. It will also 
have a positive impact for our trading partners across 
the globe. Together we also hope to contribute to strong 
global standards – not only for the products and services 
that are traded, but indirectly also for the quality of the 
workplaces and societies that produce them. 

Development aid and the Millennium Goals remain a 
key objective for the European Union. Notwithstanding 
our fiscal problems, we remain the highest donor of 
development assistance in the world, just as we are the 
biggest donor in climate financing for least developed 
countries, or – to take another pressing example – the 
major humanitarian donor in the Syrian crisis, with 
more than € 1 bn. donated. 

Just like the ILO, the European Union believes in the 
power of universal norms and standards. They can steer 
behaviour in the direction of social justice. And we 
believe that the ILO has a fundamental role to play in 
helping countries to repair the economic and social 
fabric. 

Indeed by setting and upholding standards – for which 

your universal membership of 185 countries is an
incredible asset. But also by adapting to new global 
challenges while keeping its sense of purpose: from 
the age of blue collar and white collar jobs to the age of 
green jobs, white jobs and, thinking of ICT, "copper" 
jobs, every time, ladies and gentlemen, it’s about 
decent work. And I welcome of course, the chosen 
theme of this session of your Conference: "Sustainable 
development, decent work and green jobs". There is no 
more timely subject. 

The ILO also plays its role by offering fact-based 
analyses and facilitating the exchange of good practices, 
for instance as regards labour reform.

But also and finally, and perhaps most importantly, by 
consistently emphasising and embodying the unique 
power of tripartite social dialogue. 

This is a principle to which Europeans attach much
importance. Its benefits have long been widely 
recognised – if to varying degrees in all our countries. 
The social partners are uniquely well placed to address 
the social and economic challenges that we face, and for 
that very reason, especially ahead of decisive meetings, I 
personally engage regularly in tripartite contacts with 
social partners. And I am also looking forward to listen 
to the European social partners at our next EU summit –
a first time ever! It's only by working together that we 
can truly achieve our goals.

And let us not forget, the ultimate goal that unites us, all 
185 member-nations of the ILO, and the European Union 
too. This goal of peace, "universal and lasting" and 
"based upon social justice", is enshrined at the very 
opening of your constitution's preamble. As an 
organisation also founded on the ashes of a War, this is a 
principle that has always been driving our Union. May 
your organisation always keep its attentive, vigilant role, 
in reminding the world of this truth: that social justice is 
at the foundation of peaceful societies.
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  آقاي رییس، 

  نمایندگان و ناظران محترم،

با نزدیک شدن به پایان 

کنفرانس، الزم می دانم به 

مبحثی که در جریان نشست 

عمومی پیرامون گزارش اینجانب 

واقعیت ها، احیاء "با موضوع 

 "مجدد و تعهد سه جانبه گرایی

  .مطرح گردید، پاسخ دهم

مورد کار کنفرانس اما پیش از این کار، اجازه دهید چند جمله در 

حاضر و روند اصالحات در سازمان بین المللی کار که پس زمینه 

  .نهادي آن محسوب می شود تقدیم کنم

 وزیر، ثبت نام کرده 156 نماینده، شامل 4718س براي این کنفران

پیام هایی از میهمانان عالیقدر از جمله پرزیدنت باندا از کشور . اند

ییس شوراي اروپایی، و آقاي دالمینی ماالوي، آقاي وان رامپوي ر

  . میسیون اتحادیه آفریقا دریافت و استماع شدزوما رییس ک

کمیته هاي تخصصی کنفرانس نیز مباحث مهم را تکمیل و نتایج 

ارزشمندي در زمینه موضوعات پر اهمیت نظیر مشاغل سبز و 

توسعه پایدار؛ مسائل جمعیتی، اشتغال و حمایت هاي اجتماعی؛ و 

این مهم به شیوه اي سازنده و با . گوهاي اجتماعی ارائه نمودندگفت

درنظر گرفتن الزام به سه جانبه گرایی انجام شد که البته گزارش 

  . من نیز به همین موضوع می پردازد

کمیته ما در زمینه اجراي استانداردها، کار خود را با موفقیت تمام 

البته . به این سو بودکرد که در نوع خود گام بزرگی از سال گذشته 

نبایدچشم مارا براین واقعیت ببندد که براي رسیدن به جایگاه واقعی 

  . در زمینه استانداردها، گام هاي بسیار بیشتري باید برداشته شود

در این کنفرانس، سازمان بین المللی کار و کشور میانمار، سفر 

مسیر این . دساسنامه به پایان بردن ا33ده طوالنی خود را پیرامون ما

سفر در نوع خود بی مانند، پرنشیب و فراز و گاه سخت و ناهموار 

اماهمین اقدام برظرفیتهاي سازمان بین المللی کار صحه گذاشت .بود

و نشان داد که سازمان با توسل به ارزش هاي خود و بهره برداري 

  .کامل از ابزارهاي موجود، می تواند به هر آنچه بخواهد دست یابد

مه و بودجه دو سال آینده را نیز تصویب کردیم که من آن را به برنا

رأي اعتماد اعضا به سازمان و مسیري که در آن قدم برمی دارد 

از همه کسانی که از برنامه و بودجه حمایت کردند . تعبیر می کنم

تشکر می کنم و نیز دیدگاه افرادي را که در مخالفت با آن 

  .م می شماریمنمودند، محتر  ارائهتوضیحاتی

در اینجا مایلم اولین برداشت کلی خود را از تجارب کنفرانس امسال بیان 

ظرفیت آن بی . نهاد این کنفرانس براي ما بسیار عزیز و گرانبهاست. کنم

  کار در جهـاندر واقع تنها پارلمان سه جانبه گرایی . نظیر است

 به اصالحات اما. کنفرانس ما، دست آورد و نتیجه تولید می کند. است

. من اعتقاد دارم که باید موجزتر باشد. در این تردیدي نیست. نیاز دارد

اما نه به قیمت لطمه زدن به کارکردهاي حیاتی آن به ویژه در زمینه 

  . تدوین و نظارت بر استانداردها

که اگر . شمردن ارزش هاي کنفرانس نیست اشتباه نکنید، منظور حقیر

بلکه، منظور تغییر در . شناسی و بی مرامی استغیر از این باشد، قدرنا

اگر تعمداً این چالش را نادیده بگیریم، آرزو و آمال ما . جهت بهبود است

  . در ادامه بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت. تَرَك برخواهد داشت

  آقاي رییس،

بسیاري از شما عزیزان، از این تریبون یا در محافل دیگر، از روند 

هرچند این . اري در سازمان بین المللی کار سخن گفتیداصالحات ج

تبادل افکار به طرح نکات گوناگونی پیرامون موضوعات خاص انجامید، اما 

به . پیام قریب به اتفاق یا اجماع عملی در حمایت قاطع از تغییر بود

درستی، مهمترین دغدغه ما نیاز به پیگیري موضوع تغییر با همتی بی 

  . رمایه و عزمی پایدار استکم و کاست و کا

در پاسخ به افرادي که من شخصاً فرصت گفتگو با ایشان را داشتم، به 

دنبال ارائه یک ارزیابی صادقانه از پیشرفت هاي انجام شده و چالش هاي 

و اکنون فرصت را مغتنم . هر دو مورد قابل توجه هستند. پیش رو بودم

ام جمعی شما را دریافت شمرده تأکید می کنم که من و همکارانم پی

کردیم، به مسئولیت هاي خود واقفیم و همانگونه که شما از ما خواستید، 

  . به پیش خواهیم رفت

بلکه اصالحات . بی شک، هدف صرفاً اصالحات به خاطر اصالحات نیست

به منظور تعالی کیفیت فعالیت ها و خدمات سازمان بین المللی کار ست، 

سازمان بین المللی کار به حوزه سه جانبه هدف هر چه نزدیکتر کردن 

رایی است، و البته تبدیل سازمان بین المللی کار به تشکلی ثمربخش، گ

  . شایسته و تاثیرگذار همانگونه که شرایط ایجاب می کند

در همین خصوص، گزارش من در این کنفرانس با استنباط از راهنمایی 

که باید سازمان بین المللی هاي شما در مورد دستور کار عملی ارائه شد 

کار را در راه نزدیک شدن به بزرگداشت سده خود با نیروي اصالحات به 

  . پیش ببرد

 مثبتی که  از راهنمایی هاي بسیار مبسوط شما عزیزان و نیز دیدگاه هاي

بسیاري از شما از ملموس . ارمزدر مورد گزارش دریافت کردم، سپاسگ

  صریح آن و نیز ایجاز آن ابراز خرسنديبودن گزارش، پیوستگی و رویکرد

  اما به قولن است،آگرچه کوتاه بودن یک گزارش نکته مثبت .کرده بودید

ILOمدیرکل سازمان بین المللی کار سخنرانی ترجمه فارسی :   9ضمیمه 
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پاسخ داده باشد،  بیش از آنکه"یکی از نمایندگان در باره گزارش، 

  ."سوال طرح شده بود

. اما منظور از گزارش و بحث در مورد آن، نتیجه بخش بودن آن است

ین است که آن نتایج دقیقاً چیست و چگونه می پس اکنون پرسش ا

  .توان به آنها دست یافت

در برهه کنونی، مایلم تصریح کنم که سازمان بین المللی کار مصصم 

است نقش واقعی و مسئولیت هاي خود را به طور کامل انجام داده و 

من در گزارش به صراحت . شرایط کارگران فلسطینی را بهبود بخشد

 سازمان بین المللی کار در این خصوص و شرح وظایف و در مورد تعهد

ما . ما باید اهل عمل باشیم. مسئولیت هاي موظف مان اشاره کرده ام

  . باید فعال باشیم

  آقاي رییس، نمایندگان محترم،

 سازمان بین المللی کار که در انتهاي گزارش ابتکارات هفتگانه سده

تضمن اکثر نظراتی بود که اینجانب در کنفرانس مطرح شد، در واقع م

. نظرات گاه کلی و گاه تفصیلی بود. از طرف شما دریافت کرده بودیم

اما هیچکس عنوان . عده اي به طور کامل از ابتکارات حمایت کردند

جهت (. نکرد که ابتکارات از نظر مفهومی یا شکلی نامناسب است

ات آگاهی بیشتر عالقمندان، پیشنهادات مدیرکل درخصوص ابتکار

  ).هفتگانه سازمان در انتهاي این بخش پیوست می باشد

جامع از در واقع به نظر می رسد که همه به ضرورت تدوین ابتکارات 

  . قائل هستند2019این دست براي حرکت به سوي سال 

هر چند برخی ابتکارات بیشتر مورد توجه قرار گرفت، اما در کمال 

ن سایر ابتکارات، حداقل نه  همچو"زنان شاغل"تعجب، ابتکار مربوط به

ترجیح می دهم اینطور . به شکل مستقیم، چندان با اقبال روبرو نبود

 291 نماینده زن از 65نتیجه گیري نکنم که علت، حضور تنها 

سخنران مربوط به گزارش بوده است، بلکه دلیل آن را پایبندي شما به 

 عدم نیاز به تعهداتتان نسبت به مسائل زنان شاغل و در نتیجه احساس

  . بازگویی آن و تکرار مکررات بدانم

 توجه زیادي را از طرف "ابتکار بنگاه هاي اقتصادي"از سوي دیگر،  

در این خصوص، همگرایی . سخنرانان تمامی گروه ها به خود جلب کرد

و اشتراك نظر در مورد ضرورت پایه ریزي تعامل با شرکت ها از سوي 

ویژه در زمینه هاي اشاره شده در گزارش سازمان بین المللی کار، به 

اما در مورد نحوه تعامل، بازخوردهاي متفاوتی دریافت . مشاهده گردید

شد، به خصوص از طرف کارفرمایان که مصرانه خواستار شفافیت 

عالوه بر این، عالقه بسیاري در تبیین و . بیشتر در شیوه تعامل بودند

خصوص زنجیره تأمین جهانی اجراي نقش سازمان بین المللی کار در 

  . و به طورعام تر، درزمینه مسئولیت اجتماعی صنفی به چشم می خورد

 به عمل آمد و چندین "ابتکار فقرزدایی "همچنین حمایت قاطعی از 

  دهـار در آینـازمان بین المللی کـسخنران به فعالیت هاي تعهد شده س

 دستورکار بعد از یزن  رسمی و غیرکار   در زمینه اقتصاد روستایی و

  می رسدبنظر.  پرداختند  بین المللی تري داردکه جنبه 2015سال 

دستورکار مذکور بهتر می توانیم نیت ایجاد فضایی براي اهداف  با که

  .کارشایسته را عملی کنیم که بی تردید نیازمند اتحاد همه نیروهاست

 المللی کار من در گزارش خود به نقشی که انتظار می رود سازمان بین

در گذر به مسیر دنیایی با تولیدکربن کمتر و توسعه پایدار ایفا کند و 

مهمترین شاخصه تمیز شروع قرن دوم حیات سازمان از یکصد سال 

که ظاهراً همه شما با آن موافق . اول زندگی آن باشد، اشاراتی داشتم

بودید، و کار تخصصی که در این کنفرانس انجام شد، موید همین 

  .رك و شناخت استد

بنابر این، ابتکار سبز باید محور تالش هاي ما در همه عرصه هاي 

فعالیت سازمان بین المللی کار و البته با امعان نظر به دستور کار پس 

  .  باشد2015از سال 

   محترم،یس، نمایندگانئآقاي ر

مایلم به دلیل برخی تردیدهاي ایجاد شده در مباحث، این نکته را 

م که ابتکارات پیشنهادي در خصوص استانداردها و نحوه روشن کن

نخست آنکه، . اداره سازمان، با ماهیت دیگر ابتکارات متفاوت هستند

این دو مطلب به نحوه سازماندهی امور خود سازمان بین المللی کار 

این ابتکارات بیشترجنبه داخلی داردتاخارجی،اما . مربوط می شود

 نمی شود، بلکه بطور تنگاتنگی با چیزي از اهمیت آنها کاسته

  .    اصالحات دستور کار در ارتباط است

  .دو نکته اساسی باید در مورد این ابتکارات عنوان شود

قطعاً . اول اینکه ابتکارات هفتگانه باید بالفاصله به مورد اجرا در آید

 درست . صبر کنیم2019شروع آنها تا سال نیت ما این نیست که براي 

این ابتکارات واقعاً ادامه همان روندهایی هستند که از قبل برعکس، 

آغاز شده انداماالزم است فوریت، شکل، طرح وتعهد سیاسی تازه اي در 

  . واین ابتکارات به انجام این مهم کمک خواهد کرد.روح آنها دمیده شود

دوم اینکه، همین کنفرانس حاضر به عنوان شاهد بالواسطه و راهنماي 

  .عمل کردوظایف ما 

من به این کنفرانس به عنوان نهادي که صفات برجسته آن نباید 

اما گمان نمی کنم عده زیادي در . فراموش شود، اعتقاد راسخ دارم

اینجا و در پایان این سفر طوالنی و پرحادثه سه هفته اي ما واقعاً 

م به ــمعتقد باشند که نمی توانستیم بهتر و کارآمد تر از این عمل کنی

  . باعث تقویت کنفرانس شود بیشترحوي کهن

تجربه کمیته استانداردهاي امسال نیز تایید می کند که اجماع کامل 

  در مورد نظام معتبر تدوین و نظارت بر  استانداردها شاید 

امسال موفق . ضروري ترین آزمون تعهد به سه جانبه گرایی باشد

  دـا بایـود، امـاده اي نبـه کار ســ، البت"از عهده این کار برآییم"شدیم 
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بدانیم در فقدان درك تازه از برخی مسائل بنیادین، همواره اینچنین 

باید به حرف یکدیگر گوش کنیم، با . جان سالم به در نخواهیم برد

یکدیگر همکاري کنیم، خالق باشیم، و به ارزش ها و اهداف سازمان 

باید همه . ه را بیابیمبین المللی کار وفادار باشیم تا راه به سوي آیند

  .خود را متعهد به این بدانیم

اعتراف می کنم چندان در .  بود"ابتکار آینده کار"و نهایتاً طرح 

با طرح این ابتکار . مورد پیشنهاد این ابتکار با شما مطمئن نبودم

احساس می کردم کمی از واقعیت هاي ضروري و فوري فاصله 

اي سازمانی که در مورد کارآمدي شاید نوعی زیاده روي بر. گرفته ام

و مرتبط بودن امورش در رفع نیازهاي امروز مخاطبان خود با 

  .سختگیري تمام خود را متعهد می داند

شما گفته بودید که . اما واکنش هاي شما به این تردیدها خاتمه داد

بررسی محیط کار با نگاهی رو به جلو در زندگی و جوامع ما ضروري 

د که این امر چارچوب گزینه هاي سیاستی را شکل گفته بودی. است

می دهد و براي بزرگداشت یکصدمین سالگرد سازمان بین المللی 

  .کار مناسب خواهد بود

بعد از مرور ابتکارات هفتگانه سده، الزم به ذکر است که برخی از 

موضوعاتی که در این ابتکارات پوشش داده نشده، در قالب تذکرات 

باالخص مسائل مهاجرت . می برجسته شده بودشما در نشست عمو

ما . که بسیاري از نمایندگان به نکات ارزنده و مهمی اشاره کردند

و الزم است سازمان بین المللی . همه نکات را مورد توجه قرار دادیم

نشست آتی گفتگوي . کار در این حوزه درجایگاه بهتري قرار گیرد

  براي انجام این کارسازمان ملل فرصت مهمی کارشناسان ارشد

  . خواهد بود

  جناب آقاي رییس، حضار محترم،

  پس اتفاق بعدي چه خواهد بود؟

پیشنهاد می کنم در دستور کار نشست بعدي هیأت مدیره در ماه 

، پیگیري موضوعات مطرح شده در گزارش اینجانب در )آبان ( اکتبر

ا را ما تک تک جزییات عنوان شده در تذکرات شم. نظر گرفته شود

در نظر گرفته و اهدافی را که در پس طرح این نکات بوده است را به 

بر همین اساس، می توانیم مجموعه . طور کامل تنظیم خواهیم کرد

اي از نکات تصمیم ساز را به عنوان نقشه راه سده سازمان ترسیم 

اما می دانیم که اقدام . نمی دانیم تا کجا پیش خواهیم رفت. کنیم

 یک از این ابتکارات بر اساس ویژگی آنها و شرایط مربوط به هر

  .متفاوت خواهد بود

 دین ترتیب، در می یابیم که این ابتکارات باید در متن تصمیماتب

به فعالیت هاي سازمان بین المللی کار که قبالً اتخاذ شده یا  مربوط

 برنامه و بودجهدر همین جلسه . بعداً اتخاذ خواهد  شد، لحاظ شود

  ه ـ ب ا راـکه م، یعنی ترتیباتی  را تصویب کردیم2014- 2015  سال

  .بلکه فراتر از آن سوق می دهد سده سازمان،

به نظر من، ابتکارات مطرح شده می تواند این ترتیبات را تنظیم و هدایت 

البته اسم این کار تقلید از برون دادها و اهداف برنامه نیست، بلکه . کند

رابطه با اصالحات . و راهبري استراتژیک استتجهیز سازمان با ابزارها 

در واقع ما با یک دستور کار . دستور کار سازمان، تقویت متقابل است

  .واحد منسجم سرو کار داریم

امیدوارم همه موافق باشند که مباحث ما و تذکرات شما می تواند و باید 

ت آوردن به دس. نتایجی که ما از این تالش انتظار داشته ایم به بار آورد

این نتایج بسیار اهمیت دارد چرا که اگر این سازمان بخواهد در آینده 

همچنان تاثیرگذار باشد، باید به حرف هاي کشورهاي عضو و انتظارات 

  .آنها، پاسخ دقیق، موثر و سریع بدهد

من و همکارانم تمام توان و تعهد خود را در سال پیش رو به کار خواهیم 

که تا زمان نشست بعدي در سال آینده و براي بست تا اطمینان دهیم 

  .تجدید این گفت و شنود، همین گونه عمل خواهیم کرد

  . از توجه شما سپاسگزارم

        

) او- ال- آي(سازمان بین المللی کار) قرن(ابتکارات هفتگانه سده 

  :به پیشنهاد مدیر کل آن سازمان

  

فرصتی ) او- ال- آي(یک صدمین سالگرد تآسیس سازمان بین المللی کار 

است قابل توجیه براي شاد باش، بزرگ داشت و گرامی داشت 

دستاوردهاي گذشته، همچنین تصدیق و تجلیل از انسانها و نهاد هایی 

     2019در سال . که تحقق آن دستاوردها را میسر و عملی ساختند

 او تمامی موارد یادشده در فوق را به انجام خواهد رساند ولی با- ال- آي

او -ال-یکصد سالگی آي. این حال بازاقدامات بیشتري مورد نیاز است

فرصتی ارزشمند فراهم می آورد تا یک سري ابتکارات و اقدامات کلیدي 

آغاز نمود تا سازمان را براي رویارویی و تسلط موفقیت آمیز بر چالش 

  .هاي پیش روي دستور کار آتی اش تجهیز و تقویت نماید

او براي ابتکارات هفت گانه سده سازمان بین -ال-آيایده هاي مدیر کل 

  :المللی کار به شرح ذیل پیشنهاد شده است

  

 جهت کامل نمودن جریان اصالح ابتکار هدایت، کنترل و حاکمیت)1

و بازسازي ساختار نظارتی و حاکمیت سازمان، براي انجام یک ارزیابی از 

ی آن آمده، و ، به ترتیبی که در متن نهای2008اثرات بیانیه سال 

.همچنین انجام اقدامات موثر بر پایه نتایج بدست آمده از آن ارزیابی

در *  براي قوام بخشیدن به اجماع سه جانبهابتکار استانداردها)2

سیستم نظارتی سازمان، و ارتقاي ارتباط و مناسب بودن استانداردها از 

.طریق یک مکانیسم بازنگري در استانداردها
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 اجرایی ساختن یک بعد از کار شایسته، یعنی  برايابتکار سبز)3

 کربن و آسان سازي کمک و - گذار به مسیر توسعه پایدار کم

. به آن*همکاري سه جانبه

 براي استقرار پایگاهی جهت مشارکت ابتکار بنگاه ها و واحد ها)4

او با بنگاه ها و واحد ها، که این طریق کمکی خواهد بود - ال- اي

. همچنین به تحقق اهداف سازمانبه پایداري بنگاه ها و

 جهت رفع نیازهاي فوري در ابتکار پایان بخشیدن به فقر)5

برقراري یک دستمزد مکفی جهت زندگی، براي همه نیرو هاي 

 "حمایت اجتماعی" و "اشتغال”کار، از جمله از طریق دو بخش 

.2015مندرج در دستور کار توسعه پس از سال 

سی محیط و شرایط اشتغال زنان در براي بررابتکار زنان در کار)6

ق قبراي اقدام موثر در تح * دنیاي کار، و مشارکت نهادهاي سه جانبه

و. اصل برابري در فرصت و رفتار

 براي آینده کار، "پانل مشورتی" براي تشکیل یک ابتکار آتیه کار)7

 کنفرانس بین 2019که گزارش این پانل براي بحث در اجالسیه سال 

.  ارایه خواهد شدالمللی کار

  

  

  

  

  

  
  

  

  .نهاد هاي سه جانبه به مفهوم سه گروه دولت، کارگر و کارفرما است*) 
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Mr President, Delegates and Observers,

My task, as the Conference draws to its close, is to 
respond to the debate that has taken place here in 
plenary on my Report “Realities, renewal and 
tripartite commitment”.

But before launching into that, allow me a few words 
about the work of our Conference and the reform 
process at the ILO which is the institutional backdrop 
to it.

We have had a record 4,718 registered delegates here, 
including 156 Ministers. We have received and heard 
the messages of eminent guests – President Banda of 
Malawi, European Council President van Rompuy, 
and African Union Commission President Dlamini 
Zuma.

The Conference’s technical committees have 
completed important discussions and produced 
valuable conclusions on crucial issues – green jobs and 
sustainable development; demographics, jobs, and 
social protection; social dialogue. They have done so 
in constructive fashion and tripartite commitment to 
which my Report speaks.

Our Committee on the Application of Standards 
completed its work successfully – a major step 
forward from last year which should not blind us to 
the reality that many more steps forward will be 
needed before we get where we need to be in respect 
of our standards work.

And at this Conference the ILO and Myanmar have 
completed the long journey of action under article 33 
of the Constitution. It has been a unique, bumpy, and 
sometimes uncomfortable ride. But it is one that 
vindicates ILO capacities, demonstrates just what this 
Organization can achieve when it unites behind its 
values and exploits to  the full  the  instruments at  its

disposal.

We have adopted too a Programme and Budget for the 
next two years which I read as a vote of confidence in our 
Organization and the direction it is taking. I want to thank 
all those who supported the Programme and Budget and 
also express my respect for the explanations given by 
those who were unable to do so.

So here is my first overall conclusion from this year’s 
experience. It is that we have an extraordinary  institution 
in this Conference. It has an unparalleled capacity to bring 
us together. It is a unique global tripartite parliament of 
labour. It produces results. It needs reform. I have no 
doubt of that. I believe it has to be shorter. But without 
impacting against its critical functions particularly in 
setting and supervising standards.

So let’s not make the mistake of talking down the value of 
our Conference. That would be an error of appreciation 
and of intent. Instead, let’s set about the task of changing it 
to make it better. Refusing that challenge would be a 
failure of will and ambition. I will come back to this.

President,

Many of you have spoken – either from this podium or in 
other conversations – of the reform process underway at 
the ILO. While these exchanges have raised different 
points on specific issues, the overall message has been 
overwhelming – practically unanimous – in strong support 
for change. Indeed, if there has been any concern it has 
been that changes need to be pursued with undiminished 
ambition and sustained energy and determination.

In response to those with whom I have been able to talk 
personally, I have sought to provide an honest appraisal of 
progress made and challenges ahead. Both are 
considerable. And I have the opportunity now to reiterate 
that my colleagues and I have got your collective message, 
understand our responsibilities, and will push forward as 
you have told us to do.

Of course this is not reform simply for the sake of reform. 
It is reform with the agreed purpose of upgrading the 
quality of ILO work and services, of bringing the ILO 
closer to you our tripartite constituency, and of making the 
ILO as useful, relevant, and influential as our 
circumstances demand it must be.

In that regard, my Report to this Conference has had the 
objective of  eliciting  your  guidance   on   the  substantive

ILOمدیرکل سازمان بین المللی کار  سخنرانیمتن انگلیسی :   10ضمیمه 
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agenda that must take the ILO forward towards its 
centenary, driven by the motor of reform.

I want to thank you for the very extensive guidance you 
have provided, as well as for the positive comments made 
about the Report itself. Many of you have been pleased by 
its accessibility, its concrete and direct approach, as well as 
by its brevity. Although I recognize that to say that the 
chief merit of a report is that it is short in fact, as one 
delegate said of the content of mine, “raises more 
questions than it answers”.

But the idea of the Report and the debate on it is that it 
should have consequences. So the question now is what 
exactly those consequences should be, and how we can 
bring them about.

At this juncture, I wish to state clearly that the ILO is 
determined to discharge fully its proper role and 
responsibilities to support and improve the conditions of 
Palestinian workers. I have made clear our commitment in 
that regard and the definition of the ILO’s mandated 
responsibilities. We must be practical. We must be active.

President, Delegates,

The Seven Centenary Initiatives put to the Conference at 
the end of my Report have been the object of much 
comment from you. That comment has varied from the 
general to the detailed. Some have expressed blanket 
support for them. Nobody has said they are inappropriate 
in substance or in form.

It seems that you agree on the need to set out broad 
initiatives of this type to carry us forward to 2019.

This said, some initiatives were more frequently addressed 
than others. Somewhat to my surprise, the “Women at 
Work” initiative did not get as much comment as others, at 
least not directly. I prefer not to conclude that this was the 
result of only 65 of the 291 speakers on the Report being 
women (itself a call to action) but rather that your 
commitment to gender issues at work is so well 
established that it does not require restatement.

On the other hand, the “Enterprise Initiative” received 
great attention from speakers from all groups. On this one, 
there was strong convergence around the need for the ILO 
to establish a platform of engagement with enterprises, 
very much on the grounds set out in the Report. Where 
differing emphasis came, it was in respect of how to 
engage, with Employers in particular insistent on greater 
clarity on method. In addition, there was widespread 
interest  in  defining  and  implementing   an   ILO  role   in 

respect of global supply chains and more generally in 
respect of corporate social responsibility.

There was strong support as well for the “End to 
Poverty Initiative”, with many speakers making the 
link to agreed future ILO work on the rural economy 
and informality as well as the wider international 
post-2015 development agenda where we seem to be 
progressing our aim of establishing a place for decent 
work objectives, but clearly need to join forces to 
finally do so.

In my Report, I described the role that the ILO will be 
called upon to play in the transition to a low-carbon, 
sustainable development path as the single factor 
which would most clearly distinguish the 
Organization’s second century of activity from its first. 
You seem to agree, and the technical work carried out
by this Conference confirm that understanding.

So the Green Initiative will need to be at the heart of 
what we do and in all areas of ILO activity, with the 
post-2015 agenda very much in mind.

President, Delegates,

I should make it clear – because some uncertainty did 
emerge in discussion – that the suggested Initiatives 
on Standards and on Governance are of a different 
character from the others. In the first instance, they 
relate to the way the ILO itself organizes its work. 
These Initiatives are tilted towards inwards more than 
outwards, but are not the less important for that, and 
more closely related to the reform agenda.

There are two basic points to be made about these 
Initiatives.

The first is that they must take immediate effect. 
Certainly, we are not intending to wait until 2019 to 
start them. On the contrary, they are really 
continuations of processes already started, but which 
need to be given new urgency, shape, profile, and 
political commitment. The Initiatives will help do that.

The second is that this very Conference has provided 
first-hand evidence and instruction about the tasks at 
hand.

I started this intervention with a sincerely held 
conviction of the Conference as an institution with 
unique attributes that must not be lost. But I do not 
think there are many here at the end of this near three-
week odyssey who do not really believe we could do
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 our work better – more efficiently and in ways that 
strengthen the Conference.

The experience of this year’s Standards Committee 
confirms too that recreating full consensus around an 
authoritative system of standards setting and 
supervision may be the most demanding test of 
tripartite commitment. We have succeeded in “getting 
by” this year – not without difficulty, but that will not 
always be so in the absence of a new understanding on 
some fundamental issues. We need to listen to each 
other, work with each other, be creative, and be 
faithful to the values and objectives of the ILO to find 
our way forward. Let’s all commit to that.

Finally, there is the “Future of Work Initiative”. I will 
confess to you that I felt uncertain about proposing 
this Initiative to you. It felt a little removed from 
pressing, immediate realities, perhaps something of an 
indulgence for an Organization that is committed to 
rigour in efficiency and relevance in addressing your 
needs of today.

But your reactions have allayed those doubts. You 
have said that a forward-looking examination of the 
place of work in our lives and societies is needed. It 
will frame policy choices and it will be appropriate to 
the marking of the ILO’s 100th anniversary.

Following this review of the Seven Centenary 
Initiatives, it is necessary to say that a number of 
issues not covered by them figured prominently in 
your plenary interventions. That was particularly the 
case for migration issues on which many delegates 
had important things to say. We have taken good note 
of them. We do need to position the ILO better in this 
field. The coming UN High-Level Dialogue will give 
us important opportunity to do so.

President, Delegates,
So what happens next?

I propose that we put follow-up to the discussion of my 
Report on the agenda of the next Governing Body 
session in October. We will go through every one of 
your interventions in detail and draw out their full 
intent. On that basis, we can present a series of decision 
points which together would constitute a Centenary 
Road Map. We will see where it takes us. But it is clear 
that the action to be taken on each of the Initiatives will 
vary in accordance with their character and with 
circumstances.

In that regard, it is to be understood that the Initiatives 
will need to be placed in the context of decisions already 
taken, or to be taken, on ILO activities. We have just 
approved a Programme and Budget for 2014-15 –
arrangements which could well take us up to and 
beyond our centenary.

My view is that the Initiatives can help frame and direct 
those arrangements. It is not a case of duplication of 
programme outputs and objectives, but of equipping the 
Organization with the necessary tools and strategic 
direction. The relationship with the reform agenda is one 
of mutual reinforcement. We are engaged in a single 
coherent agenda.

In this way, I hope that you will agree that our debate, 
your interventions, can and will have the consequences 
that we have sought from this exercise. It is important 
that they do because for this Organization to be 
influential in the future it needs to respond accurately, 
effectively, and expeditiously to what its member States 
say to it and expect of it.

My colleagues and I will be investing all of our energy 
and commitment in the year ahead to making sure that 
we do that until we meet again next year to renew this 
conversation.

Thank you for your attention
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  ش کمیته اشتغال و تامین اجتماعی گزار

  در اجالس یکصدودوم سازمان بین المللی کار  

June3 – Jun20th        2013 –ژنو  

  مهندس سید حسن افتخاریان: تهیه کننده   

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ها کمیته/ خالصه گزارش ارایه شده در جلسات

اشتغال و تامین اجتماعی در مقولـه جدیـد تغییرهـرم سـنی             

  جمعیت

ال رفتن سن اکثر مـردم، رونـد مـشاهده شـده             توجه به با   تغییر سن جمعیت و   

جهانی در تمامی کشورها و مناطق است، هر چند کـه تغییـر وضـعیت سـنین                 

زندگی . هاي زمانی همراه است     جمعیت با ضرب آهنگی متفاوت در طول دوره       

ترین دستاوردهاي بشر در زمینه توسعه بوده ،          تر یکی از مهم     تر و سالم    طوالنی

 نکته نیز اشاره داشت که هنوز کارهاي زیادي براي انجـام     هر چند باید به این    

بینی  جمعیت جهان در حال رشد و پا به سن گذاشتن است پیش           . باشد  باقی می 

چهـارم     میلیارد فراتر رود و  سه      9 از مرز     جمعیت جهان  2050شود در سال      می

 اکثـر افـراد   . این جمعیت پیر در کشورهاي در حال توسعه زندگی خواهند نمود          

 2000وابستگی افراد پیر در حال افزایش است، در سـال           . پیر زنان خواهند بود   

به ازاي هر فرد باالي شصت و پنج سال، نه نفر در سـنین کـار وجـود داشـته           

  .، این عدد تنها به چهار نفر خواهد رسید2050است، در حالی که در سال 

 براي عبور از هاي متفاوتی هاي مختلف با چالش کشورها و مناطق در دوران

ها عالوه بر  ترتیب سطوح مختلفی از ضرورت این مراحل مواجه هستند و بدین

  .ها وجود دارد  در آنAIDS  /HIVافراد پیر، اشتغال جوانان و اثرات 

مقوله تغییر هرم سن جمعیت، اثرات عمیقی بر روي نیروي کار و پویایی بازار 

سعه اقتصادي برجاي گذاشته  اجتماعی، اشتغال وتو هاي حمایت کار،سیستم

  .است

 میلیون نفر به تقاضاي کاري 420شود که  بینی می در طول دهه آینده پیش

رشد نیروي کار به ویژه در کشورهاي در حال . که امروز وجود دارد اضافه شود

توسعه افزایش بیشتري خواهد داشت، یعنی در جایی که اکثریت نیروي کار در 

در مقابل، رشد جمعیت در سنین کار . ار هستندبخش غیررسمی مشغول به ک

ضروري . در کشورهاي توسعه یافته متوقف شده و یا در حال کاهش است

 197در این محاسبه .  میلیون شغل در جهان ایجاد شود600است تا بیش از 

ها جوان   میلیون نفر آن73میلیون نفري که در حال حاضر بیکار هستند و 

شود که تنها  تخمین زده می .ه بازار کار لحاظ شده استواردین ب هستند و تازه

   و تامین ها مناسب به حمایت از جمعیت در سنین کار در جهان دسترسی% 20

نفر از افراد   میلیون342 یافته در کشورهاي توسعه. اجتماعی کامل داشته باشند

یب پیش د و اگر به همین ترتـسالخورده درآمد بازنشستگی کافی در اختیار ندارن

، تعداد این جمعیت به یک میلیارد و دویست میلیون نفر خواهد 2050رود در سال 

  .رسید

افزایش اشتغال رسمی و نرخ حضور نیروي کار در بخش رسمی اقتصاد براي 

. یابی به حمایت اجتماعی و نیازهاي توسعه اقتصادي امري ضروري است دست

هاي اشتغال با عدم پوشش  اما به هر حال، اشتغال غیررسمی و سایر شکل

هاي بزرگی از نیروي کار  هاي اجتماعی مکفی به صورت فراگیر براي بخش بیمه

  .همچنان وجود دارد

براي بسیاري از کشورها، بحـران جهـانی اقتـصاد، معیارهـاي کنترلـی و کُنـدي                 

هـاي حمایـت اجتمـاعی        سرعت رشد با تاثیر بـر روي بازارهـاي کـار و سیـستم             

سـطوح بـاالي   . ها را بـه دنبـال داشـته اسـت         فی در این بخش   همچنان نتایج من  

بیکاري، باال رفتن سهم جوانان بیکار که نه به فعالیتی مـشغول هـستند و نـه در                  

هـا، محـیط نـاتوان     مسیر آموزش و یادگیري، عدم امنیت شغلی، افزایش نابرابري      

 داده و بـه     هاي اجتمـاعی را افـزایش       ها و حمایت    ها، تقاضا براي بیمه     براي بنگاه 

هـاي دیگـري را بـه موضـوع تغییـر سـن               دلیل ضعف گفتگوي اجتماعی، چالش    

هـا    بحران، فشار خود را بر روي مالیه عمومی و بدهی         .  است  جمعیت اضافه نموده  

یـابی بـه حمایـت اجتمـاعی          هـایی را در دسـت       نیز اعمال کرده اسـت و ریـسک       

  . کرده استبوجودآورده ومشکالت پیچیده رانیازمند اصالح ساختاري

  هاي راهنما مشی اصول و خط

ها و  براي حل مشکالت اشاره شده، ترکیبی مناسب از سیاست

هاي چند بعدي که بتواند وابستگی درونی بین فواصل سنی جمعیت،  مشی خط

اشتغال، مهاجرت نیروي کار حمایت اجتماعی و توسعه اقتصادي را تشخیص دهد 

.مورد نیاز است

المللی کار و ترغیب کار شایسته در   سازمان بیناصول راهنماي جهانی

هاي کشورها شامل  هاي مرتبط با تنوع و تفاوت مشی طول چرخه عمر، خط

هاي بازار  هاي قانونی، نیازمندي ساختار سنی جمعیت، توسعه اقتصادي، چارچوب

شوند کار و فضاي مالی از این جمله محسوب می

با نیازهاي بازار کار، پارچه آموزش مرتبط هاي جامع و یک روش 

اي مناسب  دهنده هاي اجتماعی که توسعه تحصیالت، ترویج اشتغال و حمایت

وري، رشد و توسعه جامع محسوب  براي چرخه اشتغال، حمایت اجتماعی، بهره

.شود می

دهنده  انداز بلندمدت که ظرف چرخه عمر را در نظر داشته و ترویج چشم

 از شرکاي اجتماعی و انسجام بین هاي هر یک مسؤلیت شخصی، مسؤلیت

.هاي جمعیت باشد ها و گروه نسل

هاي نوآورانه سیاستی در پاسخ به تغییرات، بسته

گیري جمعی در ارتباط با  گفتگوهاي اجتماعی مؤثر و کارآمد و تصمیم

بایست براساس واقعیت واحترام باشد هاییکه می رویه هاي ملی و سیاست

 سنی در استخدامپرهیز و مقابله با تبعیض

ترویج برابري جنسی در طول چرخه عمر جمعیت

پذیري ومشارکت نیروي کارباایجادمحیط توانمند  افزایش قابلیت استخدام

و رشدکیفی مشاغل شودهاي پایدار گذاري که منجربه بنگاه سیاست

هاي آموزشی اشتغال مؤثر جوانان و برنامه

  فهرست مطالب

  ها کمیته/ خالصه گزارش ارایه شده در جلسات

  ها توانمندسازي محیط براي توسعه پایدار بنگاه

  ترین مباحث کمیته سه جانبه همخالصه م

  پیشنهادات/گیري نتیجه

مقایسه اقتصاد سه کشور (فیلم آموزشی توسعه خوب 

  )برزیل، غنا و فیلیپین

 گزارش کمیته اشتغال و تأمین اجتماعی :  11ضمیمه 
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ک حق بنیادي جهانیهاي اجتماعی به عنوان ی دسترسی به بیمه

  
  ها گذاري ترکیب جامع سیاست

اي اسـت کـه        بـه گونـه    هـا   ها اجـراي سیاسـت       اولیه تمامی دولت    مسؤلیت

هاي تغییرات حرکتی سن جمعیت را به شکل مؤثر مورد توجـه قـرار                چالش

ها، تغییر وضعیت سن جمعیت نه تنها قابـل   با ترکیب صحیح سیاست   . دهند

هایی نیـز   تواند به فرصت   نفعان مرتبط می    هد ذي شود بلکه با تع     مدیریت می 

  .تبدیل شود

اي تـدوین شـوند تـا         هاي اشتغال وحمایت اجتمـاعی بایدبـه گونـه          سیاست

هـاي موضـوعات اشـتغال،        هاوپیچیـدگی   دیگر را در پاسخ به نیازمنـدي        یک

  .الگوهاي درآمدي ونیازجمعیت حمایت نمایند

بایست مـشاغل     ل و توسعه می   هاي اقتصادي متمرکز بر حوزه اشتغا       سیاست

ایـن مـساله    . هاي سنی ایجـاد کننـد       ور و شایسته را براي تمامی گروه        بهره

گـذاري و تـصمیمات اقتـصاد کـالن در طراحـی              شامل ساختارهاي قـانون   

گـذاري عمـومی و بخـش خـصوصی      اشتغال  می باشد تا منجر به سـرمایه    

ادالنه درآمدها، توسـعه  هاي پایدار و توزیع ع شود، محیط توانمند براي بنگاه   

هاي بازار کار فعال در رده این ترکیب مورد  مشی ها، کارآفرینی و خط مهارت

  .شوند ها محسوب می گذاري نیاز براي سیاست

ــه ــصویب شــده در ســال 122نامــه شــماره  مقاول ــا موضــوع 1964 ت  ب

 با  2004 تصویب شده در سال      195نامه شماره     هاي اشتغال، توصیه    سیاست

 بـا   1998 مصوب سال    189نامه شماره     توسعه منابع انسانی، توصیه   موضوع  

هــاي کوچــک و متوســط و ســایر  موضــوع ایجــاد شــغل از طریــق بنگــاه

  .آورند استانداردهاي مرتبط ساختارهاي راهنماي الزم را بوجود می

المللـی   هاي چندگانه اشاره شده توسط سـازمان بـین   توجه جدي به سیاست   

 2012وري براي حل بحران اشتغال جوانـان در سـال       کار با موضوع اقدام ف    

  .نیز ضروري است

و تعریـف حـداقل دسـتمزد بـه     ) زنی جمعـی   چانه(گیري گروهی     تصمیم

دهنـده    تواند تضمین   هایی که می    هاي ملی و رویه     اي مرتبط با سیاست     گونه

توانـد    توزیع عادالنه درآمد در جامعه باشد از نکات دیگـري اسـت کـه مـی               

هاي سنی متفاوت و بهبـود   ي شکاف در پرداخت به افراد در گروه  ها  موضوع

  .ظرفیت مشارکت را نیز در خود جاي دهد

پایـدار،کافی وفراگیـر بایـد      ) اي  پوشش بیمـه  (هاي حمایت اجتماعی    سیستم

هاي حمایت اجتماعی  با اولویت این موضوع که، زمینه. ایجاد و کنترل شوند

هـاي    د جامعه به بهداشـت و درمـان       ملی براي تضمین دسترسی تمامی افرا     

  .باشد اولیه و حداقل درآمد براي زندگی مورد نیاز می

 مصوب سـال    202نامه کف حمایت اجتماعی شماره        همانطور که در توصیه   

آورده شده، سطوح بـاالتري از حفاظـت اجتمـاعی بایـد بـه صـورت                2012

امـه حمایـت   ن مقاوله. تصاعدي در حد امکان براي اکثر مردم اجرا شده باشد     

 بـه   1952 مصوب شده در سـال       102شماره  ) حداقل استانداردها (اجتماعی  

 و سـایر اسـتانداردهاي حمایـت اجتمـاعی سـازمان            202نامه    همراه توصیه 

تواند به عنوان مرجع و چارچوب راهنما مورد          المللی کار در این مورد می       بین

  .ها و شرکاي اجتماعی قرار بگیرد استفاده دولت

اي عمل کند که امکـان تغییـرات الزم را بـا در               ر کار باید به گونه    ازاــب

  یــ موضوع زماناین.نظر گرفتن منافع قانونی شرکاي اجتماعی ایجاد نماید

یابد که ساختاري توانمند امکان مشارکت مثبت کارگران را به صورت              تحقق می 

 را نیـز بـراي   دائم و حمایت شده در تغییرات تضمین نموده و شرایط کارفرمایـان      

  .پذیري الزم و رقابتی و نوآور ماندن را فراهم سازد انعطاف

توانند به عنـوان نقطـه    شوند می وري می هایی که موجب افزایش بهره  سیاست

جبرانی براي کاهش نیروي کار در جوامـع بـا جمعیـت سـالخورده بیـشترکارساز                

  : برگیرندهبایست در هایی در کنار سایر موارد می چنین سیاست. باشند
تحصیالت و آموزش براي تمامی دوره عمر کاري  

             حمایت اجتماعی شامل دسترسی مؤثر به بهداشـت عمـومی و خـدمات

  اجتماعی

بهبود شرایط کار و اجراي استاندارد ایمنی بهداشت شغلی  

هاي گروه سنی را به دنبال  نبود تبعیض که تفاوت سنی و حساسیت

  .داشته باشد

وري هاي کاري منجر به بهبود در بهره یههایی براي رو چارچوب  

هاي مؤثر در نوآوري مشی خط  

هاي مشترك  هاي غیر مرتبط و کمبود مهارت به عنوان یکی از چالش مهارت

هاي  سیاست. رود در اکثر کشورها با مراحل مختلف توسعه یافتگی به شمار می

آمیزه هاي ضروري ترکیب یا  ها بدین ترتیب یکی از قسمت توسعه مهارت

  .شود ها محسوب می گذاري سیاست

هاي  دیگر فرصت ها، کارفرمایان و کارگران باید با مشارکت یک دولت

 در طول دوره عمر کاري را براي توسعه اشتغال و بهره وري و همچنین  یادگیري

  .ها بوجود آورند جلوگیري از منسوخ شدن مهارت
  :باشدتواند شامل موارد ذیل  معیارهاي این مشارکت می

هاي جدید ارتقاي مهارت در زمان استفاده از تکنولوژي  

هاي سنی در دسترسی به آموزش و یادگیري برداشتن محدودیت  

ناپذیر در  سازي و نگرش به آموزش به عنوان یک قسمت جدایی فراهم

  ریزي شغلی برنامه

 حمایت از محیط توانمند براي یادگیري و توسعه، به عنوان مثال از طریق

هاي سنی مختلف هاي آموزشی مناسب براي گروه ان وتیممربی

پذیر یا  هاي آسیب هایی با هدف افزایش مشارکت نیروي کار در گروه سیاست

. بدون نماینده باید براي به حرکت در آوردن عرضه نیروي کار به کار گرفته شود

براي ها به توازن زندگی کاري، تسهیالتی  هایی براي حمایت از خانواده سیاست

مراقبت از افراد سالخورده و کودکان، حمایت از مادران شیرده و باردار، مرخصی 

پذیر و کار خانگی،  هاي مرتبط با کودکان، زمان کاري انعطاف والدین با مسؤلیت

توانند موجب افزایش  ها همچنین می این گزینه. هاي ممکن هستند گزینه

  .رادبا سن باالتررانیزموجب شوندمشارکت کامل نیروي کار،حذف موانع اشتغال اف

هاي  گذاري همراه با معیارهاي مشخص براي حل موضوع گرفتاري سیاست

هاي متعدد براي انتقال  گري روش کارگران در بخش غیررسمی اقتصاد و تسهیل

توانند موضوع قابل  ور و شایسته که می از وضعیت غیررسمی به رسمی، کار بهره

  .جمعیت ونیازبه افزایش دوره حمایتهاي اجتماعی باشداولویتی درمقوله تغییرسن 

هاي  در بسیاري از کشورها، باال رفتن سن جمعیت منجر به افزایش هزینه

شود و این نیاز بوجود خواهد آمد که با پایداري  مستمري و بازنشستگی می

هاي مناسب و  مشی اقتصادي و مالی و پولی، سیستم بازنشستگی از طریق خط

اي مناسب اطمینان داده  هاي مالی و معیارهاي اجرایی به گونه  مکانیزمکارآمد و

این نیازمندي باید با دسترسی در حد توان مالی، به بهداشت عمومی و سایر . شود

هاي  دهنده مستمري بایست تضمین ها می سیاست. خدمات اجتماعی کامل شود

  هاي فعال در ر از گروهپذی بینی و کافی و یک انتقال تدریجی و انعطاف قابل پیش
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اي، کار  هاي بازنشستگی از طریق بازنشستگی مرحله  سنین کاري به دوره

  .ساعتی و تسهیم شغل به افراد مختلف باشند

هاي مستمري و حمایت اجتماعی، کشورها  در اصالح و بازنگري سیستم

شوند، اما  هاي سودمند مواجه می هاي مشکلی در بین گزینه اغلب با انتخاب

هاي خود  بایست همواره توجه خود را معطوف به نتایج اجتماعی سیاست می

بهترین انتخاب براي هر کشور این است که مالحظات قانونی طرح . نمایند

چنین  هاي سنی و هم پارچگی در دوره مستمري، با رعایت عدالت و یک

گو با داشتن مسؤلیت براي شرکاي  طراحی مناسب با مشورت و حضور و گفت

بایست  براي بعضی از کشورها، این انتخاب می. جتماعی دیده شده باشدا

  بگیري شامل افزایش مؤثر سن مستمري

باشد در صورتی که چنین است، دالیل این انتقال براي کارگران، به ویژه 

تر به سن بازنشستگی هستند باید براساس اصولی عادالنه و  کسانی که نزدیک

هنگامی که . کارفرمایان مورد لحاظ قرار گیرداحترام به کارگران و منافع 

ها و  چنین اصالحاتی شامل تاخیر در سن بازنشستگی شود، نگرانی

. هاي قابل تاملی براي کارفرمایان، کارگران و جامعه بوجود خواهد آمد فرصت

بایست در نظر داشته باشد که برخی کارگران یا  چنین اصالحاتی می

هاي خود را در توقع بیشتر از زندگی از دست  هایی از کارگران ظرفیت گروه

هاي شغلی و  ها با مخاطرات  و آسیب اند به ویژه افرادي که کار آن داده

در این هنگام بازنشستگی یک موضوع اصلی براي . مهارتی همراه بوده است

تواند براي کارگران و کارفرمایان به  اشتغال افراد سالخورده می. کارگر است

  .ودمند باشد به شرط آن که موضوع سالمتی در اولویت قرار گیردیک اندازه س

هایی براي مبارزه با هر تبعیضی در سن و بوجود آوردن حساسیت  سیاست

وري  سنی و تفاوت در افراد باید براساس احترام به شان انسان و افزایش بهره

  :توانند شامل ها می این سیاست. مورد توجه قرار گیرند

مند کردن و وضع مقرراتی براي مبارزه با  و یا قانون، کمک  ترویج

  تبعیض سنی باشد

ها، شرکاي  سري اقدامات آگاهی بخش توسط دولت انداختن یک به راه

ها در مبارزه با رفتارهاي منفی نسبت به افراد مسن و  اجتماعی و رسانه

  ها در اجتماع باال بردن عزت و ارزش آن

هاي  هاي مشارکت گروه ها همانند برنامه ابتکارات اجرایی در سطح بنگاه

  سنی مختلف در اداره شرکت،

پذیري در زمان و سازمان کار   سازي انعطاف هایی براي فراهم سیاست

هاي سنی مختلف در سیستم حمایت اجتماعی  در نظر  براساس نیازهاي گروه

رایی هاي اج گیري گروهی در ارتباط با قوانین ملی و رویه گرفته شوند، تصمیم

  .ها باشد کننده مقدمات این سیاست تواند تسهیل می

هایی  تغییر وضعیت هرم سنی جمعیت تقاضاهایی را براي حمایت از بخش

ها براي تحت پوشش  فزونی یافتن این حمایت. از جمعیت ایجاد نموده است

ها در زندگی و مقام انسانی  قراردادن اجتماعی مردم و اطمینان بخشیدن به آن

  . ضروري استها آن

هایی براي  این بخش مورد حمایت، همچنین بوجود آورنده فرصت

کیفیت باالي مدیریت این . باشد گذاري، نوآوري و ایجاد شغل می سرمایه

وري، ظرفیت و کیفیت پایداري اهمیت  بخش مورد حمایت براي بهبود بهره

  .ها باید مورد لحاظ واقع شود گرایی در ارایه حمایت تخصص. دارد

اي بر روي اعضاي مؤنث  هاي حمایتی سنتی که به طور گسترده سیستم

   طراحی خدماتهاي زندگی را به دوش دارنددر زمان ها که بار مسؤلیت خانواده

  .باشند حمایتی تحت کشمکش روزافزونی می

هاي مختلف زندگی و نیاز به  ساختارهاي حمایتی نیاز به تکمیل دارند تا در دوره

مند  لذا به رسمیت شناختن و قانون.ها برخوردار شد  بتوان از آنخدمات حمایتی

  .اي باید مورد توجه و توسعه قرار گیرد کردن خدمات حمایتی حرفه

کننده  هاي نهادي و مالی که ایجاد هاي خالق براي چارچوب روش

به عنوان مثال بیمه اجتماعی . هاي حمایتی هستند مورد نیاز است سیستم

  .ها باید به طور برابر تسهیم شوند هاي اجتماعی و هزینه یتبلندمدت، مسؤل

 با بهبود شرایط کار، توسعه مهارت و شناخت و توسعه برابري جنسیتی در 

  کار، حق کارگران مورد حمایت از کار شایسته باید ارتقا یابد

 مشارکت در تعهدات ،از طریق ابزارهاي مختلف همانند کمک مؤثر مالیاتی و  

یارهایی براي جلوگیري از گریز از مالیات، منابع ضروري براي اجراي شامل مع

  .تواند به اجرا در آید هاي جامع می اثربخش سیاست

  گرایی و گفتگوي اجتماعی جانبه سه
  

هاي پایدار، برابر  هاي آن براي یافتن پاسخ گفتگوي اجتماعی در تمامی شکل

تواند  این ضرورت می. رت داردهاي تغییر سنی هرم جمعیت ضرو و مؤثر به چالش

. مشارکت کلیدي به رشد و توسعه جامع و پایدار را نیز به دنبال داشته باشد

تواند از طریق گفتگوي اجتماعی به تعادل بین  فرآیندهاي اصالحی ضروري می

  .هاي مالی و پولی مرتبط تبدیل شود اشتغال، حمایت اجتماعی و سایر نیازمندي

ها و احترام و  با تکیه بر آزادي انجمن) زنی جمعی چانه(گیري گروهی  تصمیم

جویی متقابل به عنوان ابزاري مهم براي توسعه توافقات جمعی خاص  حقیقت

  .آیند هاي تغییر سن جمعیت در سطوح مختلف به شمار  براي مواجهه  با چالش
  

نکات کلیدي مطرح شده توسط کارشناسان گروه کارفرمایی در 

  جلسات تخصصی

نع کردن کارگران در مورد موضوع سیستم  و مبلغ مستمري در کـشورها              قا. 1

.کار بسیار دشواري است

کارگران موضوعی را تحت عنوان ثبات پویا مطرح کردند کـه کارفرمایـان             . 2

.درخواست اسناد تکمیلی و مفهوم واقعی این عبارت در اسناد شدند

 مفهـوم واقعـی   ها خواسـتند معنـی و    کارشناسان گروه کارفرمایی از دولت    . 3

.بحران اقتصادي و اثرات آن در کشورهاي مختلف را روشن کنند

ها به موضوع بنگاه پایدار اشـاره   در جلسه سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت   . 4

هاي دولتی در ایـن ارتبـاط را ناکـافی            شد ولی کارفرمایان تعریف سیاست    

ـ  دانستند و از رئیس جلسه خواستند تا مسؤلیت واقعی دولت         ا در توانمنـد ه

بـراي اطـالع    . (ها را مجـدداطرح نمایـد       سازي محیط براي پایداري  بنگاه     

.)ها در ادامه آورده شده است عزیزان، ترجمه عوامل مؤثردر پایداري بنگاه

. بسیار مهم شناخته شدند185 و 195نامه  ، توصیه122نامه  مقاوله. 5

. را خواستار شدندپذیري در ساعات کار و سازمان کار کارفرمایان انعطاف. 6

کارشناسان گروه کارفرمایی در جلسه اظهار داشتند کـه در سـند اشـتغال              . 7

 کار موقت به عنوان کار شایسته و کسب تجربه مـورد توافـق              2012سال  

.قرار نگرفت

در جلسه کارشناسی مطرح گردید که فیلمی از روند توسعه با مقایسه سـه              . 8

 دانمارکی تهیه شده که افراد      کشور برزیل، غنا و فیلیپین توسط یک محقق       

ایـن  CD . عالقمند می توانند در سالن نمایش آن را دیده و تحلیل نماینـد 

.فیلم براي کانون عالی بپیوست این گزارش ارائه شده است
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ها توانمندسازي محیط براي توسعه پایدار بنگاه

  قطعنامه تصویب شده در اجالس نودوششم

  هاي پایدار در مورد ترویج و توسعه بنگاه

  )2007-ژنو(المللی کار  سازمان بین
  

المللی کار در جلسه نودوششم خود در سال   بین کنفرانس عمومی سازمان

، پس از یک بحث عمومی بر روي گزارش تهیه شده شماره شش در 2007

مدیره   نتایج زیر را تصویب و از هیاتهاي پایدار ترویج و توسعه بنگاهمورد 

هاي خود براي   درخواست نمود تا در بودجه و برنامهو دبیر کل سازمان

دست آمده که در ادامه به   نتایج به2008-2009 و2010-2011هاي  سال

هاي اجرایی خود به ویژه کار  ها اشاره خواهد شد را در دستور برنامه آن

دست آمده از بحث ترویج و فزونی بخشی  نتایج به. شایسته قرار دهد

  .ر ادامه آورده شده استهاي پایدار د بنگاه
  

  هـدمـمق

سوابق مثبت و گسترده و وسیع در مورد اهمیت نقش بخش )1

هاي پایدار در توسعه اجتماعی و اقتصادي وجود  خصوصی و بنگاه

. دارد

این توسعه در برگیرنده ایجاد اشتغال و کار شایسته و حفاظت از محیط 

لمللی کار تصمیم گرفت ا مدیره دفتر بین ترتیب، هیات بدین. باشد زیست می

هاي پایدار را در دستور کار اجالس نودوششم قرار دهد تا از  تا موضوع بنگاه

تر یعنی  یابی به کار شایسته در قالبی وسیع آن به عنوان روشی براي دست

. پایدار استفاده نماید بنگاه

  ، اعضاي شرکت2002در نشست جهانی ژوهانسبورگ در سال )2

گانه توسعه پایدار  ج و ادغام عناصر سهکننده نسبت به تروی

زیست متعهد  یعنی توسعه اقتصادي و اجتماعی و همچنین حفظ محیط

هاي نگهدارنده  گانه به صورت وابسته و تعاملی ستون شدند، این عناصر سه

فقرزدایی، تغییر الگوهاي ناپایداري تولید و . شوند توسعه محسوب می

بیعی به عنوان پایه توسعه اقتصادي و مصرف، و حفاظت و مدیریت منابع ط

هاي کلیدي براي توسعه پایدار محسوب  اجتماعی اهدافی فراگیر و ضرورت

افزایی   هنوز ارتباط محکم و همILOالمللی، شامل  سیستم بین. شوند می

زیست بوجود   قابل قبولی را بین  پایداري اقتصادي، اجتماعی و محیط

ها و  گرایی سیاست  اندکی در ارتباط با همدر نتیجه، پیشرفت. نیاورده است

.شود نتایج عملی دیده می

وري بین تمامی اعضاي  ایجاد ثروت با تکیه بر تعامالت بهره)3

جامعه

هاي پایدار منبع اصلی رشد، ایجاد ثروت، اشتغال و کار شایسته   بنگاه

 به یابی ترتیب، ابزار اصلی براي دست هاي پایدار بدین ترویج بنگاه. هستند

شوند که بهبود استانداردهاي  کار شایسته، توسعه پایدار و نوآوري تلقی می

ها  دولت. زندگی و شرایط اجتماعی در طول زمان را به دنبال خواهند داشت

و شرکاي اجتماعی نیاز دارند تا براي ایجاد ارتباط بین سه عنصر توسعه 

کننده  هاي تقویت پایدار اقتصادي، اجتماعی و محیط زیست به عنوان پایه

به صورت مشخص در  ILO. دیگر همکاري نمایند متقابل و وابسته با یک

  ه درــرا کـجایگاه حمایت از توسعه پایدار از طریق کار شایسته قرار دارد، چ

، اقتصادي و اجتماعی به صورت  ها است که ابعاد زیست محیطی  کارگاه

  .گیرند دیگر قرار می ناپذیر کنار یک جدایی

 پایدار، هاي ترویج بنگاه  بررسی چالشدر)4

 در دستور کارهاي بنیانی کار ILOاهمیت دارد تا به ابزارهایی که  راهنماي 

نامه  نامه فیالدلفیا به همراه مقاوله مقاوله. شایسته هستند مراجعه مجدد شود

 بر این نکات تاکید 1998هاي آن در سال  اصول و حقوق بنیادین کار و پیگیري

هاي اقتصادي و اجتماعی عناصر وابسته و مکمل ضروري براي  که سیاستدارند 

در مورد اشتغال  ILOاست، دستور   اجتماعیعدالت ایجاد گسترده توسعه پایدارو

هایی را فراهم آورد که شامل  سیاست. مدیره رسید جهانی که به تصویب هیات

   به اشتغالور کامل و بهره یابی  پایدار با هدف دست هاي بنگاه مشی خط

.باشد  و کار شایسته براي همگان می

هاي حکومتی و نهادها از عوامل  مداري از سوي سیستم تقویت قانون)5

نماید تا به  ها را تشویق می که بنگاه ها است اصلی توسعه پایداري در بنگاه

نقطه کانونی این موضوع توانمندسازي محیط براي . روشی پایدار عمل نمایند

گذاري، کارآفرینی، حقوق کارگران و ایجاد شغل و نگهداري  تشویق سرمایه

 نیازها و موضوع هاي مورد عالقه  هاي پایدار بوسیله برقراري تعادل بین بنگاه

 ، همراه با فراهم سازي فرصت براي جامعه جهت طی نمودن مسیر توسعه  بنگاه

 را محترم زیست ها و اصول کار شایسته، مقام انسان و پایداري محیط که ارزش

.شمارد

هاي پایدار ترویج بنگاه)6

چنین در مورد اطمینان بخشی از این موضوع است که انسان، منابع مالی و  هم

وري و سایر نیازهاي  یابی به نوآوري پایدار، افزایش بهره منابع طبیعی براي دست

اند،  دیگر ترکیب شده توسعه و در مقیاس وسیعی از جامعه به صورت برابر با یک

کسب وکارها،کارگران هاي جدیدي از همکاري بین دولت، این نکته نیازمند شکل

جامعه براي اطمینان بخشی به کیفیت فعلی و آتی زندگی و اشتغال رو به و

. باشد جانبه از کره خاکی می زمان همراه با حفاظت همه گسترش و هم

ي حیاتی گیري گروهی، عنصر گرایی شامل گفتگوي اجتماعی و تصمیم جانبه سه

  .آید در این ارتباط به شمار می

هاي پایدار نیازمند جوامع پایدار هستند، بنگاه)7

این . یابند که جوامع تمایل به پیشرفت داشته باشند ها در جایی رونق می بنگاه

موضوع نه تنها نیازمند یکپارچگی اقتصادي و اجتماعی بلکه انصاف در توزیع و 

تفویض اختیار اقتصادي به زنان براي یک . دسترسی به منابع نیز خواهد بود

این مطلب نیازمند دسترسی برابر . اي کلیدي و محوري است  جامعه پایدار نکته

پرورش . هاي کارآفرینی، خدمات مالی و بازار نیروي کار است به فرصت

هاي بدون مزیت مثل جوانان به  هاي اقتصادي و اجتماعی براي گروه فرصت

چنین مستلزم اطمینان از  پایداري هم. میت استصورت ویژه داراي اه

هاي قابل  هاي عمومی و ساختارهاي تدوین مقررات در ارایه وعده مشی خط

.تحقق،باثبات وبرابردرجامعه است

 ماندن دارند، ها براي پایداري نیاز به زنده بنگاه)8

ن، برخی توان منکر گردید که در اقتصادهاي پویا و ارزا اما این حقیقت را نیز نمی

خورده و از گردونه کسب و کار حذف  ناپذیر شکست ها به صورت اجتناب بنگاه

ها در چرخه اقتصاد  ترتیب یک روند ورود و خروج دائمی بنگاه شوند و بدین می

  راي تمامیــی بـه راهنمایـهاي کار شایست ول و ارزشـاص. تـوجود خواهد داش
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هایی که موفق هستند و  ه آنخوردهاندو چ هایی که شکست ها چه آن بنگاه

هاي فعال بازار کار و تامین  مشی در این رابطه، خط. کنند را در بردارد رشد می

هایی  ها در شرایط اجتماعی، چنین انتقال اجتماعی براي مدیریت کارآمد بنگاه

  .باشد هاي علمی بسیار حائز اهمیت می ناشی از موقعیت

.یت کاربرد دارداهداف کار شایسته به صورت جهانی قابل)9

جانبه و جامع براي طراحی و اجراي  حل همه  در هر حال، یک راه

ها  مشی خط. ها منتهی شود وجود ندارد هایی که به پایدارسازي بنگاه مشی خط

،  باید با توجه به تنوع موقعیت کشورها، شناسایی و در راستاي سطح توسعه

شی از اهمیت پو مـدون چشـورها بـت نهادهاي کشـمنابع و ظرفی

به صورت مشابه، تنوع در . استانداردهاي محیطی و نیروي کار تدوین شوند

ها در زنجیره ارزش ، نیازمند  ها و نقطه قرار گیري آن اندازه و نوع بنگاه

هاي  با در نظر گرفتن این نکته که بنگاه. مداخالت بسیار متفاوت است

 ایجاد شغل شناخته چنان یکی از ابزارهاي اصلی در کوچک و متوسط هم

چنین نیازمند تاکید ویژه بر روي حمایت  هاي پایدار هم ترویج بنگاه. شوند می

از انتقال بخش غیررسمی اقتصاد به اقتصاد رسمی است و نیز اطمینان از 

ها و  قوانین و مقرراتی است که تدوین و اجرا می شوند و این نیاز  تمامی بنگاه

.شوند کارگران را شامل می

  هاي پایدار محیطی مساعد براي بنگاه

هاي پایدار در برگیرنده عوامل بسیار متفاوتی  توانمندسازي محیط براي بنگاه

هاي  ها به سطوح مختلف توسعه در گونه است، اهمیت نسبی هر کدام از آن

معذالک بستر و شرایط ابتدایی . مختلف فرهنگی، اقتصادي  و اجتماعی است

وجود دارد که به صورت عمومی با اهمیت تلقی براي محیط کسب و کار 

دیگر وابستگی دارند  این عوامل و شرایط که به صورت متقابل به یک. اند شده

  :باشند شامل موارد زیر می

  

ثبات سیاسی و صلح)1

حکمرانی مناسب)2

گوي اجتماعی بین شرکاي اجتماعی گفت)3

المللی کار احترام به حقوق بشر و استانداردهاي بین)4

آفرینی  کارفرهنگ)5

هاي باثبات براي اقتصاد کالن مشی مدیریت مناسب اقتصاد و خط)6

هاي تجاري و اقتصادي بلندمدت و متعهدانه ادغام)7

ها گذاري توانمند با در نظر گرفتن پایداري بنگاه ایجاد محیط قانون)8

رعایت قانون و حقوق مالکیت معنوي)9

رقابت سالم)10

یابی به خدمات مالی دست)11

فیزیکیهاي  زیرساخت)12

هاي ارتباطی و اطالعاتی تکنولوژي)13

آموزش، تحصیل و شرایط یادگیري در طول دوره عمر زندگی کاري)14

عدالت اجتماعی)15

هاي اجتماعی کافی حمایت و بیمه)16

گویی و مسؤل بودن عوامل مؤثر بر محیط کسب و کار پاسخ)17

  

  

  

جانبه ترین مباحث کمیته سه خالصه مهم

  مقدمه

هاي نمایندگی کشورها که به صورت  ظر  اعضاي هیاتن پس از بحث و تبادل

ها، کارفرمایان و کارگران در مورد  هاي تخصصی دولت جداگانه در قالب کارگروه

نتایج مباحث به کمیته سه . پردازند گیري می ها به بحث و موضع محتواي گزارش

جانبه براي بحث گروهی بین شرکاي اجتماعی منتقل تا ضمن تکمیل مباحث، 

در این میان نماینده دولت جمهوري اسالمی . ها نیز طی شود ند تصویب آنرو

جانبه نقش و حضور بسیار فعالی داشت به طوري که نه تنها  ایران در کمیته سه

هاي اصالحی متعددي را به کمیته پیشنهاد نمود بلکه در اظهارنظر در مورد  متمم

نمود اما این حضور   میها نیز به صورت مستقل شرکت پیشنهادهاي سایر دولت

تواند با عنایت به موارد ذیل براي کشور و همچنین جامعه جهانی و شرکاي  می

  :اجتماعی سودمندتر شود اگر

دولت ایران در تمامی پیشنهادهاي خود منفعالنه عمل می نماید یعنی نه .1

کند و نه با شرکاي اجتماعی خود، این موضوع  هاي دیگر رایزنی می با دولت

جانبه، در صورتی که کشوري در ارایه  شود تا طبق رویه کمیته سه میباعث 

هاي دیگر براي حمایت  پیشنهاد اصالحی خود تنها باشد رئیس جلسه از دولت

دوم درخواست اظهارنظر نماید، که در اغلب موارد هیچ کشوري همچنان که در 

دهد  نجام نمیشود ، حمایت دوم را ا هاي اصالحی پیشنهادي ایران دیده می متمم

گردد، نکته دیگر آنکه شرکاي اجتماعی یعنی  و بدین ترتیب پیشنهاد حذف می

کارگر و کافرما از پیشنهاد دولت خود بی اطالع هستند و چه بسا بتوانند آن را 

تر کرده و در جلسات تخصصی کارفرمایان و کارگران آن را مورد حمایت  کامل

ها نیز قرار دهند دولت

 ایران در کمیته اشتغال با توجه به تغییر هرم سنی جمعیت به نماینده دولت.2

دلیل اتمام دوره ماموریت در ژنو و اجبار به بازگشت به کشور، از نماینده کشور 

هاي پیشنهادي ایران را توضیح  خواهد تا به جاي وي متمم هند و عراق می

!!دهند

بعد از واژه نماینده ایران در پاراگراف نهم گزارش پیشنهاد نمود که .3

گرایی اضافه شود که مورد  جانبه گذاري عبارت از طریق سه مشی راهنماي خط

حمایت هیچ کشور ي قرار نگرفت و حذف گردید

 که ایران به سیستم حمایت اجتماعی 51در پاراگراف نهم، متمم شماره .4

 در مرحله مردود شدن بود -  به دلیل عدم حضور نماینده دولت-اشاره کرده بود

 -از پیشنهاد حمایت کرد) برار(برزیل در آخرین لحظات با متوجه شدن خانم که 

این پیشنهاد با حمایت به کارفرمایان، کارگران و نیز حمایت نهایی آرژانتین و 

.نتیجریه به تصویب رسید

 نیز اضافه جنسیت، سنپیشنهاد دولت ایران این بود که بعد از کلمه .5

 و هدف چیستشوم که جنسیت با  توجه نمیشود، دولت آرژانتین گفت که من م

کنیم، کارگران اظهار داشتند که در خط بعدي گزارش این موضوع  حمایت نمی

کارفرمایان به دلیل اشاره شده حمایت . اشاره شده و در اینجا ضرورتی ندارد

کانادا خواستار حذف و نیجریه به نمایندگی آفریقا با توجه به دالیل اشاره . نکردند

.ز پیشنهاد حمایت نکرده و متمم حذف گردیدشده ا

گذاري بدون اجرا را   اتحادیه اروپا سیاست22در پاراگراف دهم، متمم شماره.6

کارفرمایان و کارگران هر دو حمایت کردند، کانادا، امریکا، نروژ، . مردود دانست

.مکزیک، نیجریه به نمایندگی آفریقا، برزیل و آرژانتین حمایت قاطعانه کردند
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، اکثر کشورها پیشنهاد نمودند که به حمایت اجتماعی 11در پاراگراف .7

گذاري بلندمدت نگاه شود که با فراهم  بایست به عنوان یک سرمایه می

هاي اجتماعی و اقتصادي در طول  سازي ثبات و پیشنهاد بازگشت سرمایه

.زمان همراه باشد

دت اجتماعی از افراد اتحادیه اروپا توضیح داد که ما بر روي حمایت بلندم

& Social Investment package .گذاري اجتماعی جامعه و بسته سرمایه

Long Term Social Protection) ( تاکید داریم  

. نماید  دولت هند اعالم نمود که باخوشحالی حمایت خود را اعالم می

نیجریه، کانادا، سوئیس، نروژ، کارفرمایان و کارگران حمایت کردند و 

  نهاد به تصویب رسیدپیش

ها در مورد بکارگیري اصطالح  بحث بین گروه کارگران و دولت.8

کارگران . مناسب براي طبقاتی که به حمایت اجتماعی نیاز دارند بوجود آمد

اعتقاد داشتند که در سند آورده شده کسانی که در حداقل دسترسی هستند 

دا کنند، ولی و باید به سطوح باالتري از حمایت اجتماعی دسترسی پی

کسانی که در حال حاضر در وضعیت و سطح باالتر حمایت اجتماعی 

باشند باید متناسب با وضعیت اقتصادي و تغییرات به وضعیت بهتري  می

  دست پیدا کنند

 پیشنهاد دولت ایران، بعد از واژه 57 متمم شماره -22پاراگراف .9

ن زندگی اي که براي گذرا مشارکت و فراهم شدن درآمدها به گونه

.هیچ کشوري حمایت نکرد و حذف گردیدکه . کارگران کافی باشد

پیشنهاد دولت ایران بعد از امنیت 59 متمم شماره 23پاراگراف .10

هیچ کشوري قابلیت استخدام و تامین اجتماعی که : اجتماعی اضافه شود

.حمایت نکرد و حذف گردید

یان اختالف  بین کارگران و کارفرما41 متمم شماره - 25پاراگراف .11

در نهایت اتحادیه اروپا به همراه نروژ و استرالیا حمایت . شدیدي روي داد

. مراکش اعالم کرد که هیچ تغییري نخواهد کرد و حمایت کرد. کردند

برزیل گفت ثبات مالی یک موضوع حیاتی و جدي براي همه و تمامی 

سه ساختارهاي حکومتی است، بنابراین اشاره به آن و گرفتن وقت جل

کارگران و کارفرمایان . بیهوده است و حمایت نکرد، آفریقا حمایت نکرد

 راي منفی 26ها، پیشنهاد با   گیري دولت گیري شدند و در راي خواستار راي

. راي مثبت مردود گردید18و 

. پیشنهاد ایران حذف شد3 متمم شماره 32پاراگراف .12

 نسبت به انتخاب  کارگران و کارفرمایان31 متمم شماره 34پاراگراف.13

نمایندگان جدید کارگري و کارفرمایی براي حل موضوع اشتغال و حمایت 

گرایی و گفتگوي اجتماعی  جانبه اجتماعی مخالفت کردند و گفتند زمانی که سه

.داریم، انتخاب نمایندگان مجدد اشتباه است

 پیشنهاد ایران حذف شدند62 و شماره 52هاي شماره  ، متمم36پاراگراف .14

 ماهه را 12 کارفرمایان اطالق زمان 19 متمم شماره 36پاراگراف .15

محدودیت ایجاد کردن براي گفتمان اجتماعی بین شرکاي اجتماعی دانستند که 

 ها دانیم برنامه  داراي اختالف است و چون نمیILOبه لحاظ دیپلماسی با زبان 

 و بــهها چه زمانی و بودجه

بندي آن قبالً  این باید تکلیف بودجه و زمانشوند بنابر  چه ترتیب آماده می

.بندي اشاره داشتند کارگران به رعایت زمان. مشخص شود

ها به ترتیب شماره در گزارش سازمان  الزم به توضیح است که پاراگراف

المللی کار وجود دارند، دلیل آوردن این موضوعات، اهمیت حضور در جلسات  بین

ست بعدها در تنظیمات و یا تغییرات قانونی و دقت در نکاتی است که ممکن ا

ها در بخش اول گزارش موجود بوده و  ترجمه پاراگراف. مورد استناد واقع شوند

 و یا کانون ILOهاي  توانند به سایت عالقمندان براي مشاهده سند اصلی می

  .هاي صنفی کارفرمایی ایران مراجعه نمایند عالی انجمن
  

  گیري و پیشنهاد ها نتیجه

اهمیت بخش غیررسمی اقتصاد و توسعه آن در کشور به دلیل ناتوانی .1

محیط کسب و کار موضوعی بسیار جدي است و پیشنهاد می شود تحقیقی 

در مورد این موضوع در کشور با حضور و مشارکت شرکاي اجتماعی 

.صورت پذیرد 

هاي اشاره شده در گزارش نیازمند  نامه ها و توصیه نامه موضوع مقاوله.2

باشد  هاي تخصصی با مشارکت سایر شرکاي اجتماعی می شکیل کارگروهت

تا طی آنها موضوع هاي مطرح شده در کنفرانس مورد تحلیل و بررسی 

.بیشتر قرار گیرد 

برگزاري سمینارملی سه جانبه با عنوان بحران اشتغال در جهان و ایران .3

.تر سازد تواند مسیر حل این معضل اجتماعی را فراهم می

  

مقایسه اقتصاد سه کـشور برزیـل، غنـا و          (آموزشی توسعه خوب      فیلم

  )فیلیپین
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کمیته توسعه پایدار، کار شایسته، مشاغل سبز

Sustainable Development, Decent Work and Green Jobs
)Provisional Record(  

May 5-   2013 -ژنو یکصدودومین کنفرانس بین المللی کار ،    15

  کتایون سپهري: تهیه کننده   

  

  

  

  

  

  

  تعاریف و مفاهیم

  Sustainable Development – توسعه پایدار

توسـعه دسـتیابی بـه  وتوسعهحالدرکشورهايدرپیشرفتبحثامروزه

مـردم مـداوم وضـعیت زنـدگی   بهبودورفاهسطحافزایشهمانکهپایدار

.باشـد  مـی کشورهاروي هاي پیش چالشترین اصلیازیکیعنوانبهاست

باآنبهدستیابیروشولیاستچالش جهانییکمسالهاینکههرچند

کنـد تالشبایدکشورهربنابراین. استمتفاوتهر کشورشرایطبهتوجه

  .بیابدراخودمناسبتا الگوي

کند  اي است که نیازهاي زمان حال را فراهم می          توسعه ،توسعه پایدار 

هـاي آینـده درتـامین نیازهایـشان را بـه            ی نسل یکه توانا  بدون این 

ي اقتـصادي، اجتمـاعی و         جنبه این توسعه داراي سه   . مخاطره اندازد 

توسـعه، وزیـست محیطجهانیونیکمیس. (زیست محیطی است

1987(  

 هــاي  عــالوه بــر ســه رکــن اصــلی توســعه پایــدار شــامل پایــه         

ــصاد  و محـــیط(Social)یاجتمـــاع ،   (Economical) ياقتـ

  .ی نیزبین این ابعاد وجود دارد مشترکهاي ، بخش(Environmental)یزیست

اي است که در آن عبارت     محدوده ي و اقتصاد  یاجتماعتوسعه  بین  پوشانی   هم

نوشته شده بدین معنی که باید رابطه   )Equitable( عادالنه، یا "منصفانه"

. شوداقتصادي در اجتماع به روابطی منصفانه و عادالنه منجر 

ــارت     ــاع عب ــست و اجتم ــیط زی ــین مح ــشترك ب ــسمت م ــادوام«در ق » ب

)Bearable(   باید روابط خود را با محیط زیست به  ها می انسانی  است که یعن

  . منجرنشوداي سامان دهندکه قابل دوام باشد و به نابودي محیط زیست گونه

،  »دوام  قابـل «قسمت مشترك بین اقتصاد و محیط زیـست نیـز بـا عبـارت         

نشان داده شده به این مفهوم که رابطه اقتصاد     ) Viable(   رشد و ترقی    مناسب

که امکانات باید امکانـات رشـد و ترقـی را بـراي            ت، ضمن این  س زی با محیط 

اي نباشد که از منـابع طبیعـی بـه صـورت افراطـی       انسان فراهم کند، به گونه    

  پـذیر  استفاده از منابع تجدیـد    . ها منجر شود   استفاده کند و به از بین رفتن آن       

قـرار  اي   چنـین توصـیه   ي     در زمـره   هاي خورشیدي و انـرژي بـاد       مثل انرژي 

. گیرد می

 نوشـته شـده کـه در        )Sustainable(» پایدار«در وسط سه دایره عبارت      

 بـدین  .واقع محدوده مشترك سه دایره اجتماع، اقتصاد و محیط زیـست اسـت   

 با در نظر گرفتن وضعیت و شـرایط اجتمـاعی، اقتـصادي و زیـست    مفهوم که   

.دشو پذیر می محیطی است که توسعه پایدار امکان

  

  

  

  

  

  

Decent Work -ار شایستهک

تاریخ سیر تحوالت حقوق کار، نشانگر آن است که بنیـاد ایـن رشـته و منبـع                  

رسد  البته به نظر می. اصلی الهامات آن، حمایت از کارگر در مقابل کارفرماست      

که این حمایت به منظور حفظ تعادل اجتمـاعی و اقتـصادي، امـري ضـروري           

تحـول  . اسـت از کار   در زمره قوانین حمایتی     از این رو، اساساً قانون کار       . است

هـاي   هـاي آن، هـر روز و مطـابق بـا پیـشرفت        در زمینه حقوق کار و اندیـشه      

تر شـدن ارتباطـات اجتمـاعی، در حـال      روزافزون علمی، تکنولوژیک و پیچیده  

   .تکامل است

یابی عادالنه تمامی افراد اعم از زن و مرد در شرایط آزاد و              تئوري امکان دست  

اي در عالم حقوق کار به شـمار    لحاظ کردن امنیت و کرامت انسانی، نوپدیده با

حقوق کار که تا امروز بـه  . شود یاد می» کار شایسته «آید که از آن با نام        می

پرداخـت، مـسئولیت    ها در تنظیم روابط و قوانین کار مـی  نقش و وظایف دولت  

 کار مناسب بـراي افـراد    سازي ها کرده و آن، فراهم     دیگري را نیز متوجه دولت    

   .جامعه و به تعبیري دیگر، ایجاد اشتغال مولد است

. شـود  هـا اطـالق مـی    هاي افراد در زندگی کـاري آن   به خواسته  کار شایسته 

  ت و ــردي، عدالـت فـمد، پیشرفآهاي شغلی، در هایی همچون فرصت خواسته

تـاب نگرانـی    کـار شایـسته، باز    ). یابی بـه کـار     در امکان دست  (برابري جنسی   

کارگرانی است که در تعامل باهم، خصوصیت منحصر بـه  کارفرما و  ها و    دولت

 4کـار شایـسته     . سـازند  مقوله را براي سازمان جهانی کار فراهم مـی         نیفرد ا 

 :کند هدف استراتژیک ذیل را پیگیري می

اصول و حقوق بنیادین کار  

مدآبرخورداري از فرصت هاي شغلی و در  

 اجتماعیحمایت و امنیت  

       هاي کارگري و کارفرمـایی     تشکل(گفت وگوهاي اجتماعی و سه جانبه 

  )و دولت

  هرست مطالبف

  تعاریف و مفاهیم

  مقدمه

  مبحث عمومی

  گزارش نهایی

   ها و پیشنهادهایی براي اجرا در ایران استراتژي

  هاي مرتبط با موضوع گزارش نامه ها و قطع نامه ها، توصیه نامه  مقاوله-پیوست

 گزارش کمیته توسعه پایدار ، کارشایسته ، مشاغل سبز :  12ضمیمه 
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این اهداف، تمامی کارگران زن و مرد، افراد حقوق بگیـر و افـرادي را در         

المللـی کـار، تـالش       سازمان بـین  . کنند گیرد که براي خود کار می      می بر

هاي اقتصادي و    هاي مبتنی بر کار شایسته را به سیاست        کند تا روش   می

هـا   کار شایسته، محـور مرکـزي تـالش       . تعمیم دهد ) ها دولت(اجتماعی  

  .اي براي پیشرفت برابر و پایدار است براي از بین بردن فقر و وسیله

  

  

  

  

  

,Green Economy -مشاغل سبزتصاد سبز، اق Green Jobs  

ـ  محافل در که است سال نیچند سبز اقتصاد مفهوم  و ياقتـصاد  ،یعمل

 1389 سـال  از. اسـت  گرفتـه  قرار بحث مورد و شده یمعرف ایدن یسایس

 و ستیز طیمح المللی نیب تیحاکم ،سبز اقتصاد موضوع سه تاکنون

ـ ز طیمحـ  برنامه کار دستور در  ستییز تنوع  قـرار  ملـل  سـازمان  ستی

  . است گرفته

ـ فیک توانـد   یم که است اقتصاد از ياگونه آن سبز اقتصاد  از يترالبـا  تی

ـ اخت در نیزمـ  ارهیس بوم ستیز يها تیمحدود چارچوب در را یزندگ  اری

 را یمتسـال  و رفاه سو کی از تواند  یم ياقتصاد نیچن.  دهد قرار همگان

ـ ز خطـرات  گـر ید يسـو  از و ارتقـاء  یانسان جامعه در  را یطـ یمح ستی

ـ ز خطرات هیکل کاهش عنیی سبز اقتصاد.  دهد کاهش  و طـی یمح ستی

 زندگی روند در عتیطب با سازگار تمحصوالیعنی  سبز هاي فرآورده دیتول

 اجتمــاعی ســرزندگی و متســال بــه منجــر  آن جــهینت  کــه هــا انــسان

  . دشو می گوناگون جوامع در شهروندان

ـ پا توسـعه  تحقـق  و یـابی   ستد هاي راه از کیی  سـوي  بـه  شیگـرا  داری

 مـستلزم  سـبز  اقتـصاد  سوي به  لییفس اقتصاد از گذار. است سبزاقتصاد

 و ملـی  سـطوح  در هـا   استیس بازنگري  و ها  ساخت ریز و طیشرا دیتمه

ـ   تـا  شـود  شتـال  دیبا راستا نیا در. است المللی  نیب ـ گرا هـم  کی  و یی

  اقتصادي توسعه  زيیر  برنامه متولی هاي  دستگاه انیم عملگرا  ییسو هم

ـ  و ستیز طیمح زيیر  برنامه متولی هاي  دستگاه و . ردیپـذ  صـورت  میاقل

 دـاهـش که ونیـکن رـعص در رـگید زمان هر از شیب سبز داقتصا توسعه

ـ رو  بـی  مـصرف  از ناشـی  هـاي   بیآسـ  و میهـست  جهـانی  هاي  بحران  هی

 ؛ انداختــه مخـاطره  بـه  را هــا انـسان  متسـال  ریدناپــذیتجد هـاي  انـرژي 

  . شود فراهم آن توسعه الزامات دیبا می و است تر ملموس

ـ تقو راسـتاي  در ها  دولت ريگذا  هیسرما و زيیر  برنامه گذاري، استیس  تی

 و سـبز  تمحـصوال  دیتول ر،یدپذیتجد هاي  انرژي بر مبتنی هاي  آوري فن

 توسـعه  بـراي  اصـلی  الزامات جمله از محور  دانش انسانی رويین آموزش

ـ متول و نیمـسئول  توجـه  مورد دیبا  می  که است داریپا  و سبز اقتصاد  انی

  .ردیگ قرار کشور جانبه همه توسعه

  

  

  

  

  

  

  :کند که اقتصاد سبز باید از شش ویژگی برخوردار باشد رل بورکارت تعریف میکا

 یازجملـه  تـوان دریـایی    ،تـوان بـادي    ،توان خورشیدي ( انرژي تجدیدپذیر 

  )پیل سوختی و گاز زیست، توان موجی :آن

معماري سبز  

ــبز ــایگزین( ترابــــري ســ ــوخت جــ ــه ،ســ ــودروي چندگانــ ــوز خــ ، ســ

  )خودروي الکتریکی ،سفري هم هاي برنامه

مدیریت آب  

مدیریت پسماند  

پیـــشگیري هـــا بوســـتان ، بازســـازيکـــشاورزي آلـــی( مـــدیریت زمـــین ،

  )خاك فرسایش از

اسـت را هـم دربـر        انرژي تجدیدپذیر  ي آن   که پایه  انرژي سبز  اقتصاد سبز، 

نگهداري شود و به     اي  سوخت سنگواره  کند تا جایگزین    گیرد و تالش می     می

در عین حال جایی که صحبت . ي ضرورت و ناچاري بپردازد براي هنگامه انرژي

شود، واژگانی ازقبیل کارآفرینی سبز، تکنولوژي سـبز، مـشاغل            از اقتصاد سبز می   

شاغل موجود هاي سبز و بحث بسیار مهمی تحت عنوان سبزسازي م سبز، مهارت

  .شود به فرهنگ لغات افزوده می
  

  هـدمـمق

  گزارش کار کمیته توسعه پایدار، کار شایسته و مشاغل سبز

کمیتـه توسـعه    (اولین نشست کمیته توسعه پایدار، کار شایـسته و مـشاغل سـبز              

 نفـر از    81( نفر عضو    174این کمیته با      .  صورت گرفت  2013 ژوئن   5در  ) پایدار

  . تشکیل شد)  عضو کارگر61رفرما و  عضو کا32دولت، 

  :مسولین کمیته به شرح زیر انتخاب شدند

  ) عضو دولت، سودان(A. M. Abdalhaleem Mohamadآقاي : رئیس

 G. Martinezعضو کارفرما، جامائیکا و آقاي B. Cuthbertخانم: معاونین

  ) عضو کارگر، آرژانتین(

  ) در نشست پنجم(یرلند عضو دولت، ا S. O'Carrollخانم: گزارشگر

توسعه پایـدار،   تحت عنوان 5براي کار این کمیته، پیش ازشروع کار  گزارش

المللـی کـار بـراي یـک         ، توسط دفتر سازمان  بین     کار شایسته و مشاغل سبز    

  .بحث کلی روي ردیف پنجم دستور کار کنفرانس آماده شده بود

معرفی

   کـه مــسایل مـورد بحــث،   در بیانیـه افتتاحیــه، رئـیس کمیتــه یـادآور شــد 

هاي جدي براي همه کـشورها اسـت و وظیفـه ایـن کمیتـه پیـدا کـردن                     چالش

هر چند که این کار آسان نیست، امـا         . هایی از نگاه کار شایسته خواهد بود        حل  راه

   .بر اساس گفت و گوي اجتماعی و درك متقابل امکان پذیر خواهد شد

المللی کار، کار شایسته شامل براساس تعریف سازمان بین

مد کافی، محیط کار آیابی به مشاغل با در هایی براي دستفرصت

هاي کارگران و خانوادهکارفرمایان، ایمن، حمایت اجتماعی از 

، و )شغلی(انداز روشن در افق پیشرفت شخصی آنان، ایجاد چشم

است و ) ها و سندیکاهااتحادیه(هاي اجتماعی امکان ایجاد ائتالف

هاي صنعتی و اقتصادي کار شایسته ها از طریق سیاستدولت

.کنند ها کمک میخلق و به توسعه این فرصت

هاي پیشرفته   زندگی انساني اقتصاد سبز، اقتصادي است که در سایه

هاي  آید در حالی که در آن خطرها و آسیب پدید می عدالت اجتماعی و

اقتصاد سبز . محیطی در کمترین میزان ممکن است  زیست

و  ي پایا توسعه ي است که بر پایه توسعه ي اقتصادي یا اقتصاد یک

.بنا نهاده شده است) سازگار با بوم(آگاهی از اقتصاد بومی 
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    معاون مدیر کل بـراي خـط       (زارآقاي خوزه مانوئل ساال   (نماینده دبیر کل

اشاره کرد که آخرین کنفرانسی کـه  در مـورد مـسایل زیـست               ) مشی گذاري 

 سال پیش برگزار شد و از آن زمان بـه بعـد، پایـداري            23محیطی بحث کرده    

هاي بزرگ دنیاي کار، به رسمیت      محیط زیست و کار شایسته به عنوان چالش       

هـاي محـوري    یدار، تبدیل به چالش   عناصر بسیار مهم توسعه پا    . شناخته شدند 

هاي  ها، کسب و کارها، اتحادیه ها در سطح ملی و جهانی و براي دولت سیاست

روابـط و پیونـدهاي بحرانـی    . کارگري و شهروندان در سراسر جهان شده بـود      

مسایلی مانند بحـران    . هاي زیست محیطی و اجتماعی وجود داشت        بین چالش 

ایجاد شغل بـراي جوانـان کـه بـه شـدت بـا              اقتصادي جاري و نیاز فوري به       

هاي پایداري محیط زیست در سطح شرکت، در سطح ملی و در سـطح                چالش

  . جهانی در تعامل است

 آقاي (نماینده دبیر کلPeter Poschenبـه  ) هـا  ، مدیر بخش شرکت

جمع آوري شده، مفـاهیم روشـن آن ماننـد    ساختار گزارش دفتر شامل دانش

هـاي متعـدد و برخـی از نتـایج اولیـه بـراي                زي تجربه مشاغل سبز، مستندسا  

گذاري اشاره کرد به طور معمول، کسب و کار هم براي محیط زیـست          سیاست

تواند منجـر بـه       پایداري زیست محیطی می   . و هم براي بازار کار ناپایدار است      

مشاغل سبز نقش مهمی در تحول بـازي  . رشد اقتصادي، شغل و معیشت شود   

  . ید اطمینان حاصل شود که مشاغل سبز شایسته هم هستندکنند اما با می

  :سه فرصت ناشی از توسعه پایدار عبارتند از

ایجاد شغل؛  

بهبود کیفیت مشاغل موجود و  

توسعه فراگیري اجتماعی، به ویژه براي زنان.  

  : سه چالش موجود

                    تاثیر تغییـر سـاختار اقتـصادي بـر بـازار کـار، و چگـونگی سـبز سـازي

  هاي کوچک و متوسط؛ موجود، به ویژه شرکتهاي  شرکت

               اثرات تغییر آب و هوا باعـث اخـالل در تولیـد و از بـین بـردن معیـشت

  شود و می

اثر نامتناسب و قیمت باالي انرژي بر فقرا.

             معاون رئیس در گروه کارگري در سخنان آغازین خود بیان داشت که این

اند    المللی کار گرد هم آمده      اولین بار است که شرکاي اجتماعی در سازمان بین        

. به بحث در مورد اثـرات بـالقوه تغییـرات آب و هـوایی بـر بـشریت بپردازنـد                   

کشورهاي توسعه یافته باید به طور قابل توجهی سطح انتشار گازهاي گلخانـه    

کشورهاي کمتر توسعه یافته باید هم گام بـا کنتـرل           . اي خود را کاهش دهند    

  . همان سطح از توسعه دست یابنداي، به تولید گازهاي گلخانه

توانـد تغییـرات      ها باید به طور هم زمان صورت گیرد و می           هر دوي این انتقال   

. قابل توجهی در تولید و مصرف، و همچنین در الگوهاي اشتغال داشـته باشـد              

هاي فعلی توسعه، متمرکـز بـر         هاي متعدد در جهان نشان داده که مدل         بحران

الی که ارکان اجتماعی، کار و زیست محیطی مورد نیاز    بازار و مالی است، در ح     

  .براي تغییر، مورد اهمال قرار گرفته است

اجماع در میان شرکاي اجتماعی در سـطح ملـی تنهـا راه قابـل تـصور بـراي                  

دستیابی به توسعه پایدار نیـز  . پیشبرد سیاسی به سمت یک مدل پایدارتر است      

اگر چه ممکن است که . براي همه است  ي دستیابی به کار شایسته        در بردارنده 

اثرات تغییرات آب و هوایی هنـوز در محـل کـار احـساس نـشده باشـد، ولـی          

  هـک بــبراي کم. ودـتواند به یک تهدید جدي براي رفاه جمعی منجر ش می

هـا بایـد بخـشی از یـک گفـت              کارگران در مواجهه با این تهدیدات، اتحادیه      

 تشکل و مـذاکرات دسـته جمعـی باشـند، در            وگوي اجتماعی مبتنی بر آزادي    

حالی که هنوز در بسیاري از کشورها، اتحادیه هاي کارگري هنـوز بـه عنـوان       

  .شریک اجتماعی به رسمیت شناخته نشده اند

انتقال، نیاز دارد که دولت ها با تغییرات آب و هوایی مبارزه کننـد و از طریـق                  

تـاثیر تغییـرات آب و هـوایی،        تحقیق در انطباق، الزم است در مورد چگونگی         

. هاي اشتغال و درآمد رو به آینده فکر کننـد           کاهش خسارات و انطباق سیاست    

ها و  هاي مالی که تضمین هر دو مشوق در توسعه زیرساخت ها باید سیاست آن

اي براي کمک بـه کـارگران      هاي حرفه   کف حمایت اجتماعی همراه با آموزش     

فقـط  . تغال پذیري آتی ایـشان را  تـسهیل کننـد          متاثر از تغییر را بپذیرند و اش      

تواند بدون حمایت مالی براي کشورهاي در حـال توسـعه تـضمین               انتقال نمی 

  . شده باشد

  :گروه کارگران به دنبال سه نتیجه متقن در این بحث هستند

 شناسایی ابزار سیاستی موجود براي انتقال عادالنه؛  

هاي قانونی؛  شناسایی شکاف  

  ک ابزار جدید را براي تعریف یک خط مشی ترکیبی منـسجم            و توسعه ی

  .براي انتقال عادالنه

               معاون رئیس در گروه کارفرمایی بـر شـناخت طـوالنی مـدت سـازمان

بر اثرات اجتماعی و اشتغال تحوالت تغییـرات   (IOE)المللی کارفرمایان بین

 اثرات زیست   آب و هوایی تاکید کرد و این که این عوامل باید به همان اندازه             

این بحث باید با افزودن ارزش بـه        . محیطی و اقتصادي تجزیه و تحلیل شوند      

المللـی از طریـق یـک گفـت وگـوي بـاز و بـه موقـع و بـراي             هاي بین   بحث

هاي   جلوگیري از دوباره کاري اقداماتی که در حال حاضر توسط دیگر سازمان           

ز، احیـاي چـارچوب     موضوع مشاغل سب  . شود صورت گیرد    المللی انجام می    بین

 نیاز به تجزیه و تحلیـل دقیـق       2015توسعه پایدار و دستور کار توسعه پس از         

دارد تا اطمینان حاصل شود که با موضوع اشتغال و اثرات اجتمـاعی از طریـق      

  .تنظیم جهات واقع بینانه برخورد خواهد شد

امات یک توافق اولیه در تعاریف الزم است تا نتیجه گیري منعکس کننده اقـد             

هـا را     کسب و کار، توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکت        . انجام شده باشد  

نفعان و  هاي شهرت، نوآوري، توسعه محصول و تعامل ذي     برنده  به عنوان پیش  

  . شناسد کارکنان می

 ارایه شده در این گـزارش، بایـد از          "سبز"هاي صنعتی     هایی از سیاست    نمونه

هـاي   سـازمان . ها در نظر گرفتـه شـوند     ط دولت زاویه دید کسب و کار و نه فق       

توانـد توسـعه    اند کـه دولـت مـی       کارفرمایی مباحث طوالنی دراین مورد داشته     

. پایدار و کار شایسته را از طریق ترکیب مناسبی از ابزار سیاستی تقویـت کنـد               

انتقال مورد نیاز، منجر به تلفات و همچنین دستاوردهاي تولید براي کـسب و              

گران خواهد بود، با این حال، در این راستا، تاکید ما بر اهمیت انجـام            کار و کار  

انتقال به خوبی، توجه مناسب به نیازهاي همه و منابع در دسترس کـشورهاي           

سـازي علـم و فـن آوري، و     عضو است که باید از طریق ایجاد مهارت، قابلیت       

. گیـرد گـذاري صـورت       گیري سرمایه، نوآوري و سرمایه      فضاسازي براي شکل  

  .عالوه برحقوق، تمام طرفین در این مورد مسئولیت خواهند داشت

المللـی کـار      ولی سـازمان بـین    . بینند  کارفرمایان نیازي به اقدامات اصولی نمی     

هاي مـرتبط بـا هـدف      نقش مهمی در تجزیه و تحلیل تاثیر اشتغال و سیاست         

  .نظر گرفتن شرایط هر کشور دارد ایجاد اشتغال پایدار با در
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  ها نظر دولت 

  

  در کنفرانس   "خواهیم  اي که ما می     آینده"سند نهایی     147بند 

، به رسـمیت  (UNCSD)20 +سازمان ملل متحد در توسعه پایدار ریو 

شناختن اشتغال کامل و بهره ور، کار شایـسته و بـراي همـه و حفاظـت             

. اجتماعی به عنوان سـنگ بنـاي توسـعه پایـدار را بـه تـصویب رسـانید            

اسـر اسـدارد، و بـود نــ وج"یک اقدام یکسان براي همه"د رویکر

. هاي مختلف اسـتفاده خواهـد شـد         هاي ملی، استراتژي    شرایط و اولویت  

هاي مالی   المللی، از جمله از طریق کمک       هاي بین   نکته کلیدي، همکاري  

  .و فنی و انتقال فن آوري است

  پـذیري و   ها الزم است و به رقابت ها در همه بخش     سبز شدن شغل

کنـد، کـه      کم کردن تولید کربن، منابع کارآمد و اقتصاد سبز کمـک مـی            

فرآیندهاي اقتـصاد  . تواند در مبارزه با تغییرات آب و هوایی موثر باشد       می

هاي موفقی ایجاد کند       تواند فرصت   سبز در کشورهاي در حال توسعه می      

  .کن کردن فقر کمک می کند که به ریشه

    وجود داشته است و به همـین        "شاغل سبز م"تعاریف متعددي از 

. دلیل کمیته باید کاري کند تا درك مشترکی از این مفهوم حاصل شـود             

دررویکرد اتخاذ شده توسط برنامه محـیط زیـست سـازمان ملـل متحـد           

(UNEP)،المللــی کــار  ســازمان بــین (ILO)،المللــی   کنفدراســیون بــین

 ،(IOE) للی کارفرمایـان الم  و سازمان بین)ITUC(هاي کارگري  اتحادیه

 به هر سه رکـن توسـعه پایـدار پرداختـه            2008در گزارش خود در سال      

هـاي پایـدار ایجـاد        است که یک پیوند شفاف عملی و مفید بـا شـرکت           

  .  کند می

       هاي ملی تعریف شوند به       توسعه پایدار و مشاغل سبز باید در زمینه

این . عریف باشدهاي خاص هر کشور قابل ت حل ها و راه طوري که روش

تواند یک باعث ترویج یک رویکـرد بخـشی بـه اقتـصاد سـبز، و           کار می 

. هـا وجـود دارد      هاي سبز در آن     هایی شود که فرصت     شناخت همه بخش  

تواند درك توسعه پایدار و ایجاد مـشاغل سـبز     المللی کار می    سازمان بین 

ـ               سه بـا   شایسته را از طریق تحقیق و تجزیه و تحلیل قـوي، ارتقـاء مقای

هــاي آموزشــی و تقویــت  ســازي و فعالیــت هــا، ظرفیــت بهتــرین شــیوه

.المللی پیش برد هاي بین همکاري

                 انتقال به یک اقتصاد سبز کم کربن یـک ضـرورت اسـت امـا نـه

ممکن و نه جذاب است مگر این که مبتنی بـر اصـول انتقـال عادالنـه،                 

. گفتگــوي اجتمــاعی، کــار شایــسته و حمایــت اجتمــاعی ســاخته شــود 

ها همچنان به رشد اقتصادي، اشـتغال         هاي اولیه بسیاري از دولت      نگرانی

و درآمد منعطف خواهد ماند ، در حالی که مـسایل زیـست محیطـی بـه                 

  .تعویق خواهند افتاد

       به ویژه مهم اسـت     . هر انتقالی نباید کیفیت مشاغل را کاهش دهد

. کننـد که کارفرمایان معیارهاي یکسان براي مـشاغل موجـود را حفـظ             

براي اطمینان ازایـن کـه مـشاغل سـبز، شایـسته نیـز هـستند، بایـد از                   

هاي کارفرمـایی و کـارگري حمایـت شـود زیـرا گفـت و گـوي                 سازمان

سـازمان  . اجتماعی در هر گذار به سوي یک اقتصاد سبزتر ضروري است       

  . بین المللی کار باید  صداي جهان کار باشد

  

مبحث عمومی
 توسـعه پایـدار، کـار       -5گـزارش   بـا عنـوان     براي شروع بحـث، مـستندي       

  .گرفته بود توسط دفتر تهیه شده و در اختیار اعضا قرار  مشاغل سبز-شایسته

 6در این مستند عالوه بر تعاریف و توضیحاتی براي درك مـشترك از موضـوع،                

ي کلیدي مطرح شد که پایه و مبناي مباحثات جلسات قرار گرفت و گزارش  نکته

  . همین مباحث شکل گرفتنهایی بر اساس 

  :این نکات عبارتند از
  

پیوند میان محیط زیست  دنیاي کار. 1نکته 

ماننـد تغییـرات آب و هـوایی،      (چگونه جریان اصلی مشکالت زیست محیطـی        

  گذارد؟ کار تاثیرمیبردنیاي )دست دادن تنوع زیستی وجنگل زدایی از کمبودآب،
  

ه کار شایستایجاد براي یهای فرصت. 2نکته 

 یـک  هاي اصلی براي پیشبرد کار شایسته براي همه به عنـوان بخـشی از              فرصت

 ؟ چگونـه پتانـسیل رشـد       چیست پایداري زیست محیطی  سمت  کلی به   انتقال  

تـوان   یابـد و چگونـه مـی    مـی هاي پایدار از این تغییر تحقـق        غل و شرکت  اشم

  هستند؟شایسته مشاغل سبز نیز شغل   کهاطمینان داشت
  

هاي دنیاي کار چالش. 3نکته 

بـراي  صـورت گرفتـه    اقـدامات  و هـم چنـین  اثرات مشکالت زیست محیطـی،     

عدالت  هاي گوناگونی براي اشتغال، شرایط کار، محیط زیست، چالش حفاظت از

  .  ایجاد می کنداجتماعی و حقوق کار

 یا ي با مصرف زیاد منابع وها بخش تاثیر مقررات جدید درموضوع شامل این 

هاي انرژي و منابع  در هزینه  بر زنجیره تامین ناشی از افزایش، تاثیر کنندهآلوده

گـذاري کـربن و یـا سـایر اقـدامات زیـست              طبیعی، یا اثرات تـوزیعی قیمـت      

ی هـای  پس از اجراي سیاسـت    ممکن است که     را   ییها چه چالش . محیطی است 

  ؟ کرددنیاي کار تجربهدر محیط زیست   هدف محافظت ازبا
  

هاي پیشین آموخت؟ توان از انتقال هایی را می چه درس. 4نکته 

 و هاي منجر به کـاهش نیـروي کـار          فن آوري  معرفیمانند  ( قبلی   هاي  از انتقال 

و تـاثیر   ) يارتباطات و یـا تنظیمـات تجـار        مکانیزاسیون، فن آوري اطالعات و    

 چه چیزهـایی     جدید  با گذار به توسعه پایدار       موضوعاتو   ر جهان کار  ها بر ب    آن

  ؟توان آموخت می
  

ها  مدیریت چالشهاو شکارفرصت موردنیازبمنظوريها ونهادهاتسیاس. 5نکته 

و هـا      شرکت هاي مورد نیاز    به منظور مدیریت چالش    ییها و نهادها   چه سیاست 

کارگران، از گذار به اقتصاد سازگار با محیط زیست و به حداقل رسـاندن اثـرات    

   هاي تمام شرکت سازي  سبز و سبز وشایسته کار ترویج عینمنفی، در 

این توان براي تسهیل   میي را ها و ابزار ؟ چه سیاستمورد نیاز است موجود

  ؟کرد کار استفاده دنیايانتقال براي 
  

دفتر و یاجتماع يشرکا عضو، يکشورها نقش وهاي اجرایی  تیاولو. 6نکته 

 – یـاتی عمل ابـزار  با استفاده از تمـام  -هاي سازمان بین المللی کار    اولویت

 گـذار بـه    تـسریع ها و در     گذاري در فرصت   به ترکیب سرمایه  چه باید باشد تا     

  در ساختگذارد و  پایداري زیست محیطی احترام میبه  که ي کاردنیايسوي 
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کمک کند؟ کند  آن مشارکت می

؟ چیستهاي کارگري نقش کشورهاي عضو، و کارفرمایان و سازمان

  

گزارش نهایی

  هاي سبز   شغلو  کار شایسته ،ه پایداریابی به توسع دست
  

  انداز ما  چشم

، حمایـت   گفتگـوي اجتمـاعی  (چهار ستون برنامـه کـاري کـار شایـسته           .1

هاي غیـر قابـل تفکیـک توسـعه پایـدار            بلوك) ، حقوق کار و اشتغال     اجتماعی

، پایـدار و قـوي و        هاي رشد جامع   شوند  و باید در کانون سیاست       محسوب می 

. ندتوسعه قرار گیر

ر بایـد بـدون     ضـ معنی آن است کـه نیازهـاي نـسل حا         ه  توسعه پایدار ب  .2

ها تـامین    هاي آینده در رفع نیازهاي آن      پوشی از توانایی نسل    مصالحه و چشم  

محیطـی کـه    زیست   اقتصادي، اجتماعی، و     –توسعه پایدار سه بعد دارد      . شود

.ها پرداخته شود با یکدیگر با اهمیتی یکسان مرتبطند و باید با همدیگر به آن

اوت فمت  سه رهیافت، مدل و ابزار –با مشارکت در هدفی جهانی مشترك     .3

هاي رسـیدن بـه توسـعه     در دسترس هر کشور بر اساس شرایط ملی و اولویت     

. پایدار در سه بعد آن وجود دارد، امري که هدف نهایی ماست

یک انتقال عادالنه براي همـه  بـسمت اقتـصادي پایـدار از نظـر زیـست                  .4

اي که در این سـند توضـیح داده شـده بایـد بخـوبی مـدیریت        محیطی، بگونه 

.، شمول اجتماعی ومحوفقر سهیم باشد شودودراهداف کارشایسته براي همه

کارشایسته ، فقر زدایی و پایداري محیطی سه چالش تعریـف شـده قـرن               .5

اقتصادها باید براي رفـع نیازهـاي جمعیـت رو بـه رشـد              . بیست ویکم هستند  

کننده فرصت براي کار     جوامع باید جامع، تامین   .  زاینده ومثمر ثمر باشند    جهان

ها را کاهش داده و بـصورت مـوثر فقـر را             شایسته براي همه باشند و نابرابري     

. محو سازند

هـا، آن را در بافـت    هـا و شـغل     بنگـاه  هنگام اشاره به سبز ساختن اقتصاد،     .6

این ابزاري مهم براي رسـیدن بـه        . کنیم زدایی مالحظه می   توسعه پایدار و فقر   

. گذاري فـراهم سـازد   هایی را براي سیاست تواند گزینه  توسعه پایدار است و می    

کنـیم کـه     اسـتقبال مـی   "اي که ما می خواهیم     آینده"، از سند     در این بافت  

دار درـزمینه توسعه پایتوسط کنفرانس سازمان ملل متحد در 

  . به تصویب رسید) 20+ریو (

یـابی بـه اهـداف       هاي متعدد براي دست    ي اقتصاد معرف فرصت    سبز ساز .7

و داراي پتانسیلی براي این موضوع است کـه بـه منزلـه یـک               :  اجتماعی است 

موتور جدید رشد هم در اقتصادهاي پیشرفته و هم در حال توسعه خدمت کند              

هـاي سـبز شایـسته باشـد کـه بتوانـد بنحـو             کننده خـالص شـغل     و یک تولید  

سـازي اقتـصاد     سـبز .  زدایی و شمول اجتماعی سهیم باشـد        فقر اي در  برجسته

، افـزایش کـارآیی انـرژي و         توانایی ما را براي مدیریت منـابع طبیعـی پایـدار          

هـا و ارتقـاي حالـت        بخشد، درحالی که بـه نـابرابري       کاهش ضایعات ارتقا می   

هـاي سـبز هـم در      هـا وارتقـاي شـغل      سبز شـدن شـغل    . کند جهش توجه می  

نتی و هم درحال ظهور، یک اقتـصاد پایـدار محیطـی بـا کـربن                هاي س  بخش

کند و در مبارزه   پایین و رقابتی  و الگوهاي مصرف پایدار و تولید را تقویت می            

. برعلیه تغییرات آب وهوایی سهیم است

بـه خوبیت محیطی اگر ـانتقال به اقتصاد پایدار از نظر اجتماعی و زیس.8

،  ، ارتقـاي شـغلی   کی قوي بـراي شـغل آفرینـی       تواند به محر   مدیریت شود می  

هـاي اقتـصادي و      سبز شدن تمامی بنگاه   . عدالت شغلی و فقر زدایی بدل شود      

ها با معرفی عملیات کارآمد منابع و انرژي بیـشتر، اجتنـاب از آلـودگی و                 شغل

،ارتقاي جهش شده و صرفه      مدیریت منابع طبیعی بصورتی پایدارمنجربه ابتکار     

. گذاري واشتغال جدیدرابه پیش خواهدبرد کندکه سرمایه  تولیدمیهایی را جویی

کارفرمایـان و  . توسعه پایدار فقط با مدیریت فعال دنیاي کار ممکن است   .9

کارگران ناظرانی منفعل نیـستند بلکـه عوامـل تغییرنـد، کـسانی هـستند کـه                 

هـاي   هاي جدید کاري را توسعه دهند که محـیط را بـراي نـسل              توانند راه  می

کند و عـدالت اجتمـاعی را بـا تقویـت           علی و آینده  و فقرزدایی محافظت می       ف

. هاي اقتصادي پایدار و ایجاد کار شایسته براي همگان ارتقا  بخشد بنگاه

مسیر حرکت به سوي توسعه پایدار از نظر زیست محیطـی در برگیرنـده              .10

ر و المللـی کـا   هـا از سـوي سـازمان بـین        هـا و فعالیـت     رشته وسیعی از تالش   

هـاي   قابلیـت هـا و    هاي عضو است که بصورتی وسـیع داراي توانمنـدي          دولت

،  در ایـن بافـت    . متنوعی جهت عمل مطـابق بـا واقعیـت هـر دولـت هـستند              

، مشارکت در تبادل  اطالعات و اقدام مشترك در داخل دسـتورکاري             همکاري

. المللی کار ارزشمند خواهد بود سازمان بین

صورتی کـه در بیانیـه      ه  هاي متفاوت را ب    ولیتما اصول مشترك اما مسئ    .11

). 1992. (ریو در زمینه محیط زیست و توسعه تنظیم شده است بخاطر داریم

  ها  ها وچالش فرصت

، دنیـاي   محیطـی  در انتقال به سوي اقتصاد و جوامع پایدار از نظر زیـست  .12

: مند شود براي مثال هاي عمده بهره تواند از برخی از فرصت کار می

ر آمد خالص در مجموعه  اشتغال از طریق  تحقق امکان ایجـاد تعـداد              د

گـذاري در    هاي شایسته اضـافی از طریـق سـرمایه         قابل توجهی از شغل   

از نظر محیطی و مصرف و مدیریت منابع طبیعی  تولید پایدار

      دي بیشتر و نیـز  یبهبود در کیفیت شغلی در مقیاس وسیع از روندهاي تول

هایی مانند کـشاورزي، سـاختمان،       بزتر در بخش  محصوالت و خدمات س   

بازیافت و توریسم 

         هـاي پایـدار از      شمول اجتماعی از طریق دسترسی بهبود یافته به انـرژي

 و پرداخت براي خـدمات زیـست محیطـی          ،قابل پرداخت   و  نظر محیطی 

هـاي روسـتایی     مثال مواردي که بطور خاص به زنان و سـکنه در حـوزه            

  هاي عمده براي مثال  ه با برخی از چالش، و مواج مربوط است

 ناشی از جابجایی کارگران و از دست دادن شـغل و              بازساخت اقتصادي ،

  ها  هاي اقتصادي و کارگاه آفرینی قابل انتساب به سبز شدن بنگاه شغل

  ها و جوامع جهت سازگاري با تغییرات        ، کارگاه  هاي اقتصادي  نیاز به بنگاه

تناب از ازدست دادن اموال و معاش و مهـاجرت          آب وهوایی به منظور اج    

  غیرداوطلبانه و 

         هاي  اثرات معکوس بردرآمدهاي خانوارهاي فقیر از انرژي باالتر و قیمت

کاال 

الی و زیست محیطـی،     غهاي اشت  با در نظر گرفتن مقیاس و فوریت این چالش        

بـصورت  هـا   روشن است که دنیا نه منابع و نه زمان دراختیـار دارد کـه بـه آن         

پرداختن به این مـشکالت بـصورت مـشترك         . جداگانه یا پشت سرهم بپردازد    

  . یک انتخاب نیست بلکه یک الزام و ضرورت است تنها
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  اصول راهنما  

اصول ذیل باید انتقال به اقتصادها و جوامع پایـدار از نظـر زیـست               .13

: محیطی را هدایت کند

         رکـت بـسوي    اجماع اجتماعی قوي در زمینه هدف و مـسیرهاي ح

  .پایداري امري اساسی است

      گفتگوي اجتماعی باید بخشی جداناپذیر از قالب کاري نهادي براي

مشاوره صـحیح ، آگاهانـه و   . گذاري و اجرا درتمامی سطوح باشد     سیاست

  . جاري باید با تمامی شرکاي مرتبط صورت گیرد

تقا و  ، ار  ها باید اصول و حقوق بنیادین کار را احترام گذاشته          سیاست

. تحقق بخشد

ها و برنامه   سیاست   هـا و   عد جنسیتی قوي بسیاري از چالش     ها باید ب 

هـاي جنـسیتی    سیاسـت .  محیطی را در نظـر بگیرنـد      هاي زیست  فرصت

  . خاص باید به منظور ارتقاي نتایج برابر در نظر گرفته شود

زیـست    ، اجتماع   تعلیم / هاي منسجم در مجموعه  آموزش      سیاست ،

الزم اسـت کـه یـک محـیط توانمندسـاز را بـراي                کارو  قتصاد   ا ،محیط

کننـدگان فـراهم    گذاران و مـصرف    ، سرمایه  ، کارگران  هاي اقتصادي  بنگاه

کند تا انتقال را در برگرفته و به سوي جوامع و اقتصادهاي جامع و پایدار         

  . از نظر محیطی حرکت کنند

 قالی عادالنـه   هاي منسجم نیز باید یک قالب کاري انت        این سیاست

هاي شایسته بیـشتر ازجملـه       براي تمامی افراد فراهم سازد تا ایجاد شغل       

ال، حمایت اجتماعی پایـدار     غانتظار اثرات براشت  :  هر کجا که مناسب باشد    

هـا و    ، توسـعه مهـارت     و مناسب بـراي ازدسـت دادن شـغل و جابجـایی           

انه زنـی  جمله اجراي موثر حق براي سازماندهی و چزگفتگوي اجتماعی ا  

  دسته جمعی را ارتقا بخشند

    هـا و   الزم اسـت سیاسـت  . همه وجود ندارد  براي  یک قالب مناسب

ها،  اي آن ها در راستاي شرایط خاص کشورها ازجمله مرحله توسعه       برنامه

  . هاي اقتصادي طراحی شود هاي بنگاه هاي اقتصادي وانواع واندازه بخش

  هـم اسـت کـه همکـاري      هاي توسعه پایـدار، م     در اجراي استراتژي

، مـا نتیجـه سـند        در ایـن بافـت    . المللی بین کـشورها تقویـت شـود        بین

را ازجمله بخـش    ) 20+ریو( کنفرانس سازمان ملل درزمینه توسعه پایدار       

. آوریم بیاد می شش آن در خصوص وسایل اجرا را

هاي سیاست گذاري اصلی و ترتیبات نهادي براي یـک انتقـال             حوزه

  همگانعادالنه براي 

هاي  عناصر ذیل یک قالب کاري اساسی را براي پرداختن به چالش.14

: دهد یک انتقال عادالنه براي همگان تشکیل می

    فقرزدایـی نیازمنـد     سبزسازي اقتصادهاي در بافت توسعه پایـدار و

، صـنعتی واقتـصاد      هاي کار، بخشی   یک مخلوط خاص کشور از سیاست     

هاي اقتصادي پایدار  براي بنگاه اکالن است که یک محیط توانمند ساز ر 

هاي کار شایسته بوسیله بـسیج و هـدایت          ت و ایجاد فرصت   یجهت موفق 

هاي پایدار از نظـر   گذاري بخش خصوصی و دولتی بسوي فعالیت     سرمایه

هـاي شایـسته در      هدف باید تولیـد شـغل     .  کند محیطی ایجاد می   زیست

 افزوده بـاال باشـد کـه    زشهاي پویا و با ار     ، در بخش   امتداد زنجیره تامین  

وري توسعه یافته را در      آفرینی و بهره   ها و نیز شغل    ارتقاي شغل و مهارت   

هـد کـبخش زه میـانگی باشد مبتنی بر نیروي کار می ی که بیشترصنایع

. دهند ه یهاي استخدامی را در مقیاسی وسیع ارا فرصت

ــوزه از آن جــا کــه چــالش ــددي وجــود دارد هــا در ح ــاي متع ــه ،  ه ــاز ب نی

هـاي همکـاري و همـاهنگی بـین          سازي توسعه پایدار در تمامی حـوزه       یکنواخت

ــه مــالی هــا در حــوزه مــسئوالن اشــتغال و همتایــان آن ،  هــاي مختلــف از جمل

، بهداشـت و اقتـصاد و توسـعه          ، حمـل ونقـل     ، انـرژي   ، محیط زیست   ریزي برنامه

تـضمین مـشارکت همـه    هاي نهادي بایـد بـراي        موافقتنامه. اجتماعی وجود دارد  

، بخـشی و سـطوح محلـی در     اي ، منطقه ، ملی المللی شرکاي مرتبط در سطح بین   

انسجام داخلی بایـد    . گذاري صحیح تصویب شود    ساخت یک قالب کاري سیاست    

المللـی در سـطوح      ، و نیز در میـان نهادهـاي بـین          در میان نهادها در سطح ملی     

  . موثر سه بعد توسعه پایدار جستجو شودهانی براي انسجام و ادغام جاي و  منطقه

گـذاري عمـده بـراي پرداخـت بـه پایـداري اجتمـاعی              هاي سیاست   حوزه  ،

. دشو اقتصادي وزیست محیطی بصورت همزمان شامل موارد ذیل می
  

  هاي رشد   اقتصاد کالن و سیاست

هاي رشد باید تولید و الگوهـاي مـصرف پایـدار را ارتقـا      اقتصاد کالن و سیاست  

هاي   و کار شایسته را براي همه درکانون سیاست        ور بهرهال کامل و    غبخشد و اشت  

، ابزار مبتنی    گذاري مالی هدفمند   اقدامات سیاست .  اقتصادي قرار دهد   اجتماعی و 

هـاي کـاري     تواند قالـب   گذاري می  هاي سرمایه  بر بازار، تامین عمومی و سیاست     

ایجاد کند تا اعمال اقتصادي ابتکـاري       گذاران   هاي اقتصادي و سرمایه    براي بنگاه 

را بر مبناي استفاده پایدار از منابع  اتخـاذ و ارتقـا بخـشد، امـري کـه منجـر بـه            

ایـن  .  دشـ دسترسی بیشتر به فرصت اقتصادي و بازرهاي کاري جامع تر خواهد            

تواند اثرات توزیع درآمدي معکوسـی را بخـصوص مـرتبط بـا فقـر        ها می  سیاست

  . هاي در نظر گرفته شود د و باید در طراحی سیاستانرژي داشته باش

 هاي معطوف به بهبودهاي محیطی      ، مقررات و دیگر سیاست     قوانین صحیح

که منجر به کارآیی انـرژي و منـابع و جلـوگیري از تنـزل اجتمـاعی و محیطـی                

ردیف  هاي عمومی هم   هاي خصوصی را با اهداف سیاست      تواند انگیزه  شود می  می

گذاري  ظیمی و قانون  نقطعیت ت . اند در درازمدت بر هزینه موثر باشد      تو سازد و می  

 وقاعده حقوقی موردنیازاست تا پایداري اجتماعی و زیست محیطی ارتقا یابد و در         

،اجتماعی  هاي محیطی  گذاري درسرمایه  عین حال انگیزه بخش ابتکارات وسرمایه     

 درازمـدت و موفقیـت      نیازي بـراي قابلیـت رقابـت       این موارد پیش  . وانسانی باشد 

. ، اشتغال باکیفیت و حمایت محیطی بهتر خواهد بود ، انسجام اجتماعی اقتصادي

  هاي بخشی و صنعتی  سیاست

            سبزسازي اقتصاد یک چالش جهانی است اما بسیاري از مشکالت زیـست 

هایی هـستند کـه در       محیطی بخشی هستند و نیازمند راه حل و تصویب سیاست         

گذاري صنعتی جهت حمایت     کشورهاي بیشماري از سیاست   . ودش جا شروع می   آن

هاي کـالن    بعنوان مکمل سیاست  . اند از انتقال به سبز شدن اقتصاد استفاده کرده       

، مـشارکت    باشـد مناسـب  و صنعتی و هرکجا کـه      یهاي بخش  ، سیاست  اقتصادي

 در کمـک بـه  بهبـود عملکـرد            با دولت  دولتی و خصوصی و نیز مشارکت دولت      

موجـب ایجـاد      موثر اسـت و      ، موجود زیست در کسب و کارهاي    ال و محیط    غاشت

 هاي ها بر بخش   الزم است تالش  . دشو  خدمات سبز می   رشد تولیدات و  انگیزه در   

آفرینـی در   د که بیشتر به پایـداري محیطـی و شـغل     ناصلی متمرکز شو   کلیدي و 

،  ، انـرژي   ت، شـیال   ، جنگـل   اقتصاد ملی مانند کشاورزي، مدیریت آب و بهداشـت        

.  ، ساختمان وحمل ونقل مرتبطند  ، مدیریت ضایعات   ، بازیافت  صنایع مبتنی برمنابع  

دارد را درـه استانـی و نیمـررسمـهاي غی اقدامات هدفمند مورد نیاز است تا شغل
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سازي بـه    هاي مرتبط با محیط مانند بازیافت و مدیریت ضایعات رسمی          بخش

. هاي شایسته تغییر وضعیت دهد ا به شغلها ر این منظور که این فعالیت

بخـاطر ایـن   . ها اغلب داراي ابزار و نهادهاي مدیریتی خاص هستند         بخش

زنی دسته جمعی و دیگر اشـکال   ، کارفرمایان و کارگران در چانه    وجوه مشترك 

هـایی   ها فرصت  گفتگوي اجتماعی در سطح بخشی درگیر هستند، که همه آن         

اي مـوثر    ، محیطی و اقتصادي بـه شـیوه        ف اجتماعی را براي دنبال کردن اهدا    

  . سازند فراهم می

هاي اقتصادي  هاي بنگاه سیاست

کننـده و   هاي کاري تنظیم ها را از طریق قالب ها باید سبز شدن شغل     دولت

محیطـی حمایـت     اي تقویت نمایند که از پایداري اجتماعی و        کننده غیر تنظیم 

خـارج   هاي مشوقانه و ابتکاري در داخل و       يگذار کند درحالی که از سرمایه     می

توجه خاص مورد نیازاست تاتضمین کندکه چنین قالب کاري    . کنند حمایت می 

 هـاي اقتـصادي متوسـط،      سازد و بـه بنگـاه      یک محیط توانمندي را فراهم می     

. رساند انجام انتقال کمک می کارآفرینان در و ها جمله تعاونی از خرد کوچک و

 کوچـک و خـرد      هـاي متوسـط    ایجاد شده توسـط بنگـاه     هاي   بیشتر شغل ،

رسانی کمی در خصوص بهینـه       شود، اما با این وجود اطالع      اقتصادي ایجاد می  

ساختن عملیات از نظر منابع و مسئول  از نظر محیطی بصورت خاص معطوف      

تامین چنین اطالعاتی در یک قالب کاري آسان در         . ها است  به این گونه بنگاه   

ین سطح بنحو زیادي ظرفیت کارفرمایان جهت ارتقاي عملکـرد          دسترس در ا  

هـاي نظـارتی بایـد داراي     سیـستم . کنـد  کاري و زیست محیطی را تقویت می     

ظرفیت اجرایی و ساختاري باشند تا براي تجارت در خصوص نحوه رسیدن به             

  . هایی را فراهم سازند خوانی راهنمایی وتوصیه هم

  ها  توسعه مهارت

 سبز شدن  .  قوي بین دنیاي کار و دنیاي آموزش و تعلیم باشد           باید تعاملی

آمـوزش  .  ها به منظور موفق شدن تمرکز بگذارد       اقتصاد باید بر توسعه مهارت    

کـارگري و    هـاي  هـاي تربیتـی بایـد اتحادیـه        اي محکم و سیستم    فنی وحرفه 

کنـد تـا     دسترسی به آموزش به کـارگران کمـک مـی          .صنعتی را درگیر سازند   

ها یا کـار بـا مـواد،         هاي مورد نیاز براي انتقال به انواع جدیدي از شغل          مهارت

. هاي موجود خود توسعه ببخشند هاي جدید را در شغل روندها و فناوري

، ابتکـار در     ، جهـش   هـایی کـه از کـارآفرینی       اقدامات درجهت توسـعه مهـارت     

 متوسط،  هاي کوچک،خرد و   کنند ازجمله بنگاه   هاي اقتصادي، حمایت می    بنگاه

  . شوند ها به اعمالی پایدار عوامل مهم موفقیت محسوب می و انتقال آن

   یافت مبتنـی بـر یـادگیري        هاي سبز نیازمند یک ره      آموزش و تعلیم شغل

هـاي اقتـصادي     هـاي ملـی و سیاسـت       توسعه مهارت .  مادام العمر جامع است   

 وزش براي آگاه  تر نیازمند در نظر گرفتن آم      اي وسیع  هاي توسعه  مرتبط با طرح  

سازي کـارگران    هاي مهارتی منسجمی جهت آماده     سازي محیطی با استراتژي   

هاي آموزش و    سیستم.  بخصوص جوانان براي دنیاي کاري پایدار آینده است       

پـذیر   تربیت باید جهت برآورده ساختن نیازهاي جوانان، زنان و کارگران آسیب          

ر سازد در آن سهیم شـده و  از          ها را قاد   در مناطق روستایی طراحی شود تا آن      

بـه  . منـد شـوند    تنوع سازي اقتصادي و توانمندسازي اقتصادي روستایی بهـره        

هاي آموزشی الزم است کارگران جابجا شده را هدف قـرار            ، برنامه  همان اندازه 

یـابی   انـد تـا راه   کسانی را که شغلشان را بعلت سبز شـدن، از دسـت داده           دهد،

  . دشوار کار تضمین ها به باز مجدد سریع آن

  بهداشت وایمنی شغلی 

  هاي اقتصادي براي پایداري محیطی معـرف خطـرات          بسیاري از فعالیت

هـا و دیگـر مـوارد      کش ، شیمیایی، آفت   ایمنی و بهداشتی مرتبط با مواد معدنی      

هاي سبز شایسته و ایمن     ها ازجمله شغل   باید تضمین شود که تمامی آن     . است

انتقـال از   . انـد  لم جنبـه اصـلی بهبـود برابـري شـغل          هـاي سـا    ند و شغل  تهس

هاي فسیلی به تجدیدپذیر، براي مثال دربرگیرنده تغییراتـی در ایمنـی             سوخت

استانداردها و آموزش بهداشت و ایمنی شغلی        . شغلی و وضعیت بهداشتی است    

اقـدامات پیـشگیرانه     .هاي مهارتی باشـد    باید جزئی ضروري از تمامی آموزش     

در سطح بنگاه مبتنی بر ارزیابی ریسک و اصـول حـذف و کنتـرل               عملی باید   

هاي ملی براي ایمنـی و       ها تحت نظام   ها و برنامه   سیاست.  خطرات اتخاذ شود  

جدید بهبود یابد تا تـضمین شـود         هاي پرتو چالش  بهداشت شغلی باید دائما در    

ظرفیت صحیح بازرسی کـار بـراي تـضمین         .  هاي سبز ایمن هستند    که شغل 

  . خوانی و انطباق ضروري است هم

  حمایت اجتماعی 

ناپـذیر از یـک     هاي اجتماعی پایدار، جامع و محکم بخشی تفکیـک         طرح

استراتژي براي انتقال بسوي الگوي توسعه پایدار، ساخت بر اساس اصول کـار        

ها بایدتغییرات فنـاوري را      آن.شایسته،عدالت اجتماعی وجامعیت اجتماعی است    

که تحت تاثیر بالیاي طبیعی  اشده فراهم سازندیاکسانی را براي کارگران جابج  

 نظردرآمدي حمایت ونیزدسترسـی آنهارابـه مراقبـت بهداشـتی و      زاندا قرارگرفته

. راکاهش دهند بدینوسیله نابرابریها خدمات اساسی درطی انتقال فراهم سازندو

    هـاي متـاثر از انتقـال        ها، منـاطق و شـغل      کمک هدفمند خاص به گروه

توانـد   هاي اشتغال خـصوصی و عمـومی مـی     ، برنامه  براي مثال . ي است ضرور

زایی، حمایـت درآمـدي و حفـظ         اثرات متکثر وسیعی با ترکیب ساحتن اشتغال      

 هـاي حمایـت اجتمـاعی بایـد بـا آمـوزش            سیاسـت  .اموال طبیعی داشته باشد   

ناپـذیر از    هـاي بـازار کـار فعـال بعنـوان بخـشی تفکیـک              اي و سیاسـت    حرفه

  . اي ضروري هماهنگ شودتابعد اجتماعی اقتصادي پایدارراتضمین کندسیاسته

  هاي بازار کاري فعال  سیاست

 هاي  هایی مشابه باچالشهاي انتقال    شچالهاي مختلف،انتقال سبز   به شیوه

، جهانی سازي و تغییرات سریع در بازارهاي  هاي صنعتی  پیشین ناشی ازانقالب  

هـاي   تواند به بنگاه   کاري می  ال بازار اي فع هسیاست.ساختجهانی راطرح خواهد  

هـا   کار کمک کند که بـا ایـن چـالش          اقتصادي وکارگران از جمله کارگران بی     

انتظار تغییر نیازهاي بازار کـار، از طریـق اطالعـات بـازار کـاري               . مقابله کنند 

گوي اجتماعی براي کمـک     و  آوري داده و نیز گفت     هاي جمع  مطمئن و سیستم  

هـاي آمـوزش وتعلیمـی ضـروري         ، کارگران و سیستم    مایان، کارفر  ها به دولت 

هاي مورد نیاز فعلی و آتی را شناسایی و اقداماتی مناسب براي             است تا مهارت  

 کـار بـه   يخدمات اشتغال براي انتقال نیرو. تامین آموزش بموقع فراهم سازند    

 .تقاضاي بازار کار اهمیت دارد  بین عرضه وتوازنتر و بهبود  هاي سبز شغل

  وق ـحق

 المللی کار یک قالب کاري محکمی را بـراي پـرداختن     استانداردهاي بین

تـر بـا    هاي جهان کار همراه با سبز شدن اقتـصاد و در سـطح وسـیع              به چالش 

چنـدین اسـتاندارد   . دهنـد  ه مـی یـ سمت توسعه پایدار و فقرزدایـی ارا   ه  انتقال ب 

عی، ـجم هـی دستـزن هانـن و حق چـواردي که آزادي انجمـالملل ازجمله م بین
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،  ، گفتگـوي اجتمـاعی   ، کـار کـودك و عـدم تبعـیض     ممانعت از کار اجباري 

گـذاري   ، سیاسـت   ،مدیریت کار و بازرسـی     ، حداقل دستمزد   شاوره سه جانبه  م

بهداشت شغلی و نیز تامین اجتمـاعی        ، ایمنی و   توسعه منابع انسانی   ، اشتغال

) در پیوست. (ستنددهد در این ارتباط مهم ه را پوشش می

  گرایی  سه جانبه گفتگوي اجتماعی و

گرایـی و    هاي گفتگوي اجتمـاعی ازجملـه عمـل سـه جانبـه             مکانیزم

هـا در    عنوان ابزاري موثر بـراي طراحـی سیاسـت        ه  زنی دسته جمعی ب    چانه

تواند یک مبناي قوي     گفتگوي اجتماعی می  . کنند تمامی سطوح خدمت می   

جهت اقدام مشترك با که   ،ارفرمایان شکل دهد   تعهد کارگران و ک    بر اساس 

. ها در روند انتقال الزم است دولت

  هاي کارگري وکارفرمایی ها، سازمان نقش دولت

ها و شرکاي اجتماعی بایـد بـصورت انفـرادي و مـشترکا بـراي              دولت.15

.کنند عمل هاي ذیل دنیایی سبزتر از طرق روش

          عـدالت   شایـسته  توجه کافی بـه حمایـت از شـمول وجامعیـت کـار ،

ها  ها و استراتژي   ها در سیاست   ها و شغل   اجتماعی و سبز سازي تمامی بنگاه     

المللـی   براي توسعه پایدار و محو فقر شدید در سـطح ملـی و سـطوح بـین                

 2015بعنوان بخشی از دستور کاري توسعه بعد از 

        حـصول بـه   ارتقاي فعاالنه و درگیر شدن درگفتگوي اجتماعی جهـت

 زیـست و   محـیط    پایـداري   سـوي   ه  هایی ب   راه ي یافتن   در زمینه  اجماع آرا 

. استچنین کار شایسته  هم

: ها باید  دولت.16

    گـذاري را بـراي توانمندسـازي توسـعه          قالب کاري نظارتی و سیاست

هاي اقتصادي، ارتقاي بازارهاي کار جامع شمول، حمایـت اجتمـاعی،            بنگاه

 فـراهم سـازند     نوآوريلتی و   گذاري خصوصی و دو    آموزش و تعلیم، سرمایه   

 مبـارزه بـا بیکـاري را     و و کار شایسته   زیست  توسعه پایدار محیط    بتواند که

. تقویت سازد

 ــ ــادي م ــات نه ــه  ؤترتیب ــین مجموع ــسجام ب ــضمین ان ــراي ت ثر را ب

هاي مرتبط و نیز مشاوره و مشارکت تمامی شرکاي مـرتبط بـراي               سیاست

، ملی و محلی     اي ، منطقه  لمللیا اجراي سیاست در سطوح بین     بندي و  فرمول

 . کندتقویت 

و  هـا   آوري داده  ، نظـارت و ابـزار جمـع        کجا کـه ممکـن اسـت       هر در 

بتـوان   و استفاده کنند تـا  یرسانی موثر و کارآمد را طراح     هاي اطالع  سیستم

د، و هرکجا کـه الزم      ر و ارزیابی ک   پایشها را    اثر سبز شدن اقتصاد بر شغل     

المللی کار به مشورت بگذارند تا ایـن         را با سازمان بین   باشد، بهترین اعمال    

المللـی کـار را در ایـن         هاي کاري بتواند کار سازمان بـین       که بهترین روش  

  . رسانی کند منطقه اطالع

: شرکاي اجتماعی باید.17

هـاي   سازي و درك و نیز راهنمایی در میان اعضا را درباره توسعه            آگاه

هاي سبز شایـسته     اقتصادي و ایجاد شغل   هاي   مرتبط براي سبز شدن بنگاه    

هم سازند افر

   هاي توسـعه پایـدار      ، اجرا ونظارت سیاست    بندي نقشی فعال در فرمول

پایداري محیطی با /، بیان نقش محوري کارفرمایان و کارگران در ایجاد  ملی

کار شایسته و شمول اجتماعی ایفا کنند 

       هاي اقتصادي  در بنگاهمشارکت فعال اعضاي خود را در گفتگوي اجتماعی  ،

هاي طرح شـده   ها را ارزیابی و چالش سطوح ملی و بخشی ارتقا بخشند تا فرصت 

از سوي روند انتقال را حل وفصل کنند و 

             یک فرهنگ گفتگو و همکاري کارگاهی را تقویت کنند تا منابع را بصورتی

 کاري تمیز   هاي ها و روش   ، ضایعات را کاهش دهند و فناوري       موثر بهبود بخشند  

. ایمن را اعمال و کیفیت شغل را بهبود بخشند و

  راهنمایی براي دفتر 

اش،  هاي اساسی  المللی کار، براساس دستور کاري خود و ارزش        سازمان بین .18

 در یک جایگاه منحصر بفرد جهت تامین رهبري در ارتقـاي دسـتور کـاري کـار                

. فقرزدایی قراردارد ایدارویابی به توسعه پ شایسته بعنوان وسیله مهمی براي دست

  تحقیقات ، توسعه دانش ، مدیریت و انتشار 

  : المللی کار باید سازمان بین.19

یشتر ظرفیت تحقیقاتی خود را جهت بدل شدن به قطب جهت حمایـت از              ب

زمینـه توسـعه پایـدار وکارشایـسته        گذاري مبتنی بر شواهد و مـدارك در        سیاست

 .توسعه بخشد

هاي موفق و اعمـال خـوب    یافت دانش را در زمینه ره  هاي مشارکتی    فعالیت

،  هـاي سـبز، در جهـت ادغـام مالحظـات محیطـی       ، یادگیري از برنامه شغل    مثال

 .، محلی و ملی ایجاد کند هاي اقتصادي اجتماعی واقتصادي در سطوح بنگاه

هـا عـضو وشـرکاي اجتمـاعی جهـت           قاتی را با هدف کمک به دولت      یتحق

جمله  ، انتقال شغل و کیفیت کار از       شدن اقتصاد بر ایجاد شغل    ارزیابی اثرات سبز    

از طریق تدوین و انتشار وسیع آمارهاي قابل اعتماد انجام دهد 

     یـابی بـه     تـر را جهـت دسـت       شرایط استانداردهاي کاري بین المللی مرتبط

هـا را    ، برابر و غنی از نظر شـغل بررسـی کنـد و آن              اقتصاد پایدار از نظر محیطی    

 24ما توجه داریم کـه در بنـد         . انتشار به شکل دوستدار کاربر تجمیع سازد      جهت  

کنـیم کـه برگـزاري جلـسه         ، از بدنه مدیریتی درخواست مـی       ها این نتیجه گیري  

جانبه کارشناسان را در نظر بگیرد تا راهنمایی بیشتري را درخـصوص مـسائل             سه

تر براي همگـان     ادالنههاي سبز و یک انتقال ع      ، شغل  مرتبط با سبز شدن اقتصاد    

. ه دهدیارا

  هـا بـراي سـبز       تعـاونی  ، خرد و متوسط و     هاي کوچک  راهنمایی براي بنگاه

، و استفاده از  سازي بیشتر انرژي شان ازجمله ازطریق بهینه سازي روند محصوالت  

این کار بایـد    . ، احتماال درشکل یک کیت ابزاري دوستدار کاربر فراهم سازد          منابع

. هاي کارگري و کارفرمایی ملی صورت پذیرد با سازمانهمکاري  با

         تضمین کند که اطالعات مرتبط بصورت وسیعی در فرمتی دوسـتدار کـاربر

 و شود  میبراي اعضا منتشر

     المللـی کـار    بـر در سـازمان بـین    له میـان ایک مسعنوان توسعه پایدار را به

. کنندمطرح 

  اي وجهانی  درگیر شدن در سطوح منطقه

  : المللی کار باید ان بینسازم.20

   اي و جهانی مرتبط را جهت ارتقاي مالحظه دسـتور            کار با نهادهاي منطقه

هاي اقتصاد کالن به منظور دادن کاربرد عملی بـه           کاري کار شایسته در سیاست    

بعد کار شایسته انتقال به الگوهـاي پایـدارتر تولیـد و مـصرف و جهـت تـسهیل                 

دهد جانبه در آن ادامه  مشارکت سه
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 هـاي آمـاري     اي و جهانی مرتبط جهـت توسـعه داده         سسات منطقه ؤبا م

محکم و قابل اعتمـاد در زمینـه سـه بعـد توسـعه پایـدار بـه منظـور ارتقـاي                      

سازي مبتنی بر شواهد کار کند  تصمیم

 اي و جهـانی مـرتبط جهـت ارتقـاي کـار شایـسته و                سسات منطقه ؤبا م

ه پایـدار فـراهم شـده بـراي         مالحظات اشتغالی در طراحی کمک فنـی توسـع        

کشورها کار کند و 

          فعاالنه در حمایت از شمول کار شایسته، فقـر زدایـی، و انتقـال عادالنـه

براي همگان به سوي اقتصادي پایدار از نظر زیست محیطـی در دسـتورکاري        

  . شرکت کنند 2015 پس از توسعه ي  برنامه

  اقدام در سطح کشوري 

: سازمان بین المللی کار باید.21

    هاي  شمول در برنامهمتوسعه پایدار، فقرزدایی و انتقال به اقتصادي جامع

هاي کاري کمک توسـعه سـازمان ملـل و ارتقـاي            ، قالب  کار شایسته کشوري  

هاي توسعه ملی همگام با نیازهاي اجزاي مربوطه را ادغـام        مالحظات در طرح  

و یکپارچه سازد 

    هاي  یی را براي کمک به دولت     ها ، استراتژي  هرکجا که قابل اعمال باشد

عضو جهت حمایت از انتقال اشتغال غیررسمی به رسمی با تمرکـز خـاص در               

، و   ، مـدیریت ضـایعات و بازیافـت        هایی توسعه دهد که مانند کشاورزي      بخش

.گذارند ساخت و ساز بر محیط زیست اثر شدید می

          ته در  حمایت فنی عملی براي توسعه بنگاه اقتصادي و ایجاد شغل شایس

خوانی با تغییرات اقلیمی ازجمله همکاري با دیگر       بافت سبز شدن اقتصاد و هم     

ه دهد یارالمللی را ا ، منطقه و بین هاي ملی سازمان

 هـاي حمـایتی اجتمـاعی       هاي عضو در توسعه و تدوین سیـستم        از دولت

جامع ازجمله کف حمایت اجتماعی، بخـصوص بـراي حمایـت از کـسانی کـه        

 . کنداند حمایت  ییرات در دنیاي کار قرار گرفتهتحت تاثیر تغ

   گفتگوي اجتماعی را در سطوح ملی و بخشی براي ارتقاي انتقال عادالنه

.براي همه و ایجاد کار شایسته ارتقا و تقویت بخشد

 هاي عضو کمک کند تا یـک ارزیـابی اشـتغال داوطلبانـه را بـه        به دولت

 انجام دهند که مرتبط    ماهریروي کار   ارتقاي توسعه ن   ها در  منظور کمک به آن   

هاي سبز درحال ظهور یا در انتقال به روندهاي تولیـد و    در بخش  ییها با شغل 

و  مصرف پایدارتر باشد

               تضمین احترام به اصول و حقوق بنیادین کار را در یک اقتصاد پایـدار از

  .نظر زیست محیطی و جامع شمول ادامه دهد

  ظرفیت سازي 

  : للی کار بایدالم سازمان بین.22

 هـا و    ، چالش  ها ها و شرکاي اجتماعی را درخصوص فرصت       ظرفیت دولت

ثر براي همگان بـسازد  ؤگذاري براي یک انتقال عادالنه و م     هاي سیاست  پاسخ

ل یسـازي و درك بهتـر از مـسا    این امر شامل حمایـت از آگـاه    .  کندو تقویت   

. درگیر است

  بخصوص   خدمات به اعضاي خود   ه  یهاي کارفرمایی براي ارا    سازماندر ،

تقویت کند   آنها را    وسازي    کوچک و متوسط ظرفیت    خرد، هاي اقتصادي  بنگاه

هـا را    ها بتوانند فرصت   هاي ارزشی آن   هاي اقتصادي و زنجیره    تا این که بنگاه   

د و ـخدمات زیست محیطی تصرف کنن به رشد براي کاالها و در بازارهاي رو

 مـشارکت در     ري را براي حمایت حقـوق کـار       هاي کارگ  ظرفیت سازمان ،

، و ارتقاي کیفیت شـغلی در        ، تضمین دسترسی به آموزش     جمعی زنی دسته  چانه

 .انتقال به سوي اقتصادي پایدار از نظر زیست محیطی تضمین نماید

  رو  مسیر پیش

المللی کار باید یک طرح اقـدام اسـتراتژیک مـرتبط بـا کـار                سازمان بین .23

ایـن طـرح بایـد      . کندهاي سبز تهیه     ، توسعه پایدار و شغل     زدایی، فقر    شایسته

المللـی کـار را بـراي آینـده در      هدفی اصلی باشد که دستور کاري سازمان بین 

طرح اقدام باید نـشان دهـد کـه         . رسانی کند  اش اطالع  هنگام یادبود صد ساله   

گـذاري   قالب کـاري سیاسـت    در  چگونه این کار باید در برنامه و بودجه اجرا و           

هاي پیگیري روشنی را  فـراهم        ادغام شود و مکانیزم   ) 21-2016(استراتژیک  

. ، میان مدت و بلند مدت باشد سازد که نشان دهنده اهداف کوتاه مدت

تواند برگزاري یک   مشروط به تحلیلی مبتنی بر شواهد، بدنه مدیریتی می        .24

مـایی بیـشتري     متشکل از کارشناسـان در نظـر گیـرد تـا راهن             جانبه جلسه سه 

هـاي سـبز و یـک     ، شغل ل مرتبط با سبز شدن اقتصادیدرخصوص تمامی مسا 

. دست دهده انتقال عادالنه براي همه ب
  

  هاوپیشنهادهایی براي اجرا در ایران استراتژي

  

  سازي توسعه پایدار، کار شایسته و مشاغل سبز هایی براي پیاده استراتژي

بنـدي    هـاي مختلـف و جمـع        ده در نشست  با توجه به مطالب و موارد تبادل ش       

هاي بحث دستیابی به توسعه پایدار، کار شایـسته و            نکاتی که دغدغه و چالش    

رسـد کـه اجـرا،        مشاغل سبز براي همه شرکاي اجتماعی است، بـه نظـر مـی            

هـاي قبلـی بـدون        گیـري از روش     هـا بـا بهـره       استقرار و پایداري این سیستم    

  .اي اجتماعی، امکان پذیر نخواهد بودآوري یا مشارکت شرک گونه نو هیچ

گذاري کلـی و یکپارچـه در سـطوح         براي موفقیت این کار باید داراي سیاست      

هـاي مختلـف    هایی در زمینه بدین منظور الزم است که استراتژي  . مختلف بود 

  .یابی به اهداف آن تدوین شود براي دست

  :یل موارد زیر باشندهاي مختلفی از قب توانند در زمینه ها می این استراتژي

  

  

  

  

  

  

  

  ها استراتژي

هاSMEتوانمدسازي محیط کسب و کار براي توسعه کارآفرینی و .1

  هاي آگاه سازي و حساس سازي طراحی یک مجموعه برنامه.2

جانبه ها بصورت سه هماهنگی وهم زبانی کامل شرکاي اجتماعی وطراحی استراتژي.3

 بودن خط مشی ها و قوانین مورد نیاز براي دستیابی به اهداف طرحاطمینان از کامل.4

 اجتماعی ملی و سایر - هاي توسعه اقتصادي مشی اطمینان از پیوستگی با خط.5

اهداف برنامه کار شایسته

ها  اطمینان از پایداري تامین مالی، اقتصادي و پولی حمایت.6

صاد سبز با رویکرد کار شایستهشناسایی فرصت هاو چالش هاي موجود در انتقال به اقت.7

تبدیل اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی.8

المللی کار و  هاي موجود سازمان بین نامه نامه و قطع طرح پژوهشی روي مقاوله.9

ILOسازي موارد مرتبط باموضوع توسعه پایدار در تعامل با کارهایی براي پیاده تدوین راه

ها ر در مرکز آموزشقرار دادن مباحث مربوط به توسعه پایدا.10

بهبود کیفیت آموزش و سازي کارآفرینی جوانان به وسیله تامین سرمایه،  آسان.11

 و سایر ابزار الزم و کاهش بوروکراسی اداريها مهارت
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  پیشنهادها

نظر به این که موضوع انتقال به اقتصاد سبز یک الزام است و باید با 

  مشارکتتوان با اتخاذ رویکردهایی مناسب در همه کشورها اجرا شود، می

   

  
  

هاي مختلفی را به  هاي اجرا، پروژه سازي زمینه شرکاي اجتماعی و آمادهبا 

  .انجام رساند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   به چارچوب یک انتقال عادالنه مربوط باشندتوانند المللی کار که می هاي بین برخی از استانداردها و قطعنامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اصول و حقوق بنیادین کارها مربوط به  نامه مقاوله.1

1948، تشکل آزادي انجمن و حمایت از حق  نامه مقاوله 

)87شماره (    
 Freedom of Association and Protection of the Right 

to Organise Convention, 1948 (No. 87) 

1949 زنی دست جمعی، چانه  وتشکل حق  نامه مقاوله 

)98شماره (    
  Right to Organise and Collective Bargaining 

Convention, 1949 (No. 98)

29شماره  (1930 کار اجباري،  نامه مقاوله( Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

105شماره  (1957 منع کار اجباري،  نامه مقاوله( Abolition of Forced Labour Convention, 1957 
     (No. 105)

100شماره  (1951 پاداش برابر،  نامه مقاوله( Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)

111شماره  (1958) تغالاستخدام و اش( تبعیض  نامه مقاوله( Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention, 1958 (No. 111)

138شماره  (1973 حداقل سن،  نامه مقاوله( Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)

182شماره  (1999 بدترین اشکال کار کودك،  نامه مقاوله(   Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 
    (No. 182)

: پژوهشی در شناسایی فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب در دسترسی به ابعاد سه جانبه توسعه پایدارانجام یک طرح.1

توسعه اقتصادي  

توسعه اجتماعی  

توسعه زیست محیطی

  و مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک پیاده سازي آن (DWCPs) تدوین برنامه کشوري کار شایسته.2

جرایی مشاغل سبز هاي ا بررسی نحوه تامین مالی سیاست.3

هاي مورد نیاز جهت توسعه  نویس سیاست هاي موجود در دستیابی به اقتصاد سبز و تهیه پیش مشی بررسی قوانین و خط.4

پایدار

  اجراي برنامه تبدیل اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی با رویکرد مشاغل سبز.5

هاي هر منطقه  ل موجود با توجه به مزیتسازي مشاغل سبز و سبزسازي مشاغ ي استراتژیک پیاده تدوین برنامه.6

 با موضوع توسعه پایدار و موارد طرح شده سند20هاي تصویب شده در اجالس ریو سازي برنامه بررسی راه کارهاي پیاده.7

"The Future We Want -آینده اي که می خواهیم"

  هاي مرتبط با موضوع گزارش ها و قطعنامه نامه ها ، توصیه نامه  مقاوله-پیوست 
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  اصول و حقوق بنیادین کارها مربوط به  نامه مقاوله.2

1948، تشکل آزادي انجمن و حمایت از حق  نامه مقاوله 

)87شماره (     
 Freedom of Association and Protection of the Right to 

Organise Convention, 1948 (No. 87) 

1949زنی دست جمعی،   و چانهتشکل حق  نامه همقاول 

)98شماره (    
  Right to Organise and Collective Bargaining 

Convention, 1949 (No. 98)

29شماره  (1930 کار اجباري،  نامه مقاوله( Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)

105شماره  (1957 منع کار اجباري،  نامه مقاوله( Abolition of Forced Labour Convention, 1957 
     (No. 105)

100شماره  (1951 پاداش برابر،  نامه مقاوله( Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)

111شماره  (1958) استخدام و اشتغال( تبعیض  نامه مقاوله( Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention, 1958 (No. 111)

138شماره  (1973 حداقل سن،  نامه مقاوله( Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)

182شماره  (1999 بدترین اشکال کار کودك،  نامه مقاوله(   Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 
      (No. 182)

  )مهم(مقاوله نامه هاي شاخص .3

122شماره  (1964 سیاست اشتغال،  امهن مقاوله( Employment Policy Convention, 1964 (No. 122)

81شماره  (1947 بازرسی کار،  نامه مقاوله( Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81)

المللی کار استانداردهاي بین(جانبه   مشاوره سه نامه مقاوله( ،

)144شماره  (1976
 Tripartite Consultation (International Labour 

Standards) Convention, 1976 (No. 144)

129شماره  (1969 بازرسی کار در کشاورزي ،  نامه مقاوله( Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 
(No. 129)

سایر مقاوله نامه هاي فنی.4

1952، )ردهاحداقل استاندا(تماعی  تامین اج نامه مقاوله

)102شماره (     
 Social Security (Minimum Standards) Convention, 

1952 (No. 102)

اهداف و استانداردهاي عمومی( سیاست اجتماعی  نامه مقاوله( ،

)117شماره (  1962
 Social Policy (Basic Aims and Standards) 

Convention, 1962 (No. 117)

)140شماره  (1974هاي آموزشی،  براي مرخصی پرداخت نامه مقاوله Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140)

142شماره  (1975 توسعه منابع انسانی،  نامه مقاوله( Human Resources Development Convention, 1975 
(No. 142)

1977، )آلودگی هوا، سر و صدا و لرزش( محیط کار  نامه مقاوله 

)148شماره (
 Working Environment (Air Pollution, Noise and 

Vibration) Convention, 1977 (No. 148)

150شماره  (1978 کار اداري ،  نامه مقاوله( Labour Administration Convention, 1978 (No. 150)

151شماره  (1978، ) خدمات عمومی( روابط کار  نامه مقاوله( Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 
(No. 151)

154شماره  (1981زنی دست جمعی،   چانه نامه مقاوله( Collective Bargaining Convention, 1981 (No. 154)

155شماره  (1981 ایمنی و بهداشت شغلی،  نامه مقاوله( Occupational Safety and Health Convention, 1981 
(No. 155)

161شماره  (1985اي ،   خدمات بهداشت حرفه نامه مقاوله( Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 
161)

170شماره  (1990 مواد شیمیایی ،  نامه مقاوله( Chemicals Convention, 1990 (No. 170)

1993 پیشگیري از حوادث صنعتی عمده،  نامه مقاوله 

)174شماره (     
 Prevention of Major Industrial Accidents 

Convention, 1993 (No. 174)
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  در یک نگاه کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران
 به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت هاي انجمـن هـاي   1369قانون کار مصوب سال  131کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمائی ایران در اجراي ماده      

صنفی کارفرمائی و کانون هاي کارفرمائی سراسري و استانی و هدایت و راهنمائی آنان در زمینه هاي مختلف صنعتی، حرفه اي و خدماتی در زمـستان                          

 سرانجام با تأکید سازمان بین المللی کار به دولت ایران در اعـزام گـروه نماینـدگان      اعالم موجودیت کرد و پس از چند سال فعالیت غیررسمی،          1374

 به عنوان یـک تـشکل فراگیـر کارفرمـائی           1378در سال   از طریق تشکل هاي صنفی بخش خصوصی        کارفرمایان ایران براي کنفرانس بین المللی کار        

عالی انجمن هاي صنفی کارفرمائی ایران از عضویت انجمن هـاي صـنفی کارفرمـائی از                کانون  . غیرانتفاعی و غیر سیاسی به طور رسمی به ثبت رسید           

طریق کانون هاي کارفرمائی سراسري یا بطور مستقیم بوجود آمده است و به موجب قانون، در رأس هرم تشکیالت کارفرمائی کشور قرار دارد و جهـت              

ها نماینده بخش خصوصی کارفرمائی ، در مذاکره با دولت و سازمان هاي داخلـی و بـین            حمایت از کارفرمایان بخش هاي مختلف اقتصادي، به عنوان تن         

  . المللی مرتبط با حقوق و قوانین کار و تامین اجتماعی و سایر مسائل مرتبط با منافع کارفرمایان فعالیت می نماید

ادها و سازمان هاي تحت امر قواي مقننه و مجریه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران ، در عرصه داخلی با بسیاري از نه

بسیاري از نهادهاي عمومی و خصوصی کشور همکاري متقابل دارد و در راستاي منافع ملی و توسعه پایدار کشور، عالوه بر ایفاي نقش اصلی خود در دفاع از حقوق و 

ن یک رکن تأثیرگزار در مراودات سه جانبه داخلی و بین المللی، مبدع و سازمان دهنده شـوراهاي تعاملی بخش هاي مرتبط با منافع کارفرمایان کشور، همواره به عنوا

حــوزه هاي مختلف جامعه مدنی، از جمله، به عنوان عضو مؤسس و دبیرخانه شوراي هماهنگی کارفرمایان کشور، عضو مؤسس و دبیرخانه شوراي عالی مشورتی 

 کارگري و کارفرمایی کشور، عضو مؤسس و دبیرخانه شوراي سازمان هاي جامعه مدنی ایران، عضو هیئت مؤسس و دبیرخانه دوره اي کمیته راهبري بخش تشکل هاي

لی، در ابعاد بین  و عالوه بر عضویت و حضور قانونی در شوراها و مجامع داخبه فعالیت می پردازد...  خصوصی و آرمان هاي توسعه هزاره سازمان ملل متحد و 

کنفدراسیون منطقه اي کارفرمایان آسیا و ، سازمان بین المللی کار، سازمان بین المللی کارفرمایان: المللی نیز به عضویت سازمان هاي جهانی از جمله

و نمایندگان آن هم اکنون به پذیرفته شده ... اقیانوسیه، اتحادیه کنفـدراسیـون هاي بخش خصـوصی کشـورهاي حوزه دریـاي سیاه و دریاي خزر و

عنوان عضو شوراي حکام، عضو هیأت بازرسان و یا عضو اصلی سازمان هاي یاد شده در تمامی اجالس هاي عمومی و نیز بسیاري از گردهمائی هاي 

  . مشارکت می کنندحضـور می یابند و در گفتگوهاي اجتماعی و تصمیم گیري هاي مربوط به طور فعـال ... تخصصی، دوره هاي آموزشی و  

  

  15936-79415      کدپستی 2  طبقه 17 تهران    خیابان حافظ  خیابان رودسر  شماره –ایران 

  info@icea.ir:           پست الکترونیکی 88944564:          فاکس 88940211 و 512: تلفن 

  www.icea.ir            www.payamekarfarmayan.com:  وب سایت هاي   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ایمنی شغلی و بهداشت،  نامه چارچوب ترویجی براي مقاوله 

)187شماره  (2006
 Promotional Framework for Occupational Safety and 

Health Convention, 2006 (No. 187)

ها نامه توصیه.5

195شماره  (2004نامه توسعه منابع انسانی ،  توصیه( Human Resources Development 
Recommendation, 2004 (No. 195)

1998هاي کوچک و متوسط،  هاي شغلی در شرکت نامه ایجاد فرصت توصیه 

)189شماره (

 Job Creation in Small and Medium-Sized 
Enterprises Recommendation, 1998 (No. 
189)

193شماره  (2002ها،  نامه توسعه تعاونی توصیه ( Promotion of Cooperatives 
Recommendation, 2002 (No. 193)

202شماره  (2012نامه کف حمایت اجتماعی،  توصیه(  Social Protection Floors 
Recommendation, 2012 (No. 202)

  ها نامهقطع.6

المللی کار،  ژوئن   کنفرانس بین- پایدار هاي قطعنامه در مورد ارتقاء شرکت

2007

 Resolution concerning the promotion of 
sustainable enterprises – International 
Labour Conference, June 2007

 کنفرانس بین المللی  -قطعنامه مربوط به اشتغال روستایی براي کاهش فقر 

  2013 ژوئن 19به،  چهارشن-  12 شماره 2008کار، ژوئن 

 Resolution concerning promotion of 
rural employment for poverty reduction 
– International Labour Conference, June 
2008
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  کمیته گفتگوهاي اجتماعی

  2013 –یکصدودومین کنفرانس بین المللی کار ، ژنو 

  د زیديمحم: تهیه کننده 

  

 از تهران به استانبول و از استانبول به ژنو پرواز     1392 خرداد   14روز چهارشنبه   

کردیم ترکیب هیأت کارفرمائی عبـارت بـود از آقایـان مهنـدس عطاردیـان ،                

  مهندس افتخاریان ، خانم سپهري ، محمد زیدي ، خانم تصدیقی و همسرشان 

تیبی داده شـده بـود کـه از         در فرودگاه امام توسط آقاي مهندس عطاردیان تر       

طریق تشریفات کارهاي الزمه پرواز انجام شود و ما را بـه هواپیمـاي ترکیـه                

در ژنو هم از طرف سفیر ایران بـه اسـتقبال مـا آمدنـد و بـا         . راهنمایی کردند   

بعد از جابجائی هـاي الزم ، فـردا         . ماشین هاي سفارت ما را به هتل رساندند         

 حضور بـه هـم      I.L.Oرّ اروپائی سازمان ملل و      صبح اول وقت بایستی در مق     

می رساندیم البته ما بـه شـوراي عمـومی سـازمان بـین المللـی کارفرمایـان                  

نرسیدیم زیرا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ما را دیر فرستاد و همان روزي    

که ما در هواپیما بودیم اجالس عمومی جریان داشت که ایـن خـود داسـتانی                

 تا لحظات آخر نه هیأت کارفرمائی ، نه هیـأت کـارگري و نـه                طوالنی دارد و  

  وزارت کار نمی دانستند مسافرت ژنو انجام خواهد شد یا نه ؟

آقاي مهندس عطاردیان سال هاست که بـه ژنـو سـفر کـرده انـد و در اکثـر                    

کنفرانس هاي بین المللی کار حضور داشته اند ، به همین دلیل به تمام شـیوه            

ها آشنا بودند حتی کارت ورودي بنده را بدون اینکه پاسپورت ارائه       ها و راه کار   

کمی تعجب داشت چرا کـه همـه را بـدون    .بکند دریافت نموده و به من دادند  

استثناء کنترل می کردند ولی روزهاي بعـد بـا مـشاهده روابـط موجـود میـان              

ا ارتبـاط  ایشان و برگزار کنندگان کنفرانس دریافتم که این بزرگوار با خیلی هـ         

 ژوئن بنـده را بـا قـسمت    6در همان روز یعنی  . کاري و دوستی پیدا کرده اند       

هاي مختلف باغ آریانا ،که مقرر اروپائی سـازمان ملـل در آن قـرار دارد آشـنا                  

کردند و موارد مهم را یادآور شدند از جمله اطاق کمیته گفتگوهـاي اجتمـاعی               

نم، مسیرهاي رفت آمد اتوبوس که مقرر شده بود بنده در جلسات آن شرکت ک    

  ... و محل هاي غذاخوري و 

 ژوئن بطور مرتـب در جلـسات گفتگوهـاي اجتمـاعی شـرکت              16 تا   6از روز   

  بدلیل تعطـیالت   یافت که   ادامه 15:30ت  ـه تا ساع  ـ ژوئن جلس  16روز  . کردم

موضوعات مهم و تکراري از طرف شرکت کنندگان        . آخر هفته نصف روز بود      

 )گفتگوهاي اجتماعی( قاره جهان در کمیته ما       5از  . ح می شد    در جلسات مطر  

  روهــاز میان تمام گروه هاي کارفرمائی کشورهاي مختلف ، گ. حضور داشتند 

کارفرمایی چین فعاالنه در کمیته مزبور شرکت داشتند ، گروه ترکیه هم نسبتاً             

ر حضور مؤثري داشت ولی گـروه چـین تقریبـاً هـدایت موضـوعات را تـا آخـ             

جلسات در دست داشت و بدون آن که در پانل باشند، از پـائین مطـالبی را در                  

اول جلسه طرح می کردند و بقیه کسانی که امکـان صـحبت داشـتند همـان                 

  . موضوع را که چینی ها در ابتدا عنوان نموده بودند دنبال می کردند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مهم ترین موضوعات مطرح شده تا آخر عبارت بودند از

  ر شایسته و امنیت اجتماعی کا-1

ایجاد اشتغال براي جوانان و مشارکت دادن آنها در توسعه جامعه -2

از بین بردن تبعیضات مختلف اجتماعی -3

سازمان دادن کار و تولید خانگی در چین -4

ضرورت جلوگیري از کار کودکان -5

ـ                  -6 ه بـا   ـبحث در مورد حـق برابـري زن و مـرد در انتخـاب شـغل و مقابل

اي جنسیتی در محیط هاي کار نابرابري ه

ی در  ـمقابله با تبعیضات قـومی ، ملیتـی ، عقیـدتی ، مـذهبی و جنـسیت                -7

محیط هاي کار

از کشور کواتماال هم دو نفر در کمیتـه مـا حـضور داشـتند کـه مطالـب                   -8

مختصري را ارائه دادند و ادعا داشتند که دولت شان هواي کارفرماها را دارد و               

.فرما در کواتماال نیست مشکلی میان کارگر و کار

 کشور ژاپن نیز سه شرکت کننـده در کمیتـه مزبـور داشـت کـه متـرجم                   – 9

سرپرست هیأت شان بسیار فعال بـود لـذا چـون زبـان           . همزمان گذاشته بودند  

 ژاپنی از زبانهاي رسمی سازمان ملل نیست ژاپنی ها به فکر چاره افتاده بودند،          

. بعد از صحبت کردن منصرف شدند دو بار هم اجازه صحبت خواستند ولی 

 در حاشیه جلسات وقت کافی براي گردش در شهر و آشنائی با محیط و               - 10

مردمان شهر پیش می آمد من نیز فرصت پیش آمـده را غنیمـت دانـسته و از         

.آن استفاده می کردم 

  : ابتدا چند سطري درباره سوئیس بیشتر بدانیم 

شـده اسـت کـه بـا کـشورهاي آلمـان ،             کشور سوئیس در اروپاي غربی واقع       

مـساحت سـوئیس    . اتریش ، لیختن شتاین ایتالیا و فرانسه هم مرز می باشـد             

  :  کیلومتر مربع است که به سه ناحیه جغرافیائی تقسیم می گردد 41285

  ) ناحیه میتالند (  کوهاي آلپ سوئیس -الف

   فالت سوئیس   -ب

والی مرز فرانسه کوه هاي ژورا در ناحیه شمال غربی و ح-ج

  ت آب هايــع و مساحـ کیلومتر مرب39997مساحت خشکی هاي سوئیس 

 فتگوهاي اجتماعیگزارش کمیته گ :  13ضمیمه 
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آب و هواي سوئیس عمـدتاً      .  کیلومتر مربع است     1280سطحی این کشور    

کوهستانی است و بسته به مناطق مختلف این کشور در سال متفـاوت مـی     

را فرا گرفته   باشد و بدلیل اینکه تقریباً اطراف سوئیس را کوه هاي آلپ و ژو            

اند زمستان هاي سرد ، ابري و بارانی و تابستان هاي خنک تا گرم و ابـري          

از عوارض طبیعی این کـشور مـی        . با رطوبت و بارندگی هاي متناوب دارد        

زمین هاي قابل کـشت تقریبـاً   . توان سیل ، بهمن و رانش زمین را نام برد   

عمـده تـرین   .  درصد کل خشکی هاي این کـشور را تـشکیل میدهنـد        10

منابع طبیعی سوئیس الوار و چوب ، نمک و منابع آبی و قابلیـت اسـتفاده از               

  .آب در تولید برق 

  )  میلیارد متر مکعب 53( منابع آبی تجدیدپذیر 

منطقه اي که کشور سوئیس فعلی در آن واقـع شـده در گذشـته هـاي دور        

سلت هـا   . است  چندان مورد توجه سرداران و حکمرانان بزرگ قرار نگرفته          

اولین ساکنان سوئیس محسوب می شوند تیره اي از این قوم که هلوتیا نام              

دارند پیش از تسلط رومیان بر سوئیس در کوهستان هاي ژورا و آلپ ساکن         

 پیش از میالد بـه تـصرف   58هلوتیا در سال    . شدند و آنجا را هلوتیا نامیدند     

میالدي ژرمن ها بـه ایـن       ژولیوس سزار امپراطور روم درآمد در قرن پنجم         

بخشی از ژرمـن هـا و       . سرزمین وارد و در ساحل غربی رود آر ساکن شدند         

 639اقوام بورگون و فرانک جامعـه اي مـستقل تـشکیل دادنـد و در سـال             

در سدة نهـم    . میالدي دولتی را بنیان گذاشتند که بعدها فرانسه نامیده شد           

 تحـت   1033 و در سـال      این سرزمین بین سوابیا و بورگونـدي هـا تقـسیم          

حکومـت منطقـه در قـرن       . نظارت امپراطور مقدس روم وحدت پیدا کردند        

. سیزدهم بین کنت ها و خاندان هابسبورگ و حکمرانان محلی تقسیم شـد            

 سه منطقه اوري و شوایتس و اولتروالدن اتحادیه اي تشکیل       1291در سال   

 تـاریخ  1291اول اوت . دادند که اساس کنفدراسـیون سـوئیس فعلـی شـد        

تأسیس کشور سوئیس محسوب مـی شـود و ایـن روز در کـشور سـوئیس                 

سوئیس داراي سابقه طوالنی بی طرفـی در مناسـبات   . تعطیل رسمی است    

 تاکنون وارد هیچ جنگی 1815جهانی است به طوري که این کشور از سال        

نشده و به همین دلیل مقرّ بسیاري از سـازمان هـاي بـین المللـی در ایـن                   

در حال حاضر نیز شهر ژنو مقرّ دفتر اروپائی سازمان ملـل            . ر قرار دارد    کشو

 و ســازمان بــین المللــی ILOو مقــرّر اصــلی ســازمان بــین المللــی کــار 

  . می باشد  IOEکارفرمایان  

بعد از جنگ جهانی اول ، فاتحان جنگ جهانی اول مجمـع اتفـاق ملـل را                 

پاسـداري بکنـد و جلـوي       تشکیل داده بودند که از صلح جهانی حراسـت و           

جنگ جهانی دیگر را بگیرد بعد از شروع جنگ جهانی دوم ناکارآمدي ایـن              

سازمان جهانی در پاسداري از صلح ثابت شد و غیر فعـال گردیـد فاتحـان                

جنگ جهانی دوم که ساختار فعلـی سـازمان ملـل را تـشکیل و مقـرّ آن را          

را کـه در ژنـو بـود نگـه          نیویورك قرار دادند عیناً سازمان بین المللـی کـار           

 به فعالیت خـود ادامـه   I.L.Oداشتند و تحت نام سازمان بین المللی کار یا     

داد که این سازمان به امور اجتماعی ، روابط کـار ، تبعـیض هـاي مختلـف            

کشورهاي عضو بیشتر به مسائل کـار ، کـارگر ، کارفرمـا و              ... . اجتماعی و   

  . رسیدگی می کنند ... یتی و تبعیضات اجتماعی ، ملیتی ، قومی ، جنس

تشکل هاي عالی کارفرمـایی کـشورهاي جهـان در سـازمان بـین المللـی                

 متحد شده اند که مقرّ آن نیزدر شهر ژنو سوئیس قـرار             (IOE)کارفرمایان  

  (ILO)سازمان بین المللی کار گرفته است و بخش کارفرمایی گفتگوها در

در آن سـازمان سـفیر مقـیم         I.L.Oهمه کشورهاي عـضو     . را رهبري می کند     

 تحت عنوان کنفرانس    ILOهر سال در ماه ژوئن یک نشست عمومی در          . دارند  

بین المللی کار تشکیل می گردد کـه داراي چهـار کمیتـه موضـوعی اسـت کـه                   

  :موضوعات مختلف را مورد بحث قرار می دهند 

ان دولت جلسات مجمع عمومی سه جانبه در مقرّ اروپائی سازمان ملل که نمایندگ

 تـشکیل  Plenary ها ، کارگران و کارفرمایان در آن شرکت دارند تحت عنوان

 ، گـروه  Employers meetingsگـروه کارفرمـائی تحـت عنـوان     . می شود 

  و گـروه نماینـدگان دولـت هـا     Workers meetingsکارگران تحت عنـوان  

 بـراي اتخـاذ تـصمیمات مـشترك     Government meetingsتحـت عنـوان   

  .ط به خود نیز جداگانه جلساتی برگزار می کنند مربو

درست است که فعالیـت سـازمان بـین    . مهمترین کمیته ، کمیته استانداردهاست  

قرار نیست سیاسی باشد ولی حداقل کـار ایـن کمیتـه بـدون               )ILO( المللی کار 

در عربستان سـعودي و بعـضی   : به عنوان مثال . اعالم ، کامالً سیاسی می باشد      

. جمعیت کشور اصالً هویت مستقل ندارند % 50ورهاي دیگر خانم ها یعنی از کش

قرار شده است پادشاه عربستان به زنان خاندان سلطنتی شناسنامه بدهد البته اگر             

آسمان به زمین نیامد و خداوند غضب نکرد بعد از چند سال آزمـون و خطـا  بـه                    

همـین  . وند به حساب آینـد      بقیه خانم ها نیز شناسنامه داده شود و آنها هم شهر          

موضوع یعنی تبعیض جنسیتی در خیلی از کـشورها بـه عنـوان یـک بنـد بـراي                   

... بررسی مطرح می شود ، تبعیض مذهبی ، تبعیض نـژادي ، تبعـیض ملیتـی و                  

موضوعات مشابه از این قبیـل، بـه ویـژه در مـورد     ... امنیت شغلی کار شایسته و   

 مشکل دارد با حساسیت زیادي مـورد        کشورهایی که حکومت هاي شان با غرب      

بررسی و کنکاش قرار می گیرد و بعضاً هم براي کشورهایی که پرونده آنهـا بـه                 

  .پاراگراف ویژه ارجاع داده می شود مشکالت بین المللی جدي بوجود می آورند 

سـید حـسن    آقایـان محمـد زیـدي ، مهنـدس        :از راست به چـپ     ،تعدادي از هیأت نمایندگی کارفرمایان ایران     

  افتخاریان ، مهندس محمد عطاردیان و خانم کتایون سپهري

  

  به چند کـشور  June 8تقریباً جلسه . امسال روي پرونده ایران بسیار تأمل شد 

 در مقـرّ اصـلی و       9 -11از جمله ایران اختصاص داده شده بود جلـسه از سـاعت           

 ادامـه پیـدا    هم12 دقیقه به ساعت 10 تشکیل شد و تا ILOاطاق هیأت مدیره    

کرد و بیشترین وقت به ایران اختـصاص یافـت امـا ال بـی هـاي فعـال گـروه ،                 

  .بخصوص گروه کارفرمائی ایران مانع ارجاع پرونده ایران به پاراگراف ویژه شد 

در کمیته ها حضور و غیاب اصالً جدي گرفته نمی شود و موضوعات اصالً الـزام          

دون آنکه کلمه اي از زبان جـاري کـرده   شرکت کنندگان ب% 70تقریباً  .آور نیست 

  . باشند در جلسه نشسته و در پایان نیز جلسه را ترك می کنند 
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ناگفته نماند که از همان ابتدا ، نمایندگی سفارت ایـران در ژنـو بـا همـاهنگی         

قبلی براي استقبال از مهمان هاي هیأت کارگري ، کارفرمائی و دولت ماشین             

ب هم براي صرف شام همگی مهمان سفیر بودیم و یک        یک ش . فرستاده بود   

  .روز تعطیل هم با ماشین هاي سفارت به شهر لوزان رفتیم 

آقاي مهندس عطاردیان نیـز طبـق روال سـال هـاي گذشـته اعـضاء هیـأت                  

نمایندگی کارگري و کارفرمائی را بـه ناهـار ایرانـی در رسـتوران ایرانـی ژنـو                  

  . مهمان فرمودند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اتفاق مهم دیگر نیز که در جریان مجمع ساالنه ، بیشتر از هـر موضـوع از      سه  

حاشیه به متن آمد ، یکی سخنرانی آقاي مهندس عطاردیـان نماینـده هیـأت               

کارفرمایان ایران ، دومی سخنرانی آقـاي دکتـر اسـداله عباسـی ، وزیرکـار و                 

ـ           ده هیـأت   نماینده دولت ایران وسومی نیز سخنرانی آقاي هادي ساداتی نماین

  .کارگران بود

اما بر میگردم به موضوع سوئیس ، جمعیـت کـشور سـوئیس براسـاس ارقـام                 

زبـان آلمـانی    .  نفر می باشـد    7925517 بالغ بر    2012رسمی منتشره در ژوئیه     

از جمعیت سوئیس است که زبان اول شـان محـسوب مـی             % 64زبان مادري   

ـ         انـردد و این زب   ـگ زبـان  . ان اول اسـت   در قسمت هاي شمالی و مرکـزي زب

از جمعیت سوئیس به شمار می آید کـه اکثـراً در            % 19فرانسوي نیز زبان اول     

از مردم سوئیس به زبان ایتالیائی سـخن  % 8. غرب این کشور زندگی می کنند  

می گویند که غالباً در جنوب سوئیس ساکن هـستند و حـدود یـک درصـد از                  

د که در جنوب شرقی ایـن    جمعیت سوئیس نیز به زبان رومانژ صحبت می کنن        

زبان آلمانی در سوئیس به عنوان زبان مادري مردم به حـساب         . کشور ساکنند   

نمی آید بلکه زبانی که آنان صحبت می کنند زبان آلمانیش نامیده مـی شـود                

که دستور زبان و نوشتار متفاوتی دارد و ممکن است خیلـی از آلمـانی زبانـان                 

   در شهــرهايد، اما مردم سوئیس مخصوصاًمتوجه نشون این زبان را به خوبی

ـ         ـ ـبزرگ زبان آلمانی را به خوبی متوجه می شوند و خیلی خـوب نی ت ـز صحب

جمعیت سوئیس را مهاجران خارجی تشکیل مـی دهنـد          % 22حدود  .می کنند   

  . که غالباً براي یافتن شغل راهی این کشور شده اند

  : ح ذیل است سایر شاخص ها و داده هاي جمعیتی سوئیس به شر

  : گروه هاي قومی 

  % 65آلمانی 

  % 18فرانسوي 

  % 1رومانژ 

  % 6و سایر ملیت ها 

  : ساختار جمعیتی و هرم سنی 

  % 15/ 3:  ساله   14 - 0

  % 6/67:   ساله 64 -14

  %17/ 1:   سال به باال 65

  %74 ، 2010و میزان شهرنشینی طبق آمار سال  % 93/5میزان رشد جمعیت 

   : ده سوئیس عبارت است ازشهرهاي عم

    نفر 000/143/1زوریخ با جمعیتی بالغ بر 

   نفر 470512ژنو با جمعیت 

    نفر 000/346برن با جمعیت  

  :امید به زندگی 

  )  سال 34/78 و مردان 16/84زنان (  سال 7/81

  : وضعیت بهداشتی 

   درصد تولید ناخالص ملی 3/11: هزینه هاي بهداشتی و درمانی

   نفر 1000 دندانپزشک براي هر 07/4: دندانپزشکتعداد 

   2009 نفر طبق آمار سال 1000 تخت براي 531: تخت بیمارستانی

   2007 درصد تولید ناخالص داخلی طبق آمار سال 2/5: هزینه هاي آموزشی 

   درصد 99: میزان با سوادي  

اي یک  خانواده ها در سوئیس عموماً کوچک اند و والدین، اغلب دار          : فرهنگ  

بیشتر مـردم  . حریم خانواده در این کشور بسیار مهم است       .یا دو فرزند  هستند      

کشور سوئیس به خاطر ماهیـت بـشر        . سوئیس آداب سنتی را رعایت می کنند      

  .دوستانه اش شناخته شده است 

در شهرهاي بزرگ زوج هاي جوان چندان عالقـه اي بـه فرزنـد آوري نـشان          

  .ک و روستاها یک یا دو فرزند معمول است نمی دهند ولی در شهرهاي کوچ

غذاهاي سنتی سوئیس غالباً شبیه غذاهاي   :غذاهاي سنتی کشور سوئیس     

اما فوندوهاي حاوي روستی از جملـه غـذاهاي         . دیگر کشورهاي اروپائی است   

ضمناً هر منطقه سوئیس در کنار اقلـیم و زبـان   . ویژه سوئیس به شمار می آید   

به عنوان مثال می توان بـه       . اي ویژه خود نیز هست    متفاوت داراي خوراکی ه   

محصوالت لبنی و پنیرهاي ممتاز سوئیس مانند پنیرهاي گرویره و امنتال کـه        

شکالت سوئیس هـم از     . در دره هایی به همین نام ساخته می شود اشاره کرد          

 بـه شـهرت     19 میالدي پا به عرصه وجود گذاشت و در اواخـر قـرن              18قرن  

لت این شهرت انجام ابتکاراتی در زمینه معتدل سازي و شکل ع.  جهانی رسید 

دهی به شکالت ها، همچنین تولید صنایع مورد نیاز بخش شکالت سازي در             

  . این کشور است 

در بـین مـذاهب     .  اکثریت مردم سوئیس پیرو آئین مسیحی هـستند          :مذهب  

   شکیلتبیشترین جمعیت را در این کشور% 8/41مسیحی کاتولیک ها با حدود 
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و ارتودوکس ها % 3/35بعد از کاتولیک ها، پروتستان ها با حدود         . می دهند 

 4/0سایر شاخه هاي مسیحیت هـم     . در رتبه هاي بعدي قرار دارند     % 8/1با  

  .مردم سوئیس را تشکیل می دهند % 

جمعیـت  % 3/4دین اسالم با در نظـر گـرفتن جمعیـت مـسلمان سـوئیس               

توان از آن بعنوان دومـین دیـن غالـب          سوئیس را تشکیل می دهد که می        

  .این کشور نام برد

 سوئیس برغم نام رسـمی آن بـه عنـوان کنفدراسـیون            :وضعیت سیاسی   

سوئیس به لحاظ ساختار سیاسی آن یک جمهـوري فـدرال محـسوب مـی               

 تـصویب شـد و پـس از آن          1874 مه   29قانون اساسی این کشور در      . شود

آخـرین اصـالح بعمـل آمـده در         اصالحات زیادي در آن صورت گرفت که        

 قـدرت   2000 بود که از اول ژانویه       1998قانون اساسی سوئیس در دسامبر      

  .اجرائی پیدا کرد 

مرکب از دموکراسی مستقیم و غیـر مـستقیم بـر           : سیستم سیاسی سوئیس    

در . مبناي حق حاکمیت مردم و جدایی از قـدرت هـاي جهـانی مـی باشـد            

 سـال واجـد شـرایط رأي دادن    18الي انتخابات فدرال همه شـهروندان بـا     

مردم سوئیس با فرهنگ سیاسـی غنـی و پیـشرفته و بـه پـشتوانه                . هستند

قانون اساسی و تجربیات گران بهـاي تـاریخی ایـن کـشور در فرآینـدهاي       

بـدین  . قانون گذاري و اجرایی به شیوه اي بـدیع و فعـال مـشارکت دارنـد               

 خـاص در کـشور همـه    ترتیب که براي تصویب شدن یا نشدن قانون هاي        

بر طبق قانون اساسی اگر دادخواسـتی حـداکثر آراء   . پرسی صورت می گیرد 

  . را کسب کند تصویب خواهد شد 

 رئیس جمهور و معاون او از سوي مجلس فدرال و بـه مـدت          :قوه مجریه   

رئیس جمهور رئیس دولـت و شـوراي فـدرال          . یک سال برگزیده می شوند    

اعضاي شوراي فـدرال هـر   .  برعهده می گیرداست و هدایت این دو نهاد را     

یک به تناوب براي یک سال ریاست شورا و ریاست جمهوري را بـه عهـده     

ه عنـوان  ـــ ب  Ueli MAURER  2012 ر ـ دسامبـ 5در . خواهند داشـت  

Didierس جمهوري و ـرئی BURKHALTER   به عنوان معـاون رئـیس 

  . جمهوري سوئیس برگزیده شدند 

 هیات دولت یا شوراي فدرال از سوي مجلس فـدرال            اعضاء :هیأت دولت   

معموالً از میان نمایندگان مجلس براي چهار سـال انتخـاب مـی گردنـد و                

  .  نفر است 202تعداد اعضاء مجلس فدرال 

قضات دادگاه عالی فدرال سـوئیس از سـوي مجلـس فـدرال             : قوه قضائیه   

  .براي شش سال انتخاب می گردند 

  : احزاب مهم کشور سوئیس 

  حزب سوسیال دموکرات -1

حزب رادیکال دموکرات -2

حزب مردمی دموکراتیک مسیحی که مخالف تمرکز قدرت است -3

حزب مردمی سوئیس که مرام آن انزواطلبی و ملت محوري است -4

حزب سبز-5

حزب لیبرال -6

حزب مردمی انجیلی پروتستان -7

اتحاد دموکراتیک فدرال -8

حزب کارگر سوئیس-9

  ود ـ استان یا به قول خ26وئیس داراي ـس : تقسیمات اداري و سیاسی

  . کانتون می باشد 26ها ی سوئیس

نظام اقتصادي سوئیس یکی از با ثبات تـرین نظـام هـاي             : وضعیت اقتصادي   

سیاست هاي امنیـت مـالی درازمـدت و رمـوز بانکـداري،             . اقتصادي جهان است  

ایـن  . اسـت  سوئیس را تبدیل به مأمن امنی بـراي سـرمایه گـذاران دنیـا کـرده       

سیاست یک روند اقتصادي بوجود آورده که به طـور روزافـزون نیازمنـد جریـان                 

به این دلیل کـه سـوئیس کـشوري کوچـک       . ثابت سرمایه گذاري خارجی است      

اگر چه درآمد  سرانه اش بـاالترین مقـدار جهـانی را دارد ، امـا اسـتاندارد           . است  

 بطور جدي مالیات تـصاعدي      مثالً. زندگی توسط نظام حمایتی مورد فشار است        

اخذ می گردد و در مقابل یک نظم همگـانی و تـأمین اجتمـاعی عمـومی بـراي                   

نظام دستمزدها و قیمت هـا را   . بخش بزرگی از جامعه سوئیس برقرار نموده است       

در قرن بیستم ، سوئیس به خاطر ذخایر مـالی قابـل            . مشابه هم افزایش داده اند      

 سـوئیس بـا     1990در دهـه    .  کشورهاي اروپائی بود     توجه ، یکی از ثروتمندترین    

 با جمعیتی بیش از هفت میلیون نفر مقام 2005کاهش رشد مواجه شد و در سال    

چهارم در اروپا را به خود اختصاص داد و سرانه تولیدات داخلی ناخالصش در برابر           

  . نرخ مبادله فروش ، بعد از ایرلند و دانمارك و نروژ بود 

 انقالب و احیـایی جهـانی در گـردش پـول رخ داد و ایـن خـود             1997آغاز سال   

بـه آرامـی توانـست بـه قلـه هـاي           .  محرکی براي نظام اقتصادي سوئیس بـود        

. رشـد را نـشان بدهـد      % 3 به معناي واقعـی      2000موفقیت دست یابد و در سال       

کشور سوئیس که در دوران جنگ سرد با اعمال بی طرفی از قدرت هاي جهـانی      

ز دو ابرقدرت موجود زیرساخت هاي اقتصادي خود را تحکیم بخشیده بود            بویژه ا 

بتدریج نوعی نظام اجتماعی تقریباً خودگردان را نیـز در زمینـه اجتمـاعی تجربـه            

نمود و اکنون با تکیه به همان پیشینه ، هم در عرصـه اقتـصادي هـم در زمینـه                

  .اجتماعی زبانزد کشورهاي دنیاست 

این کشور به واردات و صادرات      .  موفقیت سوئیس است       تجارت ، رمز    :تجارت  

از طریـق صـادرات درآمـد بدسـت مـی آورد و از طریـق واردات                 . وابسته اسـت    

با وجـود مخالفـت هـاي بـسیار بـا خـط مـشی دقیـق               . محصوالت و مواد اولیه     

طرفداران صنایع داخلی بویژه بخش کشاورزي ، سوئیس تجارت و سیاست هـاي    

سیـستم تجـاري جـامع و سیـستم قـوانین بـانکی ، از              . د دارد سرمایه گـذاري آزا   

سوئیس مکانی ساخت که همه آن را مطمئن ترین مأمن سرمایه گذاري دنیا می              

این کـشور   . فرانک سوئیس یکی از مطمئن ترین پول هاي رایج دنیاست           . دانند  

به خاطر استانداردهاي باالي بانکداري و خدمات مالی معروف است بخش هـاي             

شین آالت ، فلزات ، الکترونیک و شیمیائی اش به خاطر دقت و کیفیت بـسیار                ما

همه این ها با هم ، بیش از نیمی از سرمایه هاي صادراتی سوئیس   . معروف است 

خودکفاسـت کـه در میـان       % 60این کشور تقریباً    . را به خود اختصاص داده است     

نی رقـم بـسیار      یا اقتـصاد جهـا     W.T.Oکشورهاي موجود دنیا و سیاست هاي       

سوئیس مقام هیجـدهم    .  است   U.Sاز وارداتش از    % 5/7تنها  . باالیی می باشد    

نظـام  .  را بـه خـود اختـصاص داده اسـت          U.Sمهم ترین تجارت هاي جهـانی       

اقتصادي سوئیس نیمی از درآمدهاي خود را از طریق صادرات صنایع بدست می             

ایـاالت متحـده    . ی باشـد     م EUاز این صادرات به بازارهاي      % 70آورد و حدود    

دومین و بزرگترین وارد کننده محصوالت سـوئیس        %) 0/20(امریکا بعد از آلمان     

  %) .1/9(می باشد 

.  تقریباً سوئیس محافظ صنایع کـشاورزي خـود مـی باشـد            :صنایع کشاورزي   

عوارض گمرگی باال براي واردات کشاورزي و سوبسیدهاي داخلی گران ، همه و             

  حد بسیـاراورزي تا ـکش داده است تا این کشور را از نظرمهمه دست در دست ه
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  . زیادي خودکفا باشد 

 هزار دریاچـه ، آببنـد ،   7000تقریباً وجود آبهاي فراوان و بهره گیري از تقریباً    

سدهاي ذخیره آب و رودهاي متعدد و کمـک خـوب دولـت در مکانیزاسـیون                

  . م نموده استآبیاري و کشاورزي امکانات اتکاي به خود را فراه

 سوئیس تاسیسات جهانگردي بسیار پیـشرفته اي دارد و همـین           :گردشگري  

البتـه  . امر باعث شده است که بازار خوبی بـراي جهـانگردي محـسوب شـود                

شـهرهاي  . خدمات و تجهیزات جهانگردي نیز نقش به سزایی به عهده دارنـد           

. ی آینـد ژنو و زوریخ از مهم تـرین مراکـز گردشـگري سـوئیس بـه شـمار مـ            

همچنین کوهستان ها و امکاناتی که در منـاطق کوهـستانی و جنگلـی بـراي        

گردشگران ایجاد شده به میزان جذب گردشگران تا حدود زیادي کمـک مـی              

 قـاره جهـان کـه بـراي تفـریح و            5ناگفته نماند هستند گردشـگرانی از       . کند  

ب مـی  گردشگري در زمستان براي ورزش هاي زمستانی این کـشور را انتخـا       

البته با توجه به ویژگی هاي موجود سـوئیس هـر چهـار فـصل صـنعت                 . کنند

گردشگري در سوئیس جریان دارد جهانگردي و گردشگري هـر سـاله حـدود              

  .  میلیارد فرانک سوئیس از اقتصاد این کشور را در برمی گیرد5/1

نظام بانکداري، درسوئیس یکی از مهم ترین بخش هاي اقتصادي     :بانکداري  

شرکت هاي بیمه نیز سـهم زیـادي در اقتـصاد      .  کشور محسوب می شود      این

سیستم بانکداري ، ساعت سازي ، شکالت ، پنیر، دریاچـه آر و             . سوئیس دارند 

  .دریاچه هاي متعدد و کوهستان هاي سوئیس از شهرت جهانی برخوردارند 

تنهـا در  .  ارتش سوئیس متشکل از دو نیروي زمینی و هـوایی اسـت    :ارتش  

از این ارتش حرفه اي و کـادر رسـمی و مـابقی ارتـش را سـربازان                  % 5دود  ح

 34 تا 20سن خدمت وظیفه عمومی در سوئیس بین     . وظیفه تشکیل می دهند   

خـدمت  .  سال هم مـی رسـد   50سال است که در شرایط ویژه طبق قانون به   

هر چند کـه زنـان هـم        . وظیفه عمومی در سوئیس براي مردان اجباري است         

انند در ارتش خدمت کنند و هم اکنون نیز زنان زیادي بطـور داوطلبانـه               می تو 

  .در ارتش و پلیس خدمت می کنند 

سوئیس به خاطر این که به دریا و آب هاي آزاد راه ندارد فاقد نیروي دریـایی                 

  . ولی در کرانه دریاچه هاي مرزي اش داراي گارد ساحلی است . می باشد 

ت ویژه خواهم نوشت بعد از زوریخ دومـین شـهر           شهر ژنو که درباره آن بصور     

جمعیت ژنـو بـالغ بـر    . بزرگ کشور سوئیس و بین المللی ترین شهر اروپاست       

ساکنان آن را اتباع سـایر کـشورهاي        % 40 نفر می باشد که بیش از        470512

 هـزار سـال دارد و       4این شهر تاریخچه اي بیش از       . جهان تشکیل می دهند     

به عنوان  . ه هاي تمدنی باستانی خود را حفظ کرده است          هنوز بسیاري از نشان   

  ... .مثال موزه ها ، کلیساها و آثار باستانی و

از نظر جغرافیائی شهر ژنو در منتهی الیه غربی کشور سوئیس و به شکل زایده          

اي در درون قلمرو فرانـسه قـرار گرفتـه اسـت ایـن شـهر همچنـین در کنـار          

قــرار  ) Rhone River(  در دهانــه رود رون بزرگتــرین دریاچــه روان اروپــا و

گرفته و توسط کوه هاي ژورا که قدیمی ترین کوه هاي جهـان و متعلـق بـه                  

دوران ژوراسیک هستند ، در غرب و رشته کوه هاي آلـپ فرانـسه ، در شـرق                  

امکان دسترسی به ایـن شـهر از تمـامی پایتخـت هـاي        . محاصره شده است    

کن می باشد و همـین امـر آن را بـه صـورت               ساعت مم  2اروپائی در کمتر از     

  . مرکز شبکه ارتباطی اروپا درآورده است 

 و رشته کـوه هـایی   )Leman ( آب و هواي ژنو به واسطه وجود دریاچه لمان 

  .دـکه اطراف آن را فرا گرفته است تقریباً در تمامی طول سال مطبوع می باش

مـی بـارد و     )  شهریور و مهرماه     ( بیشترین باران در ماه هاي سپتامبر و اکتبر         

تابـستان هـاي    . سردترین ماه هاي سال هم به ترتیب ژانویه و فوریه هستند            

ژنو معموالً مطبوع و رطوبت نسبی هـواي آن کـم اسـت و بـاد خنکـی هـم ،         

همواره از ناحیه کوهستانی ژورا و از نواحی کنار دریاچه لمان که سمت رشـته                

 تقریباً در   نیمی از روزهاي سال می تـوان          .کوه هاي آلپ نیز هست می وزد        

  ، کـه در ناحیـه   Mont blancبلندترین قله رشته کوه آلپ یعنی مون بـالن  

ایـن قلـه از     . مرزي ایتالیا و فرانسه و در درون خاك فرانسه قـرار دارد را دیـد              

  . اقصی نقاط شهر ژنو قابل رویت است 

هاي آلپ و دیگري از سمت      دو رود پر آب یکی از سمت شرق و از رشته کوه             

غرب و از رشته کوه هاي ژورا سرچشمه گرفته و به طرف شهر ژنو جریان می       

یابند رود رون که از رشته کوه آلپ سرچشمه می گیرد بزرگترین دریاچه روان              

اروپا را تشکیل می دهد که این خود منظره اي بی بدیل بوجود آورده و باعث                

ران متعدد می گـردد ایـن رودِ دریاچـه اي           زیبائی خیره کننده و جذب گردشگ     

ایـن رود در بـدو ورود       . بخشی از مرز آبی کشور سوئیس و کشور فرانسه است         

به شهر از حالت دریاچه اي خارج و شکل رودخانه به خود گرفته و وارد شـهر                  

بر روي این رود در شهر پل هاي متعدد قدیمی و جدیـد احـداث    . ژنو می شود  

د ساخته شده بـدلیل اینکـه در شـرایط طغیـان رودخانـه              شده پل ها بسیار بلن    

رود دیگـري کـه از رشـته کـوه ژورا      . ارتباط دو سوي رودخانه محفوظ بمانـد        

 وارد شـهر شـده و بعـد از طـی     Servaسرچشمه می گیرد از دامنه کوه سـروا      

آب رود  . مسیر زیگزالی در درون شهر به رود رون در قلب شهر ژنو می پیوندد             

زالل است تا جایی که عمق رودخانه و کف آن را با تمام پرآبـی و                رون بسیار   

آنجا که ایـن  . عمیق بودن می توان دید ولی آب رود سروا کمی کدر می باشد          

دو تا رود به هم می پیوندند واقعاً منظره اي بـی ماننـد بوجـود مـی آورد کـه                     

 . امکان دل کندن از این منظره بعد از ساعت هـا تماشـا بـسیار سـخت اسـت      

شهرداري ژنو امکانات تفریحی متعددي براي گردشگران و شـهروندان عـادي    

مکان هاي مختلـف غـذاخوري ، رسـتوران هـاي           : فراهم کرده است از جمله      

جوراجور ، امکاناتی براي اوتراق خانوادگی در فـضاي آزاد بـین دو رودخانـه و                

  . صدها مکان دیگر

ر را طراوت و زیبـایی خاصـی        این دو رود خیابان ها و محله هاي مختلف شه         

بخشیده است و آنقدر امتداد پیدا کرده که در انتها به هـم پیوسـته انـد و یـک       

دریاچه پرآب در حال حرکت را بوجود آورده است و تا کیلومترها آبهایشان بـه               

همدیگر مخلوط نمی شود تا اینکه آرام آرام کامالً در هم مخلوط شده و مسیر             

ر و از آنجا به د اخل کشور سوئیس ادامه می دهنـد             خود را به طرف داخل شه     

  . تا سر منشاء رونق بیشتر بخش گردشگري و صنعت کشاورزي کشور باشند

چنانکه در معرفی کشور سوئیس و شهر ژنو قبالً گفته شـد ، شـهر ژنـو ماننـد             

زایده اي است که به خاك فرانسه فرو رفته باشد و حتی توسعه فرودگـاه بـین       

  .ر بخشی از خاك فرانسه صورت گرفته استالمللی ژنو د

شهر بسیار تمیز ، و وجود بارندگی هاي متعدد و نبود خاك عریـان در اطـراف               

شهر و وجود جنگل ها و کوه هاي سر سبز اطـراف ، مزیـدي بـر علـت تمیـز       

در کنار همه موارد یاد شده شهرداري بسیار کارآمد با پرسنل . ماندن شهر است  

مرکـز شـهر بـا    . ا مانند یک دسته گل زیبا کـرده اسـت   منظم و دقیق، شهر ر    

نماهاي قدیمی و جدید مناظري را بوجود آورده است که توجه هر تـازه وارد را   

تقریباً ادامه هر خیابان به خاك فرانسه منتهی می شـود  .به خود جلب می کند     

   ود وـون گذاشته می شـرام به قانـرین احتـور سوئیس باالتـکه در کشـبا این
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رعایت قانون تقریباً عملی نابخشودنی اسـت ولـی نمـاد پلـیس را بـه                عدم  

  . عنوان نماد اجراي قانون خیلی بندرت می توان دید 
  

امـا شـهروندان بـا نظـم        . در شهر ژنو هم مراکز پلیس اصالً مشهود نیست        

حق تقدم و احترام بـه حقـوق دیگـران از          .خاصی قانون را رعایت می کنند     

وندي به حساب می آید تا جایی که اگر پیرزن یـا پیرمـردي از           اولویت شهر 

عرض خیابان در حال عبور باشد ترن برقی با مسافران داخل خود صـبورانه           

و با حوصله منتظر عبور به سالمت شهروند به انتظار می ماند و یا در پشت                

 دقیقـه  10چراغ قرمز عابر پیاده عابرانی را می توان دید که حتـی بـیش از               

وقتـی کـسی خـارج از    . نتظر روشن شدن چراغ سبز عابر پیاده می ماننـد       م

ـ              ه ـدان مواجـ  ـخط کشی عبور می کند با نگاه هاي معنی دار دیگـر شهرون

  . می شود
  

مردم سیگار می کشند اما هرگز در اماکن سرپوشـیده          % 46با اینکه بیش از     

اهده حتی داخل ماشین شخصی خود سیگار نمی کشند و یا حداقل من مش            

از شـهروندان هـدفون     % 75از ویژگی هاي مهم دیگر اینکه تقریباً        . نکردم  

ود را در همـه حـال گـوش         ـواه خ ـگ دلخ ـود زده و آهن   ـوش هاي خ  ـبه گ 

  . می کنند 
  

از شهرهاي اطراف شهر ژنو که بنده امکان مسافرت به آنها را یافتم لـوزان               

وچکترین شـهر کـه در      کـ . در دامنه کوه هاي آلپ بسیار تماشایی می باشد        

چون درکناره دریاچه لمـان و در امتـداد رود رون بنـا شـده               . دنیا مترو دارد    

است ، کناره باریکی از ساختمان هاي ییالقی تمیز و مدرن و سنتی را خلق         

  . کرده و در زمستان ها پوشیده از برف می باشد 
  

 را در روزهاي برفی فصل زمستان برف روبی ساعت بـه سـاعت ، ترافیـک              

دچار مشکل می کند به همین دلیل مترو این مشکل را حل کرده و امکـان      

  . تردد راحت و روان شهروندان را فراهم می کند 
  

در لوزان نیز رودخانه اي کوچک ولی زیبا و تمیز از درون شهر عبور کرده و        

  .به دریاچه لمان می ریزد 
  

 ا قیمت هاي مناسب ،     شهرداري لوزان ترتیبی داده بود که غذاهاي متنوع ب        

در رستوران ها فراهم شود و در اختیار گردشگران و شهروندان قرار گیـرد و              

این کار از طریق حمایت از سرمایه گذاران ملیـت هـاي مختلـف بـه اجـرا                  

وران هاي ترکی ، چینی ، اسپانیائی ، ایرانـی          ـدر این شهر رست   . درآمده بود   

  . به وفور یافت می شد ... و 
  

رئیس هیأت نمایندگی چین در اولـین جلـسه گفتگوهـاي        اظهارات  

  اجتماعی که به دستور اصلی بحث تبدیل شد 
  

آقاي رئیس، گفت و گوي چهره به چهره شرکاي اجتماعی تا حد زیادي به              

حل و فصل سوءتفاهمات کمک کـرده اسـت و نقـش مهمـی در برقـراري            

ـ             ات پیـشگیري   گفتگوهاي اجتماعی ایفاء نموده و از دامـن زدن بـه اختالف

کرده  و از طریق گفت و گوي شرکاي اجتماعی اختالفات در مراحل اولیـه               

حل و فصل می گردد و یک نوع تفاهم و همدلی بجاي تـشدید اختالفـات            

در فضاي کسب و کار حاکم می شود ،  می توان گفت اختالفات جاي خود        

 جوامـع  امروز در. را به آرامش می دهد و یا با آرامش حل و فصل می گردد          

  .کارفرمائی و کارگري این اعتماد ساخته شده است
  

  ILOتصمیم کمیته گفتگوهاي اجتماعی براي تمامی دولت هاي عضو 

دولـت در  .  بین کارفرما و کارگر گفتگوهاي اجتماعی را بایـد فعـال کـرد     -الف  

گفتگوهاي سه جانبه باید نقش مدیریتی ایفا کند و نباید بـه اشـکال مختلـف در                

نظر خود زیاده روي کرده و یا نظر خـود را بـه هـر نحـو  بـه بخـش هـاي          ارائه  

  .کارفرمائی یا کارگري تحمیل کند 

 از طریق ایجاد اعتماد میان شرکاء اجتماعی زمینه تسهیل در انتقـال منـابع               -ب

مالی براي سرمایه گذاري و انتقال تکنولوژي براي ایجاد فضاهاي جدید کسب و             

 و کار سنتی ، تغییرات جمعیتی و مـالی و نظیـر آنهـا               کار ، بهبود فضاهاي کسب    

فراهم گردد تا تصمیمات مـشترك ، شناسـائی منـابع مـشترك ، راه حـل هـاي                   

  .مشترك، که برنده مشترك را بدنبال خواهد داشت بوجود آید 

 چین در آینده تغییراتی بسیار خواهد داشت چرا که درستی این راه حـل هـا                 -پ

  .تیجه خوبی درعرصه اجتماعی جهانی بدنبال داشته استدرگذشته نه چندان دورن

 گفت و گوي شرکاي اجتماعی راه مناسب براي حرکت به جلو ، اجتنـاب از                -ت

رویاروئی و نگه داشتن دخالت دولت ها در حداقل ، نقـش مـدیریتی بـه دولتهـا                   

  . خواهد داد بدنه دولت ها را کوچک و نقش مدیریتی آنها برجسته خواهد کرد 

اي موارد فوق از طریق گفت و گوي سه جانبه و دو جانبه کارفرما و کارگر از                 اجر

چالش هاي عظیم اجتماعی جلوگیري کرده و به یک خودگردانی در جامعه منجر            

هـاي   خواهد شد توافق در عرصه مالکیت و سـهم هـر کـدام از آنـرا در محـیط                  

را به یک نقش تولیدي ، صنعتی و اقتصادي را ضروري خواهد کرد و نقش دولت  

  . حاکمیتی و حکم رانی بدل خواهد نمود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

در پایان این جلسه بعد از جمع بندي کـه ارائـه شـد مجـدداً نماینـدگان شـرکاء                    

را مجدانه به برپائی و رعایت گفـت و گـوي       ) کارفرما ، کارگر و دولت    ( اجتماعی  

  .سه جانبه فرا خواند و روي آن تأکید موکّد نمود 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  :تهیه کننده 

  ون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایرانکان            

      2 طبقه 17خیابان حافظ خیابان رودسر شماره                     تهران   –ایران 

              88944564:     فاکس 88940211 و 512:    تلفن 15936-79415کدپستی 

     info@icea.ir:       پست الکترونیکی 158753646:   صندوق پستی 

  www.icea.ir  ، www.payamekarfarmayan.com: وب سایت هاي 


