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  سازمان بین المللی کار

از آن ILO،که از این پس با نام اختصاري  *سازمان بین المللی کار

یاد می شود یکی از آژانس هاي تخصصی زیرمجموعه سازمان ملل 

میالدي ، داراي  1919است . این سازمان با تاسیس در سال 

قدمتی بسیار طوالنی است که حتی پیش از سازمان ملل تاسیس 

یک  شده است . این نهاد تنها سازمان بین المللی است که داراي

ویژگی خاص و منحصر به فرد سه جانبه گرایی ، متشکل از 

  نمایندگان سه گروه دولت ها ، کارگران و کارفرمایان می باشد .

ILO  ارگان بین المللی است که هر سه گروه فوق را با تنها

جایگاهی یکسان بدور هم گردآورده تا درخصوص مسائل مرتبط با 

  گیري نمایند.کار و امور اجتماعی بحث و تصمیم 

مباحث فوق الذکر به منظور بهبود شرایط کار و اوضاع اجتماعی 

کشور آزادانه و به اختیار خود به  185انجام می پذیرد . امروزه 

عضویت این نهاد بین المللی در آمده اند . اهداف این سازمان در 

  اساسنامه آن، همچنین در بیانیه فیالدفیا تصریح شده است . 

از جمله کشورهایی است که در اولین سال تاسیس این ایران نیز 

میالدي به عضویت آن  1919نهاد بین المللی ، یعنی همان سال 

کارگران و کارفرمایان ت و هر سه گروه نمایندگان دولت ،درآمده اس

در روند بحث ها و تصمیم سازي هاي مرتبط با مسائل، در چارچوب 

  دارند .دستورکار آن سازمان ، مشارکت منطقی 

  کنفرانس بین المللی کار 

 ILOکه در باال ذکر شد ، ساختار منحصر به فرد چنانهم

، کارفرمایان و دولت ها را گردهم می آورد تا با نمایندگان کارگران

شرکت در بحث ها ، مسیر تصمیم سازي ها و تصمیم گیري هاي 

مان با مرتبط با امور کار و مسائل اجتماعی را شکل دهند . این ساز

این هدف ، همه ساله در ماه ژوئن هر سال میالدي (خرداد ماه 

می نماید  **"کنفرانس بین المللی کار"ایرانی) اقدام به برگزاري 

که از این پس براساس خالصه عنوان آن که در پاپر ورقی آمده از 

  نام می شود . ILCآن با عنوان 

، کنفرانس بین المللی کار ، ارگان عالی سازمان بین  ILCدر واقع 

است که همه ساله در ماه ژوئن در شهر ژنو  ILOالمللی کار 

  سوئیس برگزار می شود .

براساس اساسنامه این سازمان بین المللی که کشورها با آگاهی و 

پذیرش اساسنامه آن آزادانه و با اختیار خود بدان پیوسته اند ، 

ربط عضو موظف و متعهدند که با تقبل تمامی  دولت هاي ذي

هزینه از سوي خود ، نمایندگان هر سه گروه کارگري ، کارفرمایی و 

دولت را براي شرکت در کنفرانس هاي ساالنه بین المللی کار ، به 

ژنو اعزام نمایند . 

تصویب "از وظایف اصلی اجالسیه هاي ساالنه بین المللی کار، 

  ايــان و بحث هـام گفتمـانج"و "المللی کاراستانداردهاي بین 

دردر چارچوب مسائل و موضوعاتی است که در دستورکار وعمومی

تصویب برنامه و بودجه ". به عالوه  "است ILOچارچوب صالحیت فنی 

انجام انتخابات مرتبط با "و  "سازمان بین المللی کار هر دو سال یکبار

نیز از دیگر  "آن سازمان ، هر سه سال یکبار ***اعضاي هیات مدیره

  ولیت هاي آن سازمان می باشد .ئوظایف و مس

تصویب استانداردهاي بین المللی کار ، که به عنوان یکی از وظایف اصلی 

کنفرانس هاي ساالنه در باال ذکر شد ، در قالب مقاوله نامه ، توصیه نامه و 

وري ، در یک سال و یا دو پروتکل است که به صورت یک شوري یا دو ش

توسط هر سه  –سال متوالی بحث و بررسی و از طریق رآي کشور ها 

  گروه نمایندگان کارگري، کارفرمایی و دولت به تصویب اعضا می رسد . 

کنفرانس بین المللی کار متشکل از نمایندگان سه جانبه کشورهاي عضو 

اي و بین المللی  و همچنین نمایندگانی از دیگر نهادهاي ملی ، منطقه

و بدون حق راي در اجالسیه ها  (Observer)است که به عنوان ناظر 

  شرکت می کنند .

اساسنامه سازمان بین المللی کار ، ترکیب هیات  1، بند  3براساس ماده 

هاي نمایندگی هر کشور عضو می باید متشکل از دو نماینده دولت ، یک 

نماینده کارفرمایی و یک نماینده کارگري باشد . ( این افراد به عنوان 

همان  2معرفی می شوند .) همچنین براساس بند  ”Delegate“نماینده 

، هر یک از نمایندگان سه گروه ILOاز اساسنامه  )3ماده (ماده

ی ـمشاور فن 2کارگري، کارفرمایی و دولت ها را می تواند حداکثر 

(Technical Adviser) براي هر یک از بندهاي دستورکار اجالسیه ،

  هاي ساالنه ، همراهی نماید . 

ست هاي مجمع در نش(Delegates)براساس رسم معمول ، نمایندگان 

کنفرانس شرکت می کنند . در کمیته  (Plenary Sessions)عمومی 

تخصصی کنفرانس نیز که براساس بندهاي دستورکار هر  –هاي فنی 

اجالسیه تشکیل می شود ، نمایندگان و یا مشاوران فنی شرکت می کنند 

و در قالب اعضاي اصلی یا علی البدل در جریان راي گیري ها مشارکت 

  می کنند .

چارچوب کاري هر یک از اجالسیه هاي کنفرانس بین المللی کار ، 

کنفرانس برنامه ریزي و انجام (Standing Orders)هبراساس آئین نام

  می گیرد .

عالی ترین ارگان تصمیم  (ILC)به این ترتیب کنفرانس بین المللی کار 

است . زیرا که نمایندگان سه جانبه کشورهاي عضو   ILOسازي ها در 

محتواي بحث ها را شکل می دهند و خود نیز براي تصویب به آن ها راي 

کنفرانس متشکل از یک مجمع عمومی و همچنین کمیته می دهند . 

تخصصی است . نشست هاي مجمع عمومی در سالن  –هاي فنی 

  اجتماعات سازمان ملل برگزار می شود . طبیعتاً افتتاحیه و اختتامیه هاي 
___________________________________________________________________________________________________________  

  

     * International Labour Organization – ILO

   ** International Labour Conference – ILC

*** Governing Body – G.B.
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هر کنفرانس نیز در همین سالن برپا می شود . به دلیل اهمیت و قدمت 

بر نشست سال) عالوه  95سازمان بین المللی کار (بیش از بسیار طوالنی

هاي مجمع عمومی ، نشست هاي کمیته هاي فنی ، تخصصی هر 

سوئیس) برگزار  –اروپایی سازمان ملل (در ژنو  اجالسیه نیز در همان مقرّ

نشست ها و جلسات کمیته هاي فنی ، نمایندگان هر می شود . در خالل

سه گروه دولت ها ، کارگران و کارفرمایان کشورهاي عضو ، در مباحث 

به گزارش هاي رئیس هیات مدیره و مدیرکل سازمان بین المللی  مربوط

کار شرکت می کنند و سخنرانی هاي خود را در چارچوب موضوعات و 

محتواي گزارش هاي مذکور ، ارائه می نمایند . مجمع عمومی اجالسیه 

هاي کنفرانس همچنین همه ساله میزبان روساي کشورها و دولت هاي 

  مختلف نیز می باشد .

کمیته هاي فنی کنفرانس نیز براساس بندهاي فنی دستورکار 

(Agenda) هر اجالسیه شکل می گیرد . کمیته ها در هفته هاي اول و

دوم کار کنفرانس ، همزمان ، تشکیل جلسه می دهند . تمامی جمع 

بندي ها ، گزارش ها و هر نوع سندي که توسط این کمیته ها تدوین و 

نهایتاً در پایان کار کنفرانس ، به منظور تصویب نگارش شده باشد ، 

  نهایی، براي رآي گیري به مجمع عمومی تسلیم خواهد شد .

                      ن المللی کارـــان بیــره سازمــات مدیــر است هیـل ذکـقاب

(ILO Governing Body) در حال بررسی و بازنگري عملکرد کنفرانس

د روند و عملکرد آن است . یکی از تصمیمات اتخاذ ساالنه و اصالح و بهبو

شده در این خصوص ، کوتاه کردن مدت زمان کنفرانس از سه هفته ، 

  تقریباً به کمی بیش از دو هفته می باشد . 

اضافه می نماید درخصوص ارگان هاي متشکله سازمان بین المللی کار ، 

فرانس و همچنین ، کن(The Office)از جمله هیات مدیره ، دبیرخانه 

شهر و کشور میزبان برگزاري اجالسیه هاي ساالنه ، یعنی سوئیس و 

مشخصاً ژنو ، اطالعات گسترده و مفیدي در گزارش هاي قبلی کنفرانس، 

 2013کنفرانس بین المللی کار سال  102به ویژه گزارش اجالسیه 

الی ) درج شده است که در اسناد دبیرخانه کانون ع1392میالدي (خرداد 

انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران ضبط و قابل بهره گیري براي 

  عالقمندان است .

  2014امین اجالسیه کنفرانس بین المللی کار سال  103

براساس قواعد (مندرج در بخش فوق) از کنفرانس بین المللی کار ، 

) اجالسیه کنفرانس (ساالنه) بین المللی کار از تاریخ 103یکصدوسومین (

ماه  28(برابر با  1393خرداد  22خرداد لغایت پنج شنبه  7رشنبه چها

  سوئیس برگزار شد. –میالدي) در شهر ژنو 2014ماه ژوئن سال 12می تا 

که کمیته هاي فنی بتوانند کار خود را از اولین روز کاري به منظور آن

کنفرانس آغاز کنند ، نشست جداگانه سه گروه دولت ها ، کارگران و 

 6کارفرمایان یک روز قبل از افتتاحیه کنفرانس یعنی در روز سه شنبه 

ماه می میالدي) تشکیل شد تا گروه ها ضمن آشنایی با  27خرداد (

  برنامه ریزي ها و پروسه اجراي کنفرانس ، مقامات و مسئوالن کمیته هاي

مختلف فنی را نیز مشخص نمایند . این مسئوالن از میان نمایندگان 

صاحب صالحیت و شایسته و آشنا به موضوعات فنی از خود کشورها 

ان ـه دو  سازمـن و کارشناسان برجستـد و متخصصیـانتخاب می شون

بین المللی کار و سازمان بین المللی کارفرمایان آنها را به لحاظ 

  تنظیم و تدوین گزارش ها پشتیبانی می نمایند . 

  هـماه می افتتاحی 28خرداد برابر با 7به این ترتیب روز چهارشنبه

کنفرانس ، مطابق رسم معمول در سالن اجتماعات مقرّ اروپایی 

برگزار شد . در روز افتتاحیه براساس تصمیمات سازمان ملل در ژنو 

اتخاذ شده در نشست هاي جداگانه سه گروه دولت ها ، کارگران و 

کارفرمایان که در روز قبل انجام گرفت ، رئیس کنفرانس ، نایب 

، و همچنین رئیس هاي کنفرانس (کارگري و کارفرمایی) انتخاب

ین نامه کنفرانس ، کمیته هاي مختلف را تشکیل دادند . مطابق آئ

 Selection)بالفاصله پس از افتتاحیه کنفرانس ، کمیته گزینش

Committee) تشکیل جلسه داد تا در مورد روند ترتیب و زمان

  برنامه هاي کنفرانس تصمیمات الزم را اتخاد نماید . 

  کمیته گزینش کنفرانس

ر می به لحاظ ارتباط موضوع با شرح فوق الذکر ، در همین جا یادآو

از آئین نامه  2بند  55و همچنین ماده Hو بخش  4شود که ماده 

به کمیته گزینش اختصاص دارد .  (Standing Orders)کنفرانس 

عضو اصلی منتخب گروه کارفرمایی است .  28این کمیته متشکل از 

به همین تعداد نیز اعضاي علی البدل دارد . مسئولیت این کمیته ، 

برنامه ریزي تمامی برنامه هاي کنفرانس ، تعیین دقیق اجراي برنامه 

و اقدام  ها و دستورکار نشست هاي مجمع عمومی و کمیته ها

درخصوص همه مسائل مرتبط با دیگر موضوعات کنفرانس است . 

کمیته گزینش در خالل برنامه هاي کاري کنفرانس ، براي بررسی هر 

موضوع خاص نیز ، بنا به اهمیت موضوع و یا ضرورت امر تشکیل 

  جلسه می دهد . 

شایان ذکر است که خانم شهره تصدیقی مشاور بین الملل کانون 

جمن هاي صنفی کارفرمایی ایران نیز به عنوان یکی از اعضاي عالی ان

کمیته مذکور گزینش و معرفی گردید. فهرست اعضاي کمیته 

  قابل دسترسی است . ILOگزینش در سایت 

نماینده دولت جمهوري اسالمی ایران نیز از جمله اعضاي (در گروه 

  دولت ها)کمیته گزینش می باشد . 

  مقامات ارشد کنفرانس 

ماه می) ، پیرو نشست هاي  28خرداد =  7ر روز افتتاحیه کنفرانس (د

جداگانه گروه هاي دولت ها ، کارگران و کارفرمایان در روز قبل از 

ماه می) و تصمیمات اتخاذ شده در آن  27خرداد =  6افتتاحیه (

نشست ها براساس توافق گروه ها ، مقامات و مسئوالن کنفرانس به 

  معرفی شدند :زیر انتخاب و  حشر
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  رئیس(پرزیدنت) کنفرانس: 

  آقاي دانیل فونس دي ریوجا از آرژانتین

وي همچنین به عنوان پرزیدنت سازمان بین المللی کارفرمایان، 

براي یک دوره سه ساله، انتخاب شده است که امسال تصدي این 

  مسئولیت را رسماً عهده دار گردید . 

  نایب رئیس کنفرانس از گروه دولت ها : 

  آقاي الکساندروس الکساندریس از یونان 

  نایب رئیس کنفرانس از گروه کارگران :

  آقاي تاکاکی ساکورادا از ژاپن

  نایب رئیس کنفرانس از گروه کارفرمایان : 

  خانم ژاکلین موگو از کنیا

  همچنین نواب رئیس گروه هاي کارفرمایان به شرح ذیل :

  آقاي کامران رحمان ، از بنگالدش

  آقاي رایامو از کُنگو

  آقاي آلبرتو اچاواریا از کلمبیا

  متحده امریکا وخانم رونی گلدبرگ از ایاالت 

  خانم هورنانگ دراس از آلمان

کنفرانس (ساالنه) بین المللی کار ،  103به این ترتیب کار اجالسیه 

با مراسم افتتاحیه آن در روز 

ماه می) و  28خرداد ( 7چهارشنبه 

معرفی و تصویب مقامات کنفرانس 

و مسئوالن کمیته هاي فنی آغاز 

خرداد برابر 22شدودرروز پنج شنبه

ماه ژوئن با مراسم اختتامیه ،  12با 

و امضاي مصوبات مجمع عمومی 

کنفرانس مشترکاً توسط پرزیدنت 

کنفرانس آقاي دانیل فونس دي 

آقاي گاي رایدر تبعه انگلستان ILOریوجا تبعه آرژانتین و مدیرکل 

  به کار خود پایان داد .

  2014کنفرانس بین المللی کار سال  103دستورکار اجالسیه 

هر ساله بندهاي دستورکار هر اجالسیه ، از قبل با پیشنهاد هیات 

همچنین خود کشورها ، در نشست هاي قبل از  ILOمدیره 

کنفرانس پیشنهاد و توسط هیات مدیره آن سازمان نهایی و تصویب 

  می شود . بندهاي مندرج در دستورکار اجالسیه ها دو بخش دارد .

بندهاي ثابت که همه ساله در اجالسیه ها مطرح ، بحث و تصویب  اول

ی که در هر سال با توجه به شرایط نمباحث مختلف و فدوم می شود . و 

ورکار قرار ـانی ، اهمیت خاص موضوعات ، و اولویت آن ها در دستـجه

  می گیرد .

  یم بندي کرد :سرا می توان به شرح ذیل تق 103لذا دستورکار اجالسیه 

  الف : بندهاي ثابت دستورکار 

(که حاوي گزارش عملکرد سازمان  ILOگزارشات رئیس هیات مدیره .1

.م گزارش وي در هر سال متفاوت استکه موضوع وتILOاست)و مدیرکل

براي محتواي گزارش یرکل موضوع مهاجرت بین المللی را (امسال مد

پرداخت.)خود برگزیده بود که در بخش هاي بعدي به آن خواهیم 

برنامه و بودجه و دیگر مسائل مالی سازمان .2

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

در کشورهاي الحاقی 

(مقرر شده توسط هیات مدیره و کنفرانس  ب : بندهاي فنی و غیرثابت

  هاي پیشین{خودکشورها})

تحت عنوان کار 1930مصوب سال  29مکمل مقاوله نامه شماره .4

تدوین یک استاندارد به صورت یک شوري (Forced Labour)اجباري 

فقط در یک سال . هدف از بررسی این موضوع ، تعیین شکاف هاي 

موجود در اجراي کامل این مقاوله نامه جهت پیشگیري از کار اجباري 

همچنین اقدامات مرتبط با جلوگیري ، حمایت و جبران خسارت ناشی از 

اجباري. این جریان متمرکز بر تحقق کامل محو کار اجباري بود . کار 

تسهیل گذار از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی ، به منظور تدوین .5

و تصویب استاندارد مربوطه طی دو شور بررسی و بحث در دو سال متوالی 

)2015و  2014(در سال هاي 

می شود و بحث دوره اي که هر چند سال یکبار به آن بازگشت .6

امسال موضوع اهداف استراتژیک اشتغال را در دستورکار داشت . این 

بحث به صورت عمومی و نه در چارچوب تصویب سند استاندارد طرح و 

بررسی گردید.

  مروري بر کار کنفرانس براساس بندهاي دستورکار

(Plenary)مجمع عمومی 

مختلف و نشست هاي مجمع عمومی در خالل کار و نشست کمیته هاي 

برنامه پایانی کار کنفرانس انجام می گیرد . عالوه بر تصویب گزارش ها و 

اسنادي که توسط کمیته ها در پایان کارشان به مجمع عمومی تسلیم 

می شود ، نمایندگان اصلی نهادهاي کارگري و کارفرمایی و وزراي 

کشورهاي عضو سازمان بین المللی کار ، همچنین روساي دولت ها در 

شورهاي مختلف به عنوان میهمانان افتخاري کنفرانس ، سخنرانی هاي ک

خود را در این نشست ها به انجام می رسانند . در اجالسیه امسال نخست 

وزیر کشور اردن هاشمی و همچنین نخست وزیر کشور مغولستان ، 

که میالدي بودند . همچنان 2014سال  103میهمانان افتخاري اجالسیه 

  )از انگلیسکل سازمان بین المللی کار ، آقاي گاي رایدر (ذکر شد مدیر
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گزارش خود را به موضوع مهاجرت بین المللی اختصاص داده بود . به 

عنوان ضمیمه این گزارش ، وضعیت کارگران در مناطق اشغالی عرب نیز 

مطرح شده بود . شروع سخنرانی مقامات دولتی و نمایندگان ارشد 

 14ژوئن ( 4کارگري و کارفرمایی کشورها از روز  سازمان هاي نمایندگی

خرداد) بود . نماینده کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران 

جناب آقاي مهندس محمد عطاردیان نیز براساس برنامه زمانی از قبل 

) اولین روز شروع سخنرانی ها 11: 30تعیین شده ، در بامداد (ساعت 

نرانی نمود . هر دو متن فارسی و انگلیسی ژوئن) سخ 4خرداد ( 14یعنی 

  این سخنرانی در قسمت پایانی در بخش ضمائم آمده است .

  کمیته ها 

  کمیته ها براساس بندهاي دستورکار کنفرانس

متشکل از نمایندگان دولت ها ( نمایندگان کارگري و  کمیته مالی

کارفرمایی نیز می توانند حضور داشته باشند ) است که به منظور تصویب 

و دیگر موضوعات  2013اعالمیه هاي مالی سازمان تا پایان دسامبر سال 

مالی که هیات مدیره مایل باشد توجه این کمیته را بدان معطوف دارد 

از  3بند  55و ماده  Hمکرر و بخش 7هد.. (ماده تشکیل جلسه می د

  آئین نامه کنفرانس حاکم بر وظایف و شرح این کمیته مالی است )

اجراي مقاوله نامه ها و  تکمیته مربوط به اطالعات و گزارشا

  توصیه نامه ها در کشورها ( کمیته استانداردها)

ه و توصیه نامه) ، کمیته اجراي استانداردهاي بین المللی کار (مقاوله نام

آئین نامه کنفرانس ، مسئول رسیدگی به  Hو بخش  7به موجب ماده 

گزارش هاي چگونگی اجراي مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها در 

کشورهایی است که بدان اسناد ملحق شده اند . این کمیته گزارش هایی 

باید می  ILOاساسنامه  35و  22،  19که توسط دولت ها ، براساس ماده 

شود مورد بررسی و کنکاش قرار می دهد . کمیته اجراي ILOتسلیم 

استانداردها عالوه بر بررسی گزارش هاي ارائه شده توسط دولت ها ، 

گزارش ها و بررسی هاي کمیته مستقل کارشناسان اجراي استانداردها را 

نیز مورد مداقه قرار می دهد . گزارش کمیته مستقل کارشناسان (صاحب 

ان و متخصصان حقوق بین الملل) عالوه بر بررسی چگونگی اجراي نظر

استانداردها در کشورهاي الحاقی ، همه ساله حاوي یک گزارش پیرامون 

یک موضوع خاص نیز می باشد . در این گزارش کمیته کارشناسان یک 

در همه کشورها اعم از الحاقی یا  "مبحث"بررسی کلی و عمومی از یک 

        عمل می آورد و نتایج این بررسی عمومیغیرالحاقی ، به 

(General Survey) تسلیم کمیته استانداردهاي  2را به صورت گزارش

گزارش بررسی عمومی امسال کمیته مستقل  .کنفرانس می نماید

تعیین حداقل "کارشناسان درخصوص مقاوله نامه و توصیه نامه 

  و چگونگی تعیین آن در کشورهاي مختلف بود .  "دستمزد

در گزارشی که کمیته مستقل کارشناسان اجراي مقاوله نامه ها و توصیه 

کنفرانس بین المللی کار ارائه داد ، دو  103نامه ها امسال به اجالسیه 

  پرونده درخصوص جمهوري اسالمی ایران نیز مطرح گردیده است.

تحث عنوان دستمزد  100دو پرونده یکی شامل اجراي مقاوله نامه  

میالدي به آن پیوسته است . در  1972برابر است که ایران در سال 

قانون کار جمهوري اسالمی ایران  38این گزارش آمده است که ماده 

صراحت کامل به برابري دستمزد ندارد و سطح آن (ماده قانونی) 

لزامات مقاوله نامه است و گزارش ضرورت اصالح و پایین تر از مفاد و ا

بازنگري در این ماده قانونی تصریح شده است که براساس گزارش و 

اعالم دولت جمهوري اسالمی ایران این بازنگري در جریان است . از 

موضوعات مطرح شده در گزارش درخصوص این موضوع ارتقاي 

یک جنسیتی مشاغل برابري میان مرد و زن و دستمزد آن ها ، تفک

که به عنوان ویژگی بازار کار ایران ذکر شده و این که برخی مشاغل 

  ص خانم ها و برخی مشاغل در سلطه کامل مردان می باشد .تمخ

پرونده دوم درخصوص ایران ، مربوط به اجراي مقاوله نامه شماره 

تحت عنوان تبعیض در اشتغال و حرفه است . این مقاوله نامه  111

میالدي به تصویب جهانی رسید و ایران نیز در سال  1958ل در سا

  میالدي به آن ملحق گردید .  1964

قابل یادآوري است که کمیته استانداردهاي کنفرانس از جمله کمیته 

هاي حساس و بحث برانگیز اجالس هاي ساالنه کنفرانس بین المللی 

اي مقاوله کار است که عالوه بر کنکاش موضوعات فنی و محتوایی اجر

  نامه ها ، انگیزه هاي سیاسی را نیز در خود دارد .

 111پرونده ایران در رابطه با چگونگی اجراي مقاوله نامه شماره 

تبعیض در اشتغال و کار از پرونده هاي خاص در دستگاه نظارتی 

ILO است که همه ساله به خصوص از طرف گروه کارگري فشار

  ونده باز طرح و کنکاش شود .بسیاري اعمال می شود که این پر

میالدي) 1979از پس از پیروزي انقالب اسالمی در کشور ( سال 

بار در اجالسیه هاي مختلف ، با فراز و نشیب  17پرونده ایران جمعاً 

هاي بسیار مطرح شده است . با توجه به سال هاي مطرح شده پرونده 

،  1987، 1986،  1985ایران در اجالسیه هاي سال هاي میالدي 

1988  ،1990  ،1993  ،1996  ،1997  ،1999  ،2000  ،2001  ،

می توان مالحظه  2013،  2010،  2009،  2008،  2006،  2003

بار ، یعنی  17کرد که از سال پس از پیروزي انقالب اسالمی تاکنون 

تقریباً بطور متوسط هر یکسال در میان این پرونده مطرح و مورد 

ار گرفته است. در همین رابطه ایران در سال هاي ارزیابی و نقد قر

 Special“در پاراگراف ویژه  2009و  1997،  1986،  1985

Paragraph”  . به مفهوم کشور ناقض حقوق کار قرار گرفته است  

در سال هاي اخیر روند طرح این پرونده در اجالسیه ها ماهیت و 

ن مربوطه ، شکل خاص دیگري به خود گرفته است که هر دو طرفی

یعنی کمیته استانداردهاي کنفرانس و مقامات و مسئوالن ایرانی ، با 

نگاه مثبت تر ، و با درك متقابل از وضعیت یکدیگر به طرح پرونده و 

ارائه گزارش پرداخته اند . روند طرح پرونده ایران در رابطه با مقاوله 

برايست وتبعیض ، روندي رو به بهبود و سازندگی ا 111نامه شماره 
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اجراي بهتر و کامل تر این مقاوله نامه در کشور ، و رفع موانع 

اجرایی ، سازمان بین المللی کار همکاري هاي فنی شایسته اي با 

  ایران به عمل آورده است . 

در شرایط حاضر روابط فیمابین سازمان بین المللی کار با جمهوري 

اسالمی ایران ، با هر سه گروه دولت کارگري و کارفرمایی روابط 

مثبت و سازنده اي است که نتیجه تالش هر سه گروه به خصوص 

دولت و کارفرمایی در تعامل منطقی و اصولی با آن نهاد بین المللی 

  بوده است . 

هاي کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران همکاري 

در موارد طرح پرونده ایران، به خصوص در زمان طرح پرونده 

  قابل توجه بوده است. 2013در سال 

کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران همکاري شایسته 

اي هم با دولت جمهوري اسالمی ایران و هم با سازمان بین المللی 

کار ، به خصوص در چارچوب کار حساس کمیته استانداردهاي 

  کنفرانس ، اعمال نموده است . 

از موارد جدي درخواست هاي کانون عالی از کمیته استانداردهاي 

نفرانس که به صورت شایسته اي نیز به آن توجه، و درخواست ک

  این کانون عالی محقق نیز شده است موارد ذیل می باشد : 

 لحن مالیم و غیرتهاجمی سخنگوي گروه کارفرمایی در طرح

پرونده ایران ، با رعایت اصل احترام متقابل و درك از مسئولیت ها 

و شرایط هر دو طرف 

(طوالنی) و سال هاي مطرح شده پرونده  عدم اشاره به روند

ایران ، (که می تواند بار منفی در جمع بندي گزارش کمیته 

استانداردها داشته باشد)

 عدم ورود انفرادي و جداگانه نمایندگان کارفرمایی کشورها و یا

عدم ارایه گزارش یا طرح موضوع از سوي آن ها .( در گروه 

ینده کارفرمایان کانادا را هم داریم. کارفرمایی ، نماینده اي مثل نما

نماینده دولت کانادا عموماً و همواره در جهت منفی ، در مباحث 

طرح پرونده ایران ورود داشته و با استفاده از فرصت فراهم آمده به 

طرح موارد نقض حقوق بشر در کشور نیز می پردازد.. موضع غیر 

عذالک به علت مثبت دولت کانادا نسبت به ایران مشخص است  م

گفتگو با نمایندگان این کانون عالی این مواضع را اعالم نکرده اند .

 درخواست از دبیرخانهILO براي ارائه همکاري هاي فنی جهت

رفع موانع در اجراي مقاوله نامه ، البته با پذیرش برخی از مشکالت 

  نکات کلیدي نشست کمیته استانداردها 

ه اجراي استانداردهایکی از کمیته هاي کمیتهمچنانکه قبالً ذکر شد

اصلی و ثابت کنفرانس است که در واقع براي نمایندگان دولت ها ، 

کارگران و کارفرمایان فرصتی فراهم می آورد تا گزارش هاي ارایه 

، از چگونگی اجراي تعهدات ناشی  ILOشده توسط کشورهاي عضو 

  در چارچوب قوانین و  از الحاق به مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها چه

مقررات ملی و چه در اجراي مفاد و الزامات آن ها در عمل و در رویه هاي 

اجرایی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند . و باز همچنان که یادآوري 

شد این کمیته ، هر چند یک کمیته فنی است ولی همچنان تمرکز بر 

ل ، گروه کارگري این مسائل سیاسی نیزدارد. براساس نیت و عرف معمو

کمیته ، از این کمیته براي طرح و نمایش موارد تخلف دولت ها همچنین 

  به تصویر کشیدن سیاست هاي ملی غیرمردمی استفاده می کند . 

امسال کمیته استانداردهاي کنفرانس ، بحث هاي خود را براساس گزارش 

ین کمیته تسلیمی کمیته (مستقل) کارشناسان اجراي استانداردها به ا

آغاز نمود . بخشی از گزارش کمیته کارشناسان حاوي یک بحث عمومی 

م تعیین حداقل دستمزد در کشورهاي مختلف ، در چارچوب دو زاز مکانی

مصوب سال  131سند : یکی مقاوله نامه تعیین حداقل دستمزد به شماره 

 135میالدي و دومی توصیه نامه تعیین حداقل دستمزد به شماره  1970

کمیته استانداردهاي  "بررسی عمومی"میالدي بود .  1970مصوب سال 

سازد تا از قوانین و مقررات ملی و نحوه اجراي  کنفرانس را مخیر می

کشورهاي عضو (صرف نظر از این که به دو سند فوق ملحق شده باشند یا 

 "بررسی عمومی"خیر) یک بررسی کلی به عمل آورد . هدف از این 

شناخت موانع و مشکالت و طرح راه کارهاي ممکن براي مواجهه و 

  .برطرف نمودن این مشکالت در اجرا است

پس از طرح و بررسی موضوع فوق، کمیته استانداردها مطابق برنامه همه  

پرونده "ساله ، به بررسی گزارش هاي کشوري ، از کشورهاي مندرج در 

پرداخت . براساس توافق دو گروه  (Individual Cases)"هاي خاص

کارگر و کارفرما که تعیین کننده فهرست پرونده هاي خاص هستند ، 

کشور ، به منظور بررسی نحوه اجراي مقاوله نامه هاي  25ز امسال نی

الحاقی آن ها در کشورهاي متبوع نهایی گردید . براساس تالش ها و 

کشور ، و علیرغم مذاکرات سه  25توافق این دو گروه در  تنظیم فهرست 

کشور در کمیته  25جانبه مفیدي که درخصوص تک تک پرونده این 

وز کاري این کمیته ، گروه کارگر تصویب جمع انجام شد ، در آخرین ر

مورد طرح شده، که عمدتاً مربوط به نقض اجراي  19بندي سه جانبه از 

بودند، را متوقف نمود . این رویداد منفی به ILOمقاوله نامه هاي بنیادي 

دلیل آن بود که گروه کارگر نپذیرفت که در جمع بندي سه مورد مطرح 

آزادي تشکل ، درخصوص سه کشور  87امه شماره و بحث شده از مقاوله ن

اي را که مورد توافق کمیته استانداردهاي ،کامبوج وسوآزیلندجمله الجزایر

  بود ، باز درج شود . این جمله به شرح ذیل بود: 2013سال 

از آنجا که گروه کارفرما موافق نیست که حق اعتصاب در مقاوله "

است ، این کمیته (کمیته به رسمیت شناخته شده  87نامه شماره 

) به موضوع حق اعتصاب 2013استانداردهاي کنفرانس سال 

  "نپرداخت . 

در این خصوص گروه کارفرما براي رفع این مشکل و رسیدن به یک جمع 

پرونده اي که مطرح شد ، پیشنهادهایی ارائه  19بندي متوازن در مورد 

  ) نه در مفهوم و محتوا(: واژه بندي جمله فوق ه ـود . از جمله این کـنم



  
  
  

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6  

تغییر کند و یا این جمله از سوي کمیته کارشناسان اضافه شود که : 

نظرات دو گروه کارگري و کارفرمایی درخصوص حق اعتصاب کامالً "

، لیکن گروه کارگر ، پیشنهادات فوق را هم "مخالف یکدیگر است

نپذیرفت و همچنان بر تصمیم خود پابرجا ایستاد و تصویب جمع بندي 

  نمود . (Blocked)مورد از پرونده هاي خاص مطرح شده را بلوکه  19

مورد ، گروه کارگر در  19با متوقف ساختن کار تصویب جمع بندي این 

خود را نسبت به گروه کارفرما و واقع بی مالحظه گی و بی احترامی 

همچنین دولت ها که بیش از یک هفته بطور اصولی و سازنده در جریان 

طرح و بحث هاي پرونده هاي مشارکت نمودند و همچنین راه حل هایی 

براي رفع مشکالت اجراي مقاوله نامه هاي خاص الحاقی در کشورهاي 

ریان در اصل منزلت و ذي ربط ارائه کردند را به نمایش گذارد . این ج

اعتبار کلی سیستم نظارتی استانداردهاي بین المللی کار را خدشه دار می 

سازد . گروه کارفرما همچنین بر ضرورت دستیابی به روشی مناسب براي 

اجتناب از تمرکز غیرضروري بر مسائل سیاسی در روند تعیین و طرح 

رت دستیابی به یک پرونده هاي خاص تاکید نمود . دولت ها نیز بر ضرو

روش اصولی در رفع اختالف عمیق دو گروه کارگر و کارفرما پیرامون 

موضوع حق اعتصاب تاکید نمودند . این موضوع در جریان نشست هاي 

  آتی هیات مدیره سازمان بین المللی کار تحت بررسی و رسیدگی است .

ش الزم به ذکر است که گروه کارفرما در جریان طرح و بررسی گزار

کمیته کارشناسان در خصوص تعیین حداقل دستمزد (در چارچوب 

بررسی عمومی) پیشنهاد نمود که مقاوله نامه مرتبط با تعیین حداقل 

دستمزد مستلزم تجزیه و تحلیل بیشتري است . زیرا مباحث مطروحه 

نشان داد که در چارچوب قوانین و مقررات ملی ، رویکردهاي بسیار 

انیزم حداقل دستمزد در کشورهاي مختلف وجود متفاوتی از موضوع مک

دارد . زیرا در بسیاري از کشورها ، تعیین حداقل دستمزد و افزایش آن ، 

مستقل از الحاق دولت مربوطه به مقاوله نامه تعیین حداقل دستمزد 

انجام می شود . لذا گروه کارفرما بر ضرورت انجام مذاکرات سه جانبه در 

یح نمود . به خصوص آن که در کشورهاي الحاقی ، این روند تاکید و تصر

اد والزامات مقاوله نامه تعیین حداقل دستمزد خود با فاجراي کامل م

مشکالت عدیده اي روبرو است . لذا ماحصل کل بحث ها پیرامون این 

موضوع این بود که دولت ها ، کارگران و کارفرمایان همکاري هاي فنی 

سازمان بین المللی کار دریافت کنند و این بهتر و بیشتري از دبیرخانه 

همکاري هاي فنی نیز براساس مطالعات و اطالعات آماري موثق و قابل 

استناد از اثرات سیاست هاي حداقل دستمزد بر شاخص هاي مختلف : 

  اشتغال ، برابري دستمزد و فقر انجام گیرد . 

ردهاي قابل ذکر است سخنگوي گروه کارفرمایان در کمیته استاندا

کنفرانس خانم سونیا رگن بوگن تبعه کانادا بود که با کانون عالی انجمن 

هاي صنفی کارفرمایی ایران روابط بسیار مثبت و سازنده و دوستانه اي 

دارد و در سال پیش در جریان طرح پرونده ایران از مقاوله نامه تبعیض ، 

  کانـون نظراته ـل آورد و نقطـهمکاري شایسته اي با کانون عالی به عم

  عالی را تماماً و به نحو احسن به اجرا گذارد . 

  

  
  

دستورکار کنفرانس  "بند فنی"کمیته کار اجباري ، براساس 

  "مکمل مقاوله نامه کار اجباري"تحت عنوان 

بند فوق از بندهاي فنی و غیر ثابت مندرج در دستورکار اجالسیه 

بود هدف از قرار گرفتن این بند در دستورکار  2014سال  103

اجالسیه امسال ، پرداختن به مشکالت و موانعی بود که مانع از اجراي 

میالدي)،  1930کاراجباري (مصوب سال  29کامل مقاوله نامه شماره 

است هاي پیشگیرانه ، حمایتی و جبرانی از کار به منظور پیشبرد سی

  اجباري ، در جهت دستیابی و تحقق موثر محو کار اجباري بود . 

براساس آخرین آمارهاي منتشره توسط سازمان بین المللی کار ، در 

میلیون و نهصد هزار نفر در سراسر جهان  20حال حاضر حداقل 

روزه  4اصله از نشست قربانی کار اجباري هستند . براساس نتایج ح

سه جانبه کارشناسی در مورد کار اجباري و قاچاق انسانی براي بهره 

در ژنو برگزار شد ، این اجماع وجود  2013کشی کار که در ماه فوریه 

و اقدامات  29ت که به رغم الحاق گسترده به مقاوله نامه شماره شدا

آورده اند ، متعددي که کشورها در پیشگیري از کار اجباري به عمل 

هنوز شکاف هاي عمیق اجرایی ، در عمل ، وجود دارد که ریشه کنی 

کاراجباري را محقق سازد . لذا براي رفع این شکاف ها تدوین 

کار اجباري الزم  29استانداردي دیگر ، در تکمیل مقاوله نامه شماره 

است تا اقدامات دولت ها و جریان پیشگیري ، حمایت ، و جبران 

ر اجباري را به پیش ببرد . لذا هیات مدیره سازمان بین خسارت کا

خود تصمیم و  2013ماه مارس سال  317المللی کار در اجالسیه 

را به لحاظ  29تصویب نمود تا موضوع مکمل مقاوله نامه شماره 

بررسی شکاف هاي اجرایی در ممنوعیت کار اجباري و محو کامل کار 

، به عنوان یک بند فنی  2014اجباري ، در دستورکار اجالسیه سال

  قرار دهد . 

، تصویب یک سند  2014بر همین اساس مقرر شد تا کنفرانس سال 

و  (Single Discussion)در این خصوص را به صورت یک شوري 

طی یکسال کنفرانس به تصویب برساند . این سند در قالب یک 

  گذاردهتوصیه و یک پروتکل به منظور محو موثر کاراجباري به بحث 
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شد و نظر به یک شوري بودن ، می باید کار کمیته کاراجباري و 

  نهایی می گردید .  2014تصویب سند مربوطه در اجالسیه سال 

سخنگوي گروه کارفرمایان در کمیته کاراجباري ، آقاي اد پاتر ، 

نماینده کارفرماي ایاالت متحده امریکا بود که از چهره هاي وزین ، 

متوازن از نظر اتخاذ دیدگاه و مواضع ، و همچنین بسیار با سابقه در 

  است .  ILOفعالیت هاي 

بر این اساس بحث هاي نشست هاي متعدد این کمیته در روزهاي 

متوالی کنفرانس انجام گرفت که نکات محوري و کلیدي این 

  :مباحث به شرح ذیل بود 

ابل ـکارفرمایان قویاً این پیام را رساندند که کاراجباري ق

پذیرش نیست و کارفرمایان و صاحبان کسب و کار متعهدند تا به 

محو کامل کار اجباري کمک کنند . 

 کارفرمایان به دنبال تصویب سندي بودند که به طور موثر به

کار  29شکاف هاي موجود در اجراي کامل مقاوله نامه شماره 

اجباري بپردازند . 

 هاي اقدام ملی در تدوین و اجراي سیاست ها و برنامه

درخصوص موضوع و همچنین تدوین سیاست هاي پیشگیرانه ، به 

شرکاي اجتماعی ( دو گروه کارگر و کارفرما که نهادهاي ملی 

نمایندگی آن ها را دارند ) ، نقش مقتضی و الزم داده شود . 

 پیامی که در بحث ها براي کارفرمایان ارایه شد ارتباط میان

از جمله کار در شرایط خاص ، اضافه کاري  کاراجباري با موضوعاتی

اجباري ، و اساساً کار در بخش غیررسمی بود و همچنین گنجاندن 

توجه الزم و گزارش دهی اجباري شرکت ها در چارچوب پروتکل و 

توصیه نامه مصوب بود . 

 مجازات"درج مفاد و الزاماتی در مورد"(Punishment) در ،

یا توصیه نامه نباید لحاظ گردد. زیرا  هیچ یک از دو سند پروتکل و

که این امر کامالً به شرایط ملی کشورها منوط می باشد . 

 در رابطه با بهره کشی  "قاچاق انسانی"همچنین تعریف و درج

جنسی ضروري نیست زیرا که بهره کشی جنسی اساساً یک عمل و 

جرم کیفري است که در چارچوب وظایف و اختیارات سازمان بین 

لمللی کار قرار نمی گیرد . ا

الزم به ذکر است که پیرو پیشنهاد گروه کارفرمایی ، دبیرخانه 

سازمان توافق نمود تا در مورد فرم سند ، پس از آنکه متن پروتکل 

  نگارش شد ، تصمیم گیري شود و نه از ابتداي کار کمیته .

این رویکرد و پیشنهاد براي هر سه گروه دولت ها ، کارگران و 

کارفرمایان این فرصت را فراهم آورد تا در مورد اینکه تنها یک 

توصیه نامه را حمایت کنند ( که داراي ماهیت راهنمایی و 

رهنمودي است ) و یا یک پروتکل را ( که همانند مقاوله نامه ها 

پس از الحاق داراي ماهیت حقوقی است و تعهدآور می باشد) 

  ه کاراجباري پس از بررسیـکمیت تصمیم آگاهانه اتخاد نمایند . لذا

مفاد نگارش شده توسط گروه ها براي پروتکل ، توافق نمود تا هر دو  

سند پروتکل و توصیه نامه ها را تحت عنوان مکمل مقاوله نامه شماره 

  سال جاري نماید .  103، تسلیم اجالسیه 29

ه شماره از مفاد جدید و اصلی درج شده در پروتکل در رابطه با مقاوله نام

، تمرکز بر قاچاق انسانی ، و همچنین تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه ،  29

حمایتی و دستیابی قربانیان این جریان (کاراجباري) ، به مکانیزم هاي 

،  29مناسب جبرانی است . کشورهاي الحاقی به مقاوله نامه شماره 

موضوع را (ازجمله ایران) ملزم شدند تا برنامه هاي اقدام ملی درخصوص 

  با مشورت با شرکاي اجتماعی ملی تبیین و تدوین نمایند . 

گروه کارفرمایی موفق شد در جریان بحث ها ، تمرکز موضوع از اصل 

تغییر دهد و  (remedies)به موارد ترمیم  (compensation)"جبران"

تصریح نمود جبران ، تنها یکی از اَشکال ترمیم است . هرچند که طبق 

توجه الزم هر دو بخش "کل ، کشورهاي عضو می باید از مفاد پروت

خصوصی و دولتی به پیشگیري از کاراجباري و پاسخگویی به خطرات 

حمایت نمایند ، لیکن هیچ ماده یا مفادي مشخصاً  "کاراجباري و الزامی

در مورد شرکت هاي زنجیره اي یا الزامات و تعهد بیشتر از سوي شرکت 

  نده نشد . ها در متن پروتکل گنجا

  

  
  

  درپایان کارکمیته کاراجباري، درنشست مجمع عمومی کنفرانس دو سند: 

یعنی یکی پروتکل (با ماهیت حقوقی و تعهد آور) و یک توصیه نامه (با 

ماهیت ارشادي و راهنمایی غیرتعهدآور) ، و البته با حمایت گروه کارفرما، 

جا شکل گرفت . از آنبه تصویب رسید این تصویب با راي قاطع اکثریت 

به تصویب رسید ، و خود  29که این پروتکل در تکمیل مقاوله نامه شماره 

است ، لذا این  ILOاز مقاوله نامه هاي بنیادي  29مقاوله نامه شماره 

(Follow-up Procedure)پروتکل فی نفسه بخشی از رویه پیگیري 

سازمان بین 1998بیانیه اصول و حقوق بنیادین در کار مصوب سال 

  المللی کار است .

  

  

  

  

  دبیرخانه کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران 

  info@icea.irپست الکترونیکی :    88944564فاکس :    88940211و  512تلفن : 

  www.icea.ir            www.payamekarfarmayan.comوب سایت هاي   :  



  
  
  

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

8  

  غیررسمی به اقتصاد رسمیکمیته تسهیل گذار از اقتصاد 

  

  
  

درصد نیروي کار در کشورهاي در حال توسعه  80تا  40در حال حاضر  

در بخش غیر رسمی کار می کنند و لذا بدیهی است که اقتصاد غیررسمی 

تا چه حدبر روند جهانی کار اثرگذار شده است. لذا گذار اقتصاد غیررسمی 

گذاري سیاست به اقتصاد رسمی به عنوان یک اولویت در دستورکار 

هاي در حال توسعه و همچنین توسعه یافته قرار گرفته هاي کشور

است و به این ترتیب اتخاذ رویکرد و اقدامات سیاست گذاري 

جدیدي در نقاط مختلف جهان به جریان افتاده است که روند این 

  انتقال را از کانال راه کارهاي مختلف تسهیل نماید . 

با توجه به جریان فوق ، هیات مدیره سازمان بین المللی کار در 

خود در ژنو تصمیم و تصویب نمود  2013اجالسیه ماه مارس سال 

تا تدوین استانداردي، درخصوص تسهیل گذار ازاقتصاد غیررسمی 

به رسمی ، در جریان دو شور بحث و بررسی ، طی دو سال متوالی، 

کنفرانس  2015سال  104اجالسیه  و 2014سال  103یعنی اجالسیه 

 "استانداردگذاري". این دستورکار ، در دستورکار قرار گیردبین المللی کار

کارشایسته و اقتصاد "یا تصویب استاندارد بر پایه نتایج حاصله از : 

سمپوزیوم سه جانبه "،  "میالدي 2002غیررسمی مصوب کنفرانس سال 

و همچنین جمع بندي بحث ،  "میالدي 2007اقتصاد غیررسمی سال 

میالدي ، که  2012دوره اي از اصول و حقوق بنیادین کار سال کنفرانس 

خواستار برگزاري یک گردهمایی کارشناسانه در مورد پیشبرد اصول و 

  حقوق بنیادین در کار در بخش غیررسمی بود ، شکل گرفت . 

شست خود تصمیم گرفت تا یک ن 317در اجالسیه ILOلذا هیات مدیره 

سه جانبه کارشناسی درخصوص موضوع تسهیل گذار از اقتصاد غیررسمی 

به اقتصاد رسمی به منظور ارائه راهنمایی هایی در مورد ماهیت و 

محتواي سند پیشنهادي ، به خصوص با ارائه راه کارهاي بدیع و تجارب 

روزه در  4موفق در حمایت از روند این انتقال ، برگزار نماید . این نشست 

در ژنو برگزار شد و گزارش آن نیز تسلیم هیات  2013ماه سپتامبر سال 

گردید ، بر همین اساس گزارشی تحت عنوان انتقال از بخش  ILOمدیره 

تدوین ،  ILOغیررسمی به رسمی در قانون  ، و در اجرا توسط دبیرخانه 

و براي کشورهاي عضو ارسال گردید تا یک تصویر کلی از اقتصاد 

تبعات و اثرات آن بر تحقق کارشایسته به نمایش درآید . در  غیررسمی و

این گزارش پرسشنامه اي نیز تنظیم و براي کشورهاي عضو ارسال شد تا 

  ن ــم و تدویــد تنظیـی به آن ها در رونـط با پاسخگویـدولت هاي ذیرب

استاندارد مربوطه مشارکت نماید . بر پایه پاسخ هاي ارائه شده از 

تنظیم ILOسوي دولت ها ، گزارش تکمیلی دیگري توسط دبیرخانه 

براي کشورها ارسال شد و این گزارش  2014و در ماه آوریل سال 

مبنا و محور شروع بحث ها در کمیته تسهیل انتقال بخش غیررسمی 

  به بخش رسمی گردید . 

ده در ـه این کمیته ، براساس بند فنی و غیرثابت درج شـظیفو

سال جاري ، تدوین استاندارد بین المللی کار درخصوص  کنفرانس

موضوع به صورت دو شوري در طول دو سال کنفرانس بود . آنچه 

 2015مورد انتظار است تدوین نهایی یک توصیه نامه آن هم در سال 

  میالدي است . 

موضوع به عنوان بند دستورکار اجالس ، گروه در پیشنهاد این 

کارفرما ابراز می دارد که رسمی سازي و رسمیت بخشیدن به کار 

نیروي کار استخدامی عاملی مهم براي واحدهاي تولیدي پایدار ، براي 

اشتغال کامل و مولد ، براي کارشایسته ، و همچنین براي بهبود 

رابري و روش هاي ایمنی و رقابت ، و ارتقاي درآمد و بهره وري و ب

  بهداشت بنگاه ها است . 

اغلب افرادي که در بخش اقتصاد غیررسمی کار می کنند صاحبان 

خانه و زمین ، کارآفرین و صاحبان کسب و کار هستند . به منظور 

انتقال آن ها به سمت رسمی سازي ، نه تنها ضروري است محیط 

ن استقرار یک اکو سیستم کسب و کار آن ها ارتقا یابد ، بلکه همچنی

خدمات بهبود کسب و کار که مشاغل آن ها را به نهادهاي مولد و پویا 

تبدیل نماید بسیار حایز اهمیت می باشد . بهبود و ارتقاي محیط 

  کسب و کار نیز نیازمند توجه به موضوعات ذیل است : 

 امنیت و ثبات سیاسی

و ،  نظارتاعمال قانون و قانون مداري ، مبارزه با فساد  ،

حاکمیت اصولی

 سیاست هاي صحیح اقتصاد کالن ، و مدیریت صحیح اقتصاد

 مشارکت و انسجام تجارت و اقتصاد

 توانمندسازي محیط تنظیم قوانین و مقررات

 مالکیت زمین

 حق مالکیت

 رقابت عادالنه و سالم

 زیرساخت و بدنه فیزیکی

ثبت و پروانه کسب و کار

یریت مالیاتی سیاست ها و مد

 بازسازي و اصالح نظام قضایی

همچنین ، بنگاه ها در اقتصاد غیررسمی نیازمند خدمات بهبود کسب 

و کار هستند تا بتوانند رقابت سالم اعمال نموده و تا سطح یک کسب 

  و کار رسمی ارتقا یابند .
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  این خدمات می تواند شامل موارد ذیل باشد : 

 تحصیل و آموزش ، ارتقاي مهارت ، و یادگیري و آموزش پایدار

 مهارت هاي مدیریت کسب و کار

 دستیابی به بازارها

 مالی  –دستیابی به منابع اعتباري

 ابداع و نوآوري و بهبود بهره وري

 ایمنی و بهداشت کار

 کسب استانداردهاي کیفی

هدف از این بند دستورکار ، ارتقاي حقوق نیروي کار در بخش 

غیررسمی بود . گروه کارفرما مخالف با ارتقاي اصول و حقوق 

بنیادین در کار نبوده ولی اعتقاد بر این داشت و دارد که اقدام مهم 

 تر آن است که ابتدا بنگاه تولیدي و واحد تولیدي باید رسمی شود

که به تبع آن و در پی آن رسمی سازي نیروي کار نیز خود خواهد 

  آمد . 

اولین سال از اولین شور  2014با طرح مبانی فوق ، کنفرانس سال 

و تدوین یک جمع بندي پیشنهادي براي طرح در شور دوم 

  بود .  2015کنفرانس در سال 

سخنگوي گروه کارفرما در این کمیته آقاي الکساندر فریم پونگ ، 

  نماینده کارفرماي کشور غنا بود . 

مباحث در این کمیته به سختی و با اختالف نظرات روي بسیاري از 

"غیررسمی"موضوعات بود . به خصوص با توجه به اینکه مبحث 

(informality) عدي بوده و از کشوري به کشوري دیگر و چند ب

  قاره اي به قاره دیگر متفاوت است ، بحث ها بیشتر مسئله ساز بود . 

موضع گروه کارفرما براي جمع بندي پیشنهادي و کار مقدماتی 

بر این اساس بود که غیررسمی بودن مربوط به  ILOدبیرخانه 

نیروي کار است و به منظور حمایت و تضمین حقوق نیروي کار ، 

  انجام پذیرد .  "سمی سازي اشتغالر"باید تالش ها در جهت 

این دیدگاه قویاً مورد حمایت گروه کارگر و همچنین برخی دولت 

ها قرار گرفت . موضع گیري دیگر گروه کارفرما این بود که اقتصاد 

غیررسمی بخش گسترده اي از بنگاه ها و کارآفرینان را تشکیل می 

از بخش  دهد . لذا به منظور تسهیل انتقال تدریجی و آهسته

غیررسمی به اقتصاد رسمی ، ضروري است محیطی پویا ، همراه با 

ارائه خدمات بهبود کسب و کار ، ارائه شود تا خود این بنگاه ها و 

  کارآفرینان به نهادهاي مولد و زنده تبدیل شوند . 

به منظور استفاده بهینه از پتانسیل غیررسمی ، ضروري است دولت 

ند تا مالکیت و حقوق مرتبط با مالکیت و ها مکانیسمی ایجاد نمای

زمین را به رسمیت شناخته و از آن حمایت نمایند . این جریان 

ه اعتبار براي تامین مالی گسترش کسب و کار آن ها ـموجب ارائ

  می گردد . 

  گروه هرچند که مباحث متعددي در این کمیته مطرح شد، لیکن

ادي، بنگاه ها و کارآفرینان کارفرما شادمان از آن شد که در سند پیشنه

به رسمیت شناخته شدند و همچنین ضرورت ارتقاي حق مالکیت و زمین 

  در آن درج شد . 

موضوع مهمی که این کمیته باید بدان می پرداخت این بود که آیا در 

سند پیشنهادي ، در بخش مقدمه آن ، باید تنها به مقاوله نامه هاي 

وق بنیادین کار آن سازمان اشاره شود . و بیانیه اصول و حق ILOبنیادي 

گروه کارفرما ضمن آن که مخالفتی با این اشارات در سند پیشنهادي 

نداشت ، همچنین توانست موضوع ایجاد اشتغال در واحدهاي کوچک و 

از واحدهاي پایدار را نیز در بخش  ILOمتوسط و همچنین جمع بندي 

اي گروه کارفرما حایز اهمیت مقدمه بگنجاند . این جریان از این نظر بر

جمع  18تا  16بود که در پیشنهادهاي سیاست گذاري در پاراگراف هاي 

بندي پیشنهادي ، استقرار محیط حقوقی و مقررات براي انتقال به بخش 

رسمی ، همچنین محیط پویاي کسب و کار ، و خدمات بهبود کسب و 

(توصیه نامه) که  کار نیز آمده است . در جمع بندي پیشنهادي این سند

در سال آینده شور دوم آن انجام خواهد شد آمده است که کشورهاي 

عضو می باید به هنگام تبیین ، تدوین و اجراي یک چارچوب سیاست 

گذاري منسجم و یکپارچه همه موضوعات مختلف را مورد مداقه قرار 

  دهند. این موضوعات شامل موارد ذیل است : 

 استراتژي هاي رشد فراگیر و ایجاد مشاغل کیفی در اقتصاد رسمی

محیط سرمایه گذاري

 ، کارآفرینی ، به منظور شروع کار ، همچنین ارتقاي واحدهاي خرد

کوچک و متوسط 

 دستیابی به تحصیل و آموزش ، ارتقاي مهارت و آموزش هاي پایدار

دستیابی به منابع مالی و اعتباري

مات مرتبط با کسب و کاردستیابی به خد

دستیابی به بازارها

 دستیابی به تکنولوژي و فن آوري پیشرفته

  تقویت موضوعات فوق در سند نهایی توصیه نامه حایز اهمیت است . 

  کمیته هدف استراتژیک اشتغال

 97به عنوان پیش زمینه موضوع ، قابل یادآوري است که در اجالسیه 

بیانیه میالدي ، کنفرانس بین المللی کار سندي تحت عنوان  2008سال 

به تصویب رساند که در  عدالت اجتماعی براي جهانی سازي عادالنه

آن از کشورهاي عضو سازمان خواسته شد تا سیاست هاي تدوین شده را 

، یعنی اشتغال ، حمایت اجتماعی ، ILOاستراتژیک  براساس اهداف

گفتگوي اجتماعی ، و اصول و حقوق بنیادي در کار دنبال کنند . در پی 

تصویب بیانیه فوق ، مقرر شد به عنوان پیگیري موضوع کنفرانس هاي 

ساالنه به نوبت هر یک از موضوعات اهداف استراتژیک فوق الذکر را به 

که به آن بازگشت می شود مورد بحث قرار  صورت بحث هاي دوره اي

دهد. هدف از این طرح ، درك بهتر واقعیت هاي روز ، نیازمندي هاي 

  ، دهـاد شـک یـوب هر یک از اهداف استراتژیـاي عضو در چارچـورهـکش
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پاسخگویی موثر به نیازمندي هاي فوق با بهره گیري از تمامی امکانات 

ILO با اجراي استانداردها ، همکاري فنی ،  ، از جمله : اقدامات مرتبط

فعالیت هاي پژوهشی در جهت ظرفیت سازي دبیرخانه سازمان ، و 

براي اقدام بر همان اساس  ILOهمچنین انطباق برنامه ها و اولویت هاي 

  بود . 

آغاز  2010اولین دور بحث درخصوص هدف استراتژیک اشتغال در سال 

سال  4ر چهار موضوع در طول شد . و اولین دور بحث ها درخصوص ه

پایان یافت . لذا دومین دور بحث درخصوص  2013کنفرانس در سال 

 2014سال  103هدف استراتژیک اشتغال در برنامه کاري اجالسیه 

  میالدي قرار گرفت . 

به عنوان پایه و محور بحث در کمیته مربوطه یعنی کمیته بحث دوره اي 

حت عنوان سیاست هاي اشتغال هدف استراتژیک اشتغال ، گزارشی ت

تدوین و براي  ILOبراي بازسازي پایدار و توسعه توسط دبیرخانه 

کشورهاي عضو ارسال شد تا بر پایه اطالعات مندرج در آن ، چالش هاي 

مرتبط با سیاست هاي اشتغال و برنامه ریزي هاي موفق آن به بحث و 

همچنین  ILOات بررسی گذاره شود . این گزارش شامل مروري بر اقدام

  اقدامات کشورهاي عضو آن جهت ارتقاي اشتغال است . 

به این ترتیب موضوع هدف استراتژیک اشتغال ، از اهداف چهارگانه 

، به عنوان یکی دیگر از بندهاي دستور کار  ILOاستراتژیک بیانیه 

اجالسیه سال جاري مورد بحث قرار گرفت . این بند در چارچوب بحث 

رح شد که تصویب سندي به عنوان مقاوله نامه ، توصیه هاي دوره اي ط

  نامه و یا پروتکل را در بر نداشت . 

این کمیته بحث هاي مربوطه را به صورت مثبت و در فضایی سازنده به 

انجام رساند . در جمع بندي کمیته ، نقش کلیدي بخش خصوصی در 

سیاست  اشتغال زایی و ضرورت توجه به هر دو بعد عرضه و تقاضا در

گذاري ها ، به عنوان اصول محوري راهنماي ارتقاي اشتغال زا و بازسازي 

پایدار و توسعه به رسمیت شناخته شد . همچنین با اجماع توافق شد 

ضرورت توجه به شرایط متفاوت کشورها و چالش هاي مختلف اشتغال در 

جمع بندي نهایی به عنوان اصول راهنما لحاظ گردد لذا ضروري است 

ارچوب سیاست گذاري جامع و در عین حال مستقل براي هر کشور چ

  عضو درخصوص اشتغال مورد توجه قرار گیرد . 

اصول محوري این چارچوب که در جمع بندي نهایی کار این کمیته آمد 

میالدي بود . از آن  2007اشاره به قطعنامه بنگاه هاي پایدار مصوب سال 

جمع بندي نهایی این موضوع را  مهم تر ، گروه کارفرما موفق شد در

بگنجاند که : سیاست هاي اقتصاد کالن می باید در برگیرنده گسترش 

واحدهاي پایدار و حمایت از اعتماد و اطمینان کسب و کار باشد به این 

و متوسط  (small)، کوچک  (micro)مفهوم که بنگاه هاي خرد 

(medium) از نیروهاي محرکه اشتغال زایی هستند ، کارآفرینی امري

حایز اهمیت است و همچنین سیاست هاي مهاجرت نیروي کار می باید 

  با توجه به نیازهاي بازارکار تدوین شوند . 

همچنین در جمع بندي نهایی این کمیته ، بطور مشخص همکاري 

نده شده براساس درخواست کشورهاي عضو گنجاILOهاي فنی 

است . گروه کارفرمایان تصریح نمود که هر سیاستی فراز و نشیب 

هاي خاص خود را دارد و این که نهایتاً تصمیم سازي ها و تصمیم 

ه شرایط ملی و اولویت هاي گیري ها در مورد سیاست گذاري منوط ب

رح و ارائه ـرخانه به جاي طـروري است دبیـآن ها است . لذا ض

         توصیه هاي سیاست گذاري ، پژوهش هاي اصولی و جامع و 

  بی طرفانه به عمل آورد . 

یکی از موضـوعاتی که مشخصــاً زمــان بسیــاري از وقت کاري 

 job)"عدم امنیت کاري"کمیته را به خود اختصـاص داد موضوع 

insecurity)  بود که گروه کارگر مایل به تصریح آن در جمع بندي

و تمایل به  ILOنهایی کمیته بود . لیکن با توجه به گزارش دبیرخانه 

مرتبط ساختن عدم امنیت شغلی به کار موقت و کار نیمه وقت ، 

قبول این گروه کارفرما بسیار هوشیار بود . گروه کارفرما ضمن اعالم 

اصل که عدم امنیت شغلی موجب بی ثباتی براي فرد و جامعه می 

شود ، ولی همچنان بر این موضع خود پایدار و راسخ ماند که راه حل 

این موضوع محکوم ساختن اشکال سازماندهی کار که سازگاري و 

انعطاف پذیري را در خود دارد و یکی از واقعیت هاي دنیاي کاري 

باشد . لذا نهایتاً این توافق با اجماع حاصل شد که امروز است، نمی 

دبیرخانه پژوهش هاي بیشتر و کامل تري که بتواند اثرات اشکال 

مختلف اشتغال را تجزیه و تحلیل نماید و مفهوم بهتر و مشخص تري 

  از عدم امنیت شغلی ارائه نماید ، به عمل آورد . 

ي مناسبی مبتنی بر در تحلیل کلی ، گروه کارفرما توانست جمع بند

اقدام از کار این کمیته به دست آورد . هر چند که ضروري است براي 

تضمین یک استراتژیک فراگیر و جامع و یک جریان پیگیري 

(follow-up)  (فوق االشاره) ،  2007هدفمند از جمع بندي سال

کارهاي بسیاري انجام شود . گروه کارفرما امیدوار است که جمع 

بتواند محیطی فعال و پویا براي بنگاه هاي پایدار  2014بندي سال 

، جاي دهد که این امر نیازمند ILOدر کانون استراتژیک اشتغال 

تامین اعتبار کافی و پیگیري جدي موضوع براي به دست آوردن 

  نتایج ترسیم شده و مورد نظر می باشد . 

سالداریجا تبعه در این کمیته ، سخنگوي گروه کارفرما آقاي آلبرتاو 

کلمبیا بود . در همکاري با وي آقاي فیل اوریلی از نیوزیلند ، به 

هنگامی که آقاي آلبرتو در کمیتۀ دیگري فعالیت می کرد ، هدایت 

مذاکرات در جمع بندي ها را عهده دار بود . از دیگر افرادي که به 

 نمایندگی از سوي گروه کارفرما در کارگروهی نگارش اسناد و جمع

بندي نهایی مشارکت داشتند می توان به خانم رونی گلدبرگ تبعه 

آمریکا ، خانم کارولینا کاسترو تبعه آرژانتین ، خانم تانیا کوهن تبعه 

افریقاي جنوبی ، خانم لوئیس ون رامبون تبعه هلند ، و خانم ایفتیدا 

  اجــل عـه ساحـی تبعـارد ان دومـاي برنـزي ، آقـه اندونـار تبعـیاس
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(Vote d’Ivoire) آقاي جورج ري یسکو تبعه شیلی ، و آقاي ،

  گاي المی از کانادا اشاره نمود . 

قابل ذکر است از نکات محوري مندرج در جمع بندي نهایی کار 

  رد ذیل قابل توجه بیشتر است : ااین کمیته مو

 رشد پایدار اقتصادي شرط الزم براي اشتغال زایی و پرداختن به

موضوعاتی از جمله : کار غیررسمی و نابرابري درآمد است .

 ارتقاي رشد پایدار نباید تنها در مورد تهییج و تشویق به تقاضا

باشد (هرچند که مرتبط است) . بلکه ضروري است اصالحات 

ساختاري مناسب انجام گرفته و محیطی فعال و پویا براي کسب و 

کار و سرمایه گذاري ایجاد شود تا چنین رشد پایداري محقق گردد. 

 به مفهوم  "ارزهاي خارجی"در تحقق رشد پایدار اقتصادي

ایجاد و حفظ و پایداري بنگاه ها است . و بدون بنگاه هاي پایدار ، 

اشتغال و کارشایسته براي نیروي کار وجود نخواهد داشت . 

 در مورد بنگاه هاي  2007ما (کارفرمایان) قعطنامه مصوب سال

د پایدار را یادآور می شویم که در آن بر یک توافق سه جانبه تاکی

شده است که می گوید شغل از بخش خصوصی بیرون می آید و 

بنگاه هاي پایدار نیروي محرکه کارشایسته هستند .

 تدوین سیاست گذاري هاي اشتغال می باید با توجه به تمامی

اشکال واحدهاي اقتصادي، همچنین تمامی اشکال کار که در دنیاي 

د تفکیک در بازارکار امروز وجود دارد ، انجام شود و نه براساس ایجا

که برخی گروه ها را از نیروي کار خارج و مستثنی می سازد . 

 هر چند که به کار کمیته فوق مرتبط نیست لیکن در همین جا

قابل ذکر است که دو بند دستورکار اجالسیه سال جاري ، یعنی دو 

موضوع تسهیل انتقال از بخش غیررسمی به بخش رسمی و 

هر دو از موضوعات پیشنهادي گروه  همچنین کاراجباري ،

کارفرمایان بوده است . 

  کمیته اعتبار نامه ها 

این کمیته ، که از کمیته هاي همیشه ثابت تمامی اجالسیه ها 

است به دلیل وظایفی که عهده دار است ، از کمیته هاي قابل توجه 

کنفرانس است . اعضاي سه جانبه این کمیته (نماینده دولت ، 

کارگر و کارفرما) نشست هاي خود را پشت درهاي بسته برگزار می 

  ه مجمع عمومی ارائه می شود . کنند که نتایج این نشست ها ب

  از جمله وظایف این کمیته : 

 بررسی اعتبارنامه هاي نمایندگان اعزامی به کنفرانس ، بررسی

شکایات و اعتراضات مرتبط با اعتبارنامه هاي نمایندگان و مشاوران 

آن ها ، و همچنین بررسی عدم ارسال ، از سوي دولت ها ، 

ري و کارفرمایی براي کنفرانس اعتبارنامه هاي نمایندگان کارگ

 (الف) اساسنامه  2بند  13بررسی شکایات عدم رعایت ماده

ILO درخصوص پرداخت کامل هزینه شرکت نمایندگان و ،

مشاوران اعزامی که مانع از شرکت آن ها در کنفرانس شود . 

 ، تعیین حدنصاب الزم براي اعتبار آراي اتخاذ شده توسط کنفرانس

آئین نامه کنفرانس  1بند  20براساس ماده 

یک شکوائیه و(objections)اعتراضاجالسیه امسال دودر

(Complaint) . تسلیم کمیته اعتبارنامه ها شد  

موقت شوراي اعتراض اول مربوط به دولت توگو ، به جهت اعزام مدیر

کارفرمایی توگو به کنفرانس بود که فرد اخیر توسط قوه قضائیه آن کشور، 

و پیرو لغو انتخابات و ابطال راي اخذ شده براي ابقاي پرزیدنت فعلی (که 

  دوره اش به اتمام رسیده بود) منصوب شده بود . 

و اعتراض دوم مربوط به دولت سومالی به جهت اعزام فردي ، به عنوان 

اینده کارفرمایی ، و نه از فدراسیون کارفرمایان بود . فدراسیون یاد شده نم

به عنوان سازمان حایز اکثریت نمایندگی کارفرمایان توسط سازمان بین 

  المللی کارفرمایان به رسمیت شناخته شده است . 

یک شکایت هم مربوط به عدم پرداخت هزینه سفر و اقامت هیات 

  ماداگاسکار توسط دولت آن کشور بود .  کارفرمایی و کارگري کشور

دولت در دفاع خود مشکالت مالی را مطرح نمود لیکن کمیته اعتبارنامه 

ها اظهار تعجب نمود که نمایندگان دولت ، در گروهی بزرگ ، آن هم با 

عدم داشتن حق راي ، در کنفرانس شرکت نمودند . کمیته اظهار 

مامی تعهداتش تطور کامل به  امیدواري نمود که دولت در سال آتی به

  پاي بند بوده و آن ها را به اجرا گذارد . 

سخنگوي گروه کارفرما در این کمیته خانم لیدیا هورواتیک تبعه کرواسی 

  بود . 
  

و گزارش رئیس ILOنشست هاي مجمع عمومی و گزارش مدیرکل

  ILOهیات مدیره 
  

  
  

که قبالً ذکر شد کمیته گزینش ، تمامی برنامه ها و زمان بندي چنانهم

اجراي برنامه هاي کنفرانس را ترتیب می دهد . مطابق برنامه هاي از قبل 

تنظیم شده کارکنفرانس ، اعم از نشست هاي مجمع عمومی و کمیته ها 

  به اجرا گذارده می شود . 

، روز چهارشنبه  2014کنفرانس سال  103در اجالسیه امسال ، اجالسیه 

خرداد ، افتتاحیه کنفرانس در سالن اجتماعات مقرّ  7ماه می برابر با  28

اروپایی سازمان ملل در ژنو انجام شد . که ذکر کامل آن قبالً آمده است . 

  ه ـبالفاصله پس از افتتاحیه کنفرانس کار آن آغاز و کمیته ها نیز شروع ب
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از افتتاحیه کنفرانس ، اعضاي  کار می کنند . همچنین بالفاصله پس

براي تصمیم گیري درخصوص (Selection Committee)کمیته گزینش

ترتیبات کنفرانس تشکیل جلسه می دهد . (همچنان که قبالً ذکر شد 

خانم شهره تصدیقی نیز به نمایندگی از سوي کانون عالی انجمن هاي 

ته گزینش صنفی کارفرمایی ایران به عنوان یکی از اعضاي این کمی

  انتخاب ، و در جلسات مربوطه شرکت نمود .)

پس از آن نشست هاي مجمع عمومی با حضور سه جانبه تمامی 

برگزار گردید. ILOنمایندگان و مشاوران آن ها از تمامی کشورهاي عضو 

 4برنامه نشست هاي مجمع عمومی در بامداد و بعدازظهر روز چهارشنبه 

خرداد) یعنی تا  22ژوئن (برابر 12شنبه  5خرداد) تا روز 14ژوئن(برابر 

روز پایانی کار کنفرانس زمانبندي شده بود که بر همین اساس نیز بر پا 

 ILOشد . در نشست هاي مجمع عمومی ابتدا رئیس هیات مدیره 

را ارائه نمود . سپس سخنرانی  ILOگزارش فعالیت هاي سال گذشته 

ی گروه کارگري و کارفرمایی هاي مقامات ارشد دولتی و نمایندگان اصل

او با موضوع مهاجرت - ال- کشورهاي عضو، بر پایه گزارش مدیر کل آي

دقیقه  5بین المللی کار، انجام گرفت . مدت زمان هر یک از سخنرانی ها 

است که زمان آن با هماهنگی قبلی با بخش مربوطه کنفرانس می باید از 

  پیش تعیین و مشخص شده باشد .

  نده کارفرمایی ایران سخنرانی نمای

، آقاي گاي  ILOسخنرانی مقامات و نمایندگان حول گزارش مدیرکل 

رایدر تبعه انگلستان انجام گرفت . مدیرکل 

گزارش امسال خود را به بحث مهاجرت بین 

المللی نیروي کار اختصاص داده بود که البته 

مطابق برنامه همه ساله گزارش مدیرکل یک 

وضعیت کارگران در  ضمیمه هم ، با عنوان

  مناطق اشغالی عرب ، همراه دارد . 

براساس هماهنگی و مکاتبه رسمی که از پیش 

با بخش ثبت سخنرانی هاي کنفرانس به عمل آمده بود ، زمان سخنرانی 

نماینده هیات کارفرمایی ایران ، جناب آقاي مهندس محمد عطاردیان ، 

دبیرکل کانون عالی انجمن هاي 

صنفی کارفرمایی ایران در بامداد 

اولین روز نشست کاري مجمع 

انجام گرفت . (Plenary)عمومی 

هم چنان که یادآور شد سخنرانی 

مقامات دولتی ونمایندگان کارگران 

ان ضرورتاً می باید در ـو کارفرمای

، مهاجرت بین المللی نیروي کار ILOچارچوب موضوع گزارش مدیرکل 

برخالف مدیرکل ILOانجام می گرفت. قابل ذکر است مدیرکل فعلی 

هاي خود را بسیار کوتاه و مختصر و با ذکر پیشین این سازمان گزارش 

  آمار و ارقام اطالعاتی بیشتر ارائه می دهد . 

نماینده کارفرمایی ایران ، اعزامی به کنفرانس سال جاري ، جناب 

آقاي مهندس محمدعطاردیان در روز تعیین شده ، بامداد چهارشنبه 

خرداد کامالً متمرکز بر موضوع مهاجرت بین  14ژوئن برابر با  4

المللی کار از دیدگاه بخش خصوصی و کارفرمایی به شرح ارائه نمود. 

انگلیسی سخنرانی نماینده کارفرمایی تن ممتن فارسی و 

  ایران در پایان گزارش حاضر در بخش ضمائم آمده است.
  

  میهمانان افتخاري کنفرانس

براي هر اجالسیه از مقامات ILOمطابق رسم معمول، مدیر کل

عالیرتبه کشوري براي ارایه سخنرانی در مجمع عمومی دعوت به 

نخست وزیران دو کشور عمل می آورد. در اجالسیه سال جاري از 

اردن و مغولستان ، به عنوان میهمانان افتخاري دعوت به عمل آمده 

  بود.

  2014-2017براي دوره ILOانتخابات اعضاي هیات مدیره 

کنفرانس  103در خالل اجالسیه ILOت مدیره اانتخابات اعضاي هی

بند  7میالدي انجام گرفت به موجب ماده  2014بین المللی کار سال 

اساسنامه آن سازمان، طول مدت هر دوره اعضاي هیئت مدیره سه  5

  سال می باشد.

کنفرانس  100از آنجا که آخرین دوره انتخابات در خالل اجالسیه 

-2017برگزار شد، لذا این دوره انتخابات براي سال هاي  2011سال 

در اجالسیه سال جاري برگزار گردید تا نمایندگان دولت در  2014

یره و اعضاي کارگري و کارفرمایی عضو هیات مدیره، انتخاب هیات مد

شوند . این انتخاب بر اساس راي گیري از طریق سیستم کامپیوتري ، 

طی سه نشست جداگانه، نمایندگان دولت ، نمایندگان کارگري ، 

نمایندگان کارفرمایی ، در سالن اجتماعات (مجمع عمومی) سازمان 

راي گیري در بعدازظهر روز دوشنبه ملل در ژنو صورت گرفت. این 

 52خرداد ماه) به عمل آمد. قابل ذکر است ماده  12دوم ماه ژوئن (

رویه راي گیري را تعیین  )Standing Orders(آیین نامه کنفرانس 

  نموده است .

  ترکیب اعضاي هیات مدیره 

همچنین ILOاساسنامه  7در ماده ILOترکیب اعضاي هیات مدیره 

از آیین نامه کنفرانس مقرر شده است . اعضاي هیات ) Gبخش ج (

عضو  28عضو از نمایندگان دولت ها (متشکل از  56مدیره متشکل از 

عضو از گروه کارگري (متشکل از  33عضو علی البدل) ،  28اصلی و 

عضو علی البدل) و همچنین به همان تعداد  19عضو اصلی و  14

 19عضو اصلی و  14ل از عضو از گروه کارفرمایی (متشک 33یعنی 

عضو علی البدل) می باشد . عالوه بر این از طریق راي سیستم 

دولت کامپیوتري با انتخاب اعضاي اصلی و علی البدل، از هر سه گروه

ها، کارگري و کارفرمایی تعدادي عضو نیز به عنوان اعضاي جانشین 

)Substitute( انتخاب می شوند که با همان اختیارات اعضاي اصلی و  
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علی البدل می توانند در جلسات و نشست هاي سه بار در سال 

  هیات مدیره شرکت کنند.

از  همچنان که ذکر شد راي گیري سه گروه در سه نشست جداگانه

 49مطابق ماده ها،در گروه راي دهنده دولت.هم انجام می گیرد

تمامی نمایندگان دولت کشورها از اعضاي آیین نامه کنفرانس ،

به استثناي ده عضو ثابت و همیشگی از ده ،سازمان بین المللی

،آلمان،فرانسه،چین،(شامل برزیلکشور بزرگ و مهم صنعتی

شرکت فدراسیون روسیه)،ژاپن،ایتالیا،هند،آمریکا،انگلستان

نمایندگان ،الزم به ذکر است که در جریان راي گیري.می کنند

دولتی از کشورهایی که براي دو سال پیاپی حق عضویت ساالنه 

.پرداخت ننموده اند از حق راي محروم می باشندILOخود را به 

تالش می ،پرستیژ ملیعموما کشورها به لحاظ حفظ منزلت و 

بر عهده دولت هاي  ILOکنند که به تعهداتی که در اساسنامه 

عضو گذارده شده احترام بگذارند و به آن پاي بند باشند . مورد 

محرومیت از حق راي به دلیل عدم پرداخت حق عضویت در دو 

 185سال ، به ندرت در اجالسیه پیش می آید (با توجه به عضویت 

) مگر آن که کشور مربوطه در چه شرایط بحرانی ، ILOکشور در 

  به لحاظ مالی ، قرار داشته باشد.

ده کارگر و ـروه هاي راي دهنـوق در مورد گـعیناً جریان ف

ده                        ــاي راي دهنــات هـود . هیـی شـال مــکارفرمایی اعم

)Electoral Colleges( ی متشکل از دو گروه کارگري و کارفرمای

یا فرد منتخب نماینده اصلی به عنوان و(اصلی،از نمایندگان

به استثناي ده ،جانشین وي)کارگري و کارفرمایی کشورهاي عضو

(که داراي کرسی هاي کشور بزرگ و مهم صنعتی یاد شده در فوق

و همچنین کشور فاقد حق راي می ثابت و همیشگی هستند)

  باشند.

ایی ایران به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب نماینده کارفرم

ILO  

کنفرانس بین المللی کار که اخیرا برگزار  103در جریان اجالسیه 

 12(برابر  "ژوئن 2"شد ، در روز از پیش تعیین و اعالم شده 

خرداد) ، انتخابات مربوط به تعیین (از طریق راي گیري) اعضاي 

کارگري،کارفرمایی و دولت انجام شد . این انتخابات، مطابق مواد یاد 

و آیین نامه کنفرانس، در سه ILOنامه شده در فوق از اساس

  نشست جداگانه انجام شد.

در جریان راي گیري در هیات راي دهندگان نمایندگان کارفرمایی 

جناب آقاي مهندس محمد عطاردیان، ILOکشورهاي عضو 

گروه کارفرمایی ایران اعزامی به  )Delegate(نماینده اصلی

کنفرانس، در مقام دبیرکل کانون عالی انجمن هاي صنفی 

کارفرمایی ایران، به عنوان یکی از اعضاي کارفرمایی هیات مدیره 

ILO راي آورده و2014- 2017براي یک دوره سه ساله دیگر

  انتخاب شدند.

خصیت فردي و نه بر اساس شILOالزم به ذکر است اعضاي هیات مدیره 

تشکیالتی آن ها انتخاب می شوند. لذا در اعالم نتایج راي گیري تمام 

افراد منتخب ، و نه تشکیالت آنها ، اعالم می شود. انتخاب افراد بر اساس 

شخصیت حقیقی آنها ، از جمله جایگاه و منزلت ملی، و بین المللی آنها 

دس محمد عطاردیان صورت می پذیرد . انتخاب شایسته جناب آقاي مهن

مایه  2014-2017براي دوره ILOبه عنوان یک عضو هیات مدیره 

افتخار و منزلت براي گروه کارفرمایی ایران می باشد . ایشان در دوره 

ز راي آورده و براي ـنی2011و  2008ات سال هايـقبل، در انتخاب

به مدت سه سال عضو هیات  2011-2014و  2008- 2011سال هاي 

  بودند. ILOمدیره 

"هیات مدیره"با اعالم مراتب فوق حایز اهمیت است که بدانیم 

)Governing Body( بازوي اجرایی سازمان بین المللی کار است     

)The Office است) هیات مدیره در  نیز دبیرخانه سازمان بین المللی کار

طول هر سال ، سه اجالسیه در ماه هاي مارس، ژوئن و نوامبر برگزار می 

اجالسیه ماه نوامبر هیات مدیره به ماه اکتبر تغییر  2013نمود. از سال 

برنامه یافته است . هیات مدیره در خصوص سیاست گذاري هاي سازمان 

  تصمیم سازي و تصمیم گیري می نماید.

دهاي دستورکار هر اجالسیه کنفرانس تصمیم می گیرد . درخصوص بن

برنامه و بودجه سازمان را براي تصمیم به کنفرانس (براي تصویب نهایی) 

تایید می کند . و همچنین در کنار وظایف و مسئولیت هاي دیگر 

  مدیرکل سازمان را نیز انتخاب می نماید.

زمان بین المللی گزارشات کامل از مسئولیت هاي ارگان هاي مختلف سا

کار، از جمله هیات مدیره، در گزارشات پیشین (از جمله گزارش سال 

) کنفرانس بین المللی کار درج شده است که در دبیرخانه کانون 2013

  عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی موجود و قابل بهره گیري می باشد.

ز اعزامی ا 103اعضاي گروه کارفرمایی شرکت کننده در اجالسیه 

  ایران

کشور عضو)  ILO)185ترکیب هیات هاي (سه جانبه )کشورهاي عضو 

  به اجالسیه هاي ساالنه کنفرانس بین المللی کار به این شرح است:

یک نماینده نماینده دولت، 2متشکل از )Delegate(چهار نماینده اصلی

 1بند  3این قاعده بر اساس ماده یک نماینده کارگري.وکارفرمایی،

  است.ILOاساسنامه 

نفر می  2هر نماینده از چهار نماینده فوق می تواند مشاورانی که حداکثر 

همراه داشته باشد براي هر یک از بندهاي فنی دستورکار هر اجالسیه،

این مشاوران ضرورتاً نباید کارفرما باشند لیکن می باید در باشد.

بندهاي فنی دستورکار هر اجالسیه را تشکیل می  موضوعات فنی که

دهند کارشناس، متخصص و صاحب نظر باشند. بدیهی است که آگاهی 

کامل و تسلط به زبان خارجی بخصوص زبان انگلیسی یک ضرورت 

  اجتناب ناپذیر در تعیین نماینده و مشاوران اعزامی به کنفرانس است. در
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بند فنی (که قبالً  4سال جاري  کنفرانس بین المللی کار 103اجالسیه 

شرح کامل آن درج گردید) در دستورکار آن گنجانده شده بود لذا با 

دولتی، کارگري وکارفرمایی شرکت )Delegate(هریک از نمایندگان 

به عنوان کارشناس فنی آگاه به  )Adviser(مشاور  8کننده در اجالس 

  موضوع همراهی می نمود.

هزینه مسافرت و اقامت ILO(الف) اساسنامه  2بند  13به موجب ماده 

هر نماینده و مشاوران همراه وي می باید توسط کشور متبوع آن ها 

تامین مالی و پرداخت شود . لیکن تعداد افراد متشکل از هیات هاي 

اعزامی کشورهاي مختلف به کنفرانس همیشه مطابق رویه فوق نیست و 

د که تقبل هزینه از سوي آن هاست ، کشورها با توجه به امکانات مالی خو

نسبت به تعیین تعداد افراد اقدام می کنند. عموماً بر اساس گزارشات 

کمیته اعتبارنامه ها، در حالی که برخی از کشورها از پرداخت هزینه هاي 

سفر و اقامت گروه کارگري و کارفرمایی خود ، با ارائه ادلۀ کمبود مالی، 

اد متشکل از هیات اعزامی گروه دولت بسیار خودداري می کنند لیکن افر

زیاد و اغلب غیر فنی و غیر کارشناسانه است. کمیته اعتبارنامه هاي 

کنفرانس در هر سال یادآور می شود اگر چنان چه دولتی به صرف کمبود 

منابع مالی نمی تواند گروه هاي معرفی شده از سوي کارگري و 

انس اعزام کند ، می تواند از تعداد کارفرمایی را در تعداد الزم به کنفر

نمایندگان دولتی اعزام شونده به کنفرانس بکاهد و براي پوشش این 

تعداد کاسته شده از نمایندگان خود که در نمایندگی هاي دایم کشورها 

  نزد سازمان ملل در ژنو مستقر هستند استفاده نماید.

امکانات مالی  ، و در حد ILOدر چارچوب مقررات مندرج در اساسنامه 

دولت جمهوري اسالمی ایران . افراد ذیل به عنوان اعضاي هیات 

کنفرانس بین المللی 103کارفرمایی جمهوري اسالمی ایران به اجالسیه 

  میالدي به ژنو اعزام شدند: 2014کار سال 

  )جناب آقاي مهندس محمد عطاردیان ، 1

ضو هیات مدیره در کنفرانس و ع)Delegate(نماینده اصلی و صاحب راي

  و دبیرکل کانون عالی.

  )جناب آقاي حسین احمدي زاده ، 2

  ، رئیس هیات مدیره کانون عالی. )Adviser(به عنوان مشاور 

  ) جناب آقاي مهندس سید حسن افتخاریان ، 3

  ،کارشناس متخصص اقتصادغیررسمی ورسمی.)Adviser(به عنوان مشاور

  ) جناب آقاي مهندس مهران نجاتی ، 4

  ، بازرس کانون عالی. )Adviser(به عنوان مشاور 

  ) سرکار خانم کتایون سپهري ، 5

  ، کارشناس اشتغال و کارآفرینی زنان. )Adviser(به عنوان مشاور 

  ) سرکار خانم فرزانه اطهري ، 6

  ، کارشناس امور مالی و اشتغال. )Adviser(به عنوان مشاور 

  )خانم شهره تصدیقی ، 7

  ، مشاور بین الملل )Substitute Delegate(به عنوان جانشین نماینده 

  کانون عالی.

براساس تقسیم بندي که از پیش تعیین وظایف و شرکت در کمیته و 

جلسات مختلف اجالسیه انجام شد . آقایان حسین احمدي زاده و 

  مهران نجاتی مسئول شرکت در کمیته کار اجباري بودند.مهندس 

آقاي مهندس سید حسن افتخاریان مسئول شرکت در کمیته تسهیل 

  گذار از اقتصاد غیر رسمی به رسمی بودند.

خانم ها کتایون سپهري و فرزانه اطهري مسئول شرکت در کمیته 

  استراتژي اشتغال بودند.

محمد عطاردیان مسئول و خانم شهره تصدیقی و جناب مهندس 

  شرکت در کمیته استانداردهاي کنفرانس بودند.

جناب عطاردیان عالوه بر شرکت در نشست هاي دو هفته اي کمیته 

استانداردها ، به شرکت افراد در کمیته هاي دیگر نیز رسیدگی نموده 

و کنترل داشتند . در نشست هاي مجمع عمومی نیز به عنوان 

فرمایی در کرسی کارفرمایی جمهوري اسالمی نماینده اصلی گروه کار

  ایران شرکت و در جریان راي گیري اسناد ، راي دادند.

عالوه بر گزارش حاضر ،که گزارش کلی از جریان برگزاري کنفرانس 

می باشد ، تمامی افراد شرکت کننده در ترکیب گروه کارفرمایی 

ها بودند ، ایران، با حضور در کمیته هایی که موظف به شرکت در آن 

گزارش کامل خود را جداگانه و به تفکیک موضوعات ارایه نموده اند 

  که در پایان این گزارش در بخش ضمایم موجود است.

  نتایج مثبت حاصله براي گروه کارفرمایی ایران

در جریان برگزاري اجالسیه سال جاري، گروه کارفرمایی اعزامی ایران 

مختلف کنفرانس، تالش  عالوه بر شرکت شایسته در نشست هاي

نمود تا از وضعیت فراهم آمده در ژنو در زمینه هاي مختلف نیز بهره 

  گیري نماید.

در این تالش، عالوه بر موفقیت نماینده اصلی کارفرمایی ایران، جناب 

 ILOآقاي مهندس محمد عطاردیان که به عنوان عضو هیات مدیره 

دیقی ، مشاور بین انتخاب شدند ، همچنین تعیین خانم شهره تص

الملل کانون عالی به عنوان کمیته گزینش کنفرانس دو نتیجه مثبت 

  دیگر به دست آمد.

، آقاي IOE-موافقت دبیرکل سازمان بین المللی کارفرمایان)1

برنت ویلتون از نیوزیلند براي مسافرت به تهران . این دعوت طی 

به عمل  IOEانجام مکاتبات رسمی دبیرکل کانون عالی با دبیرکل 

آمده بود که با موافقت شخص دبیرکل و با توافق کانون عالی، قرار 

اکتبر سال  7-9برابر با  1393مهر  15-17است نامبرده در تاریخ 

جاري میالدي به تهران سفري داشته باشند. این دعوت به لحاظ 

آشنایی بهتر و بیشتر دبیرکل سازمان بین المللی کارفرمایان با ایران 

قعیت هاي آن و همچنین شناخت کامل تر از توان و ظرفیت و وا

کانون عالی بسیار حایز اهمیت می نمود که این دعوت کانون عالی با 

  نهایی گردیده است. IOEموافقت دبیرکل 
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الزم به ذکر است اساس این دعوت از سوي دبیرکل کانون عالی ، 

جناب آقاي مهندس محمد عطاردیان صورت گرفت و تاریخ تعیین 

شده (مهر ماه = اکتبر) نیز با هماهنگی جناب عطاردیان و شخص 

و تیم ایشان روابط دوستانه و  IOEدبیرکل نهایی گردید ، دبیرکل 

دارند و ایران همواره از حمایت هاي سازنده اي با تیم کانون عالی 

سازمان مذکور، حتی در جریان طرح پرونده ایران در کمیته 

استانداردهاي کنفرانس (به خصوص پرونده تبعیض از مقاوله نامه 

) بهره بسیار برده است . برنت ویلتون (از نیوزیلند) 111شماره 

روه عالوه بر دبیرکلی سازمان بین المللی کارفرمایان دبیر گ

کارفرمایی اجالسیه هاي 

کنفرانس بین المللی کار نیز 

می باشد. لذا حضور وي در 

ایران، هم به لحاظ ملی و هم 

(کانون به لحاظ تشکیالتی

عالی) می تواند بیشتر از قبل 

مثمرثمر باشد. کانون عالی 

مترصد است براي جلب و 

دریافت همکاري هاي فنی و 

مالی سازمان بین المللی کار 

ILO  بهره بیشتري از سازمان بین المللی کارفرمایان ،IOE  براي

  تسهیل و تسریع دریافت این همکاري ها ببرد.

برنت ویلتون داراي سابقه خدمت طوالنی در سازمان بین المللی 

است . قبل از انتصاب در پست دبیرکلی این  IOE- کارفرمایان

سازمان در مقام معاون دبیرکل انجام وظیفه می نمود . در سال 

وي سمت دبیرکلی را احراز نمود . ازآن زمان ، شاهد آن  2011

با درك و شناخت بهتر و کامل تر از فضاي در IOEهستیم که 

هاي بین  حال تغییر جهانی ، به عنوان یک بازیگر فعال در صحنه

المللی نقش ایفا نموده است و به عالوه ضمن ایجاد هماهنگی در 

پیام هاي بخش خصوصی در سطح جهانی ، با دیگر نهاد هاي 

به ویژه در  IOEجهانی تجاري نیز همکاري نزدیک داشته است . 

کشور بزرگ  20(اجالس اقتصادي G-20  20اجالس هاي گروه 

را تشکیل می دهند) نقش و درصد اقتصاد جهانی  80صنعتی که 

  حضور موثر دارد.

با توجه به همین پیشینه ، کانون عالی انجمن هاي صنفی 

کارفرمایی ایران که عالقمند به ظرفیت سازي و ارتقاي توان و 

دعوت به IOEظرفیت فنی خدماتی خود می باشد از دبیر کل 

ي عمل آورده است تا از همکاري هاي آن سازمان براي توانمندساز

  این تشکل و تقویت توان سرویس دهی به اعضایش بهره مند گردد.

  ILOدریافت همکاریهاي فنی و مالی از )2

  ب و ـت جلـراي سیاسـانون عالی در اجــدر چارچوب برنامه هاي ک

جذب اعضاي جدید با حفظ اعضا کنونی، این کانون عالی با دریافت یک 

ریال) ، یک کارگاه  000/000/350برنامه همکاري فنی و مالی (به مبلغ 

میالدي در تهران برگزار نمود . این  2013دو روزه در ماه دسامبر سال 

یعنی  ILOمالی) بخش فعالیت هاي کارفرمایی  - برنامه با همکاري (فنی

ACTEMPور ــشکل گرفت و متخصص ام  

از دفتر منطقه اي آن سازمان در هند با اعزام به ایران ،  ILOکارفرمایی 

اجراي این کارگاه دو روزه را تسهیل نمود . (بخش اجرایی همکاري فنی 

ILO  با ایران دفتر منطقه اي آن سازمان در هند است . (مسئول پوشش

  همکاري فنی با ایران)

وم همکاري ، به عنوان فاز د ILOبه لحاظ دریافت همکاري فنی دیگر از 

در ادامه همکاري قبلی، کانون عالی پیگیري جلب همکاري دیگر است که 

به ایران می تواند جریان اخذ این  IOEسفر برنت ویلتون دبیر کل 

  همکاري را تسهیل نماید.

، ILOعالوه بر این، براي اجراي یک برنامه همکاري فنی و مالی از سوي 

) ILOن در ایتالیا (بازوي آموزشی از طریق مرکز بین المللی آموزش توری

توافقات اصولی انجام گرفته است و مقررات مطابق موافقت هاي به عمل 

آمده یک کارگاه دو روزه در آذر ماه سال جاري با تولیت کانون عالی و باز 

در تهران برگزار شود. این ILOبا شرکت متخصص ارشد امور کارفرمایی 

براي کانون ILOفنی، از کمک مالی  برنامه عالوه بر دریافت همکاري

عالی را نیز در بر خواهد داشت که مکاتبات مربوط به تامین اعتبار و 

حواله ارزي آن به تهران براي کانون عالی انجام گرفته و عالوه بر همکاري 

ریال نیز مورد موافقت  000/000/500فنی، پرداخت کمک مالی به مبلغ 

  قرار گرفته است.

، به منظور عدم درج IOE، از طریق ILOهاي الزم با  انجام رایزنی)3

کشوري که به نام پرونده هاي خاص در  25پرونده ایران در فهرست 

اجالسیه سال جاري کنفرانس در کمیته استانداردها، مطرح شد، این 

انجام  IOEهماهنگی از پیش از شروع اجالس و از طریق مکاتبات با 

نیز مورد موافقت واقع شد و پرونده ایران گرفت. و درخواست کانون عالی 

مطرح شده در  )Individual Cases(در فهرست پرونده هاي خاص 

  کمیته استاندارهاي کنفرانس سال جاري درج نشد.

قابل یادآوري است که در گزارش کمیته کارشناسان اجراي استانداردها 

در رابطه با  ارایه گردید دو پرونده از ایران : یکی 2014که به اجالسیه 

برابري دستمزد یا )Equal Remumeration(100مقاوله نامه شماره 

تبعیض در  111دستمزد برابر و دومی در رابطه با مقاوله نامه شماره 

) Discrimination in Employment and Occupation(اشتغال و حرفه 

  آمده است.

در ملحق شد.100میالدي به مقاوله نامه شماره  1972ایران در سال 

قانون کار صراحت  38گزارش کمیته کارشناسان آمده است که ماده 

کامل به برابري دستمزد ندارد و سطح آن پایین تر از سطح مقاوله نامه 

  این ماده نیازمند بازنگري است که به گفته دولت ایران در جریان است.



ان مرد و از موضوعات مهم در این گزارش ضرورت ارتقاي برابري میاست.

(که به عنوان ویژگی بازار کار در ایران رفع تفکیک جنسیتی در شغلزن،

که برخی مشاغل در تسلط کامل مردان ) و برخی دیگر ذکر شده و این

کمیته کارشناسان ارایه اطالعات مشاغل ویژه زنان تعریف شده است.

  انون ق 38کامل از سوي دولت ایران در مورد چگونگی نتیجه بررسی ماده 

ها در جریان است را خواستار شده کار، که طبق اظهارات دولت سال

(در  )2014گزارش کمیته کارشناسان به اجالسیه  304(صفحه است

نیز اطالعات بیشتري در بخش کمیته  111خصوص مقاوله نامه شماره 

  استانداردها درج شده است)

  صرفاً جهت یادآوري:

تخصصی سازمان بین المللی -هاي فنیها و برنامه اساس سیاست گذاري

هاي ساالنه و عنوان کلی اجالساستوار است،"کار شایسته"کار بر محور

ساخت و ایجاد آینده اي بهتر با کار "گزارش مدیرکل در هر سال نیز

  ترسیم می شود. "شایسته

و ایجاد آینده اي بهتر با کار شایسته)Decent Work(کار شایسته

)Bulding a Future with Decent Work( از ابتکار و ایده نوین

(آقاي خوآن سوماویا تبعه  ILO -مدیرکل پیشین سازمان بین المللی کار

  به دالیل،   ILOه وي ازـشیلی) بود که همچنان حتی با خروج داوطلبان

  پایدار و پابرجا است . ILOشخصی، پیش از پایان خدمتش، در 

  یا کار شایسته چیست؟ "Decent Work"بدانیم که 

  کاري که در برگیرنده محورهاي ذیل باشد:

  )Employment(شغل و انتخاب آزادانه شغل )1

  )Social Protection(هاي اجتماعیحمایت)2

  )Social Dialogue(گفتگوي اجتماعی)3

  :،که شامل موارد ذیل استتحقق استانداردهاي بنیادي در کار)4

آزادي انجمن  

کار اجباري  

کار کودك  

تبعیض  

براي دستیابی به یک  ILOهمه موارد فوق از اهداف استراتژیک 

) Decent Future(و آینده مطلوب )Decent Life(زندگی شایسته 

  می باشد.

  ضمایم

یک از شرکت کنندگان در گزارش جداگانه هر،در بخش آتی

  آمده است.،اجالسیه سال جاري در گروه اعزامی کارفرمایان

  

  
  

  ضمـائم :

  

آقاي مهندس محمد عطاردیان ، نمایندة کارفرما در مجمع عمومیجناب ترجمه فارسی سخنرانی .1

، نمایندة کارفرما در مجمع عمومیآقاي مهندس محمد عطاردیان جناب  متن انگلیسی سخنرانی.2

متن فارسی سخنرانی جناب آقاي دکتر علی ربیعی ، نمایندة دولت در مجمع عمومی.3

ترجمه فارسی سخنرانی جناب آقاي سید محمد یاراحمدیان ، نماینده کارگر در مجمع عمومی.4

ع عمومیمتن انگلیسی سخنرانی جناب آقاي سید محمد یاراحمدیان ، نماینده کارگر در مجم.5

گزارش کمیته تقویت اقدامات جهت پایان دادن به کار اجباري.6

پروتکل مربوط به مقاوله نامه کار اجباري.7

توصیه نامه مربوط به اقدامات تکمیلی براي منع واقعی کار اجباري.8

رسمی گزارش کمیته تسهیل انتقال از بخش غیررسمی اقتصاد به اقتصاد.9

اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمینتیجه گیري پیشنهادي گذار از .10

گزارش کمیته بحث مکرر درخصوص هدف استراتژیک اشتغال.11
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  محمد عطاردیان، جناب آقاي مهندس سخنرانی 

  دبیرکل کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران

یک صد و سومین اجالسیه کنفرانس بین المللی کارمجمع عمومی در 

  سوئیس -میالدي، ژنو 2014ژوئن سال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نمایندگان محترم، خانم ها و آقایان، آقاي رئیس،

، که سخنرانی در این کنفرانس بین المللی کار اظهار کنم ابتدا در

شنودي خن بین المللی کار مایه مباهات واین پارلماحقیقت دردر

  است.

من از مدیر کل سازمان بین المللی کار همچنین از برگزارکنندگان 

این کنفرانس تشکر می کنم که بستري براي گفتگو، ارتقاي آگاهی 

مهاجرت بین "و مساعی در خصوص موضوع  و تشریک نظرات

  فراهم آوردند. "المللی

  خانم ها و آقایان،

جریان  شاخصومشهودیکی از ابعادمهاجرت، افزایش امروزه

فرصت هاي در پی  مردم،تعداد فزاینده اي ازجهانی شدن است.

اي شایسته، در آیندهنهایتآ  هاي مناسب تر و زندگی کاري بهتر،

  مرزها جا به جا می شوند.درون و خارج 

علل ریشه زیست محیطیاقتصادي، سیاسی و، اجتماعیمشکالت

و نشانه یکی از عوارض  این پدیدهها هستند.مهاجرتبراياي

از در بازار کار کشورهاي اعزام کننده،عدم تعادل و توازنهاي

اندك، دستمزد کارگران غیر ماهرباالي بیکاري در میاننرخجمله

براي تحصیل علم و برآورده نشدهتقاضايو، کارگران ماهر براي

  .استمهارت هاکسب آموزش و

، بیش ازچهار صد 2013بر اساس ارقام اجالس جهانی اقتصاد سال 

  نفر به عنوان مهاجر شناسایی شده اند. میلیون

رشد عدم  ورکود اقتصاديتداوم بلند مدت  در حالی است کهاین

  رــکه این ام شده استمهاجراحساسات ضدبه بروزمنجر  اشتغال

از در بسیاريرا حقوق مهاجرانبراي محدود کننده اي قوانینطرح 

  است. را در پی داشته کشورها

به عنوان امري غامض تلقی می شود، لیکن پدیده اي  اًاگر چه مهاجرت غالب

ن اوجوه ارسالی مهاجرریان توسعه پایدار کمک می کند. ه جباست که 

و در سایه  می بردبراي خانواده ها در نقاط محروم امنیت آنها را باال 

سیاست گذاري هاي مقتضی و مناسب می تواند به رونق و رشد اقتصاد ملی 

کمک کند. در کشورهاي صنعتی با جمعیت سالخورده نیز، نیرو هاي مهاجر 

  بخش قابل توجهی از بازار کار را تشکیل می دهند.  

در حال رشدمنفیاحساساتي بین المللی ضمن پرداختن بهلذا، گفتگوها

از جمله ها،سیاست گذاريدرها  نقاط ضعف، می باید به مهاجرتمورد  در

اقتصادي چشم اندازازمحاسبات نادرستو بخش خصوصیفقدان

مستدل از راستاي طرح  باید درتالش هابحث ها و  در این زمینه،بپردازند.

کمک هایی باشد که امر مهاجرت به اقتصاد و اجتماع می کند و همچنین 

نقش بر ضرورت ورود و مشارکت بخش خصوصی، به عنوان یک 

  .شود کید ابرابر، در سیاست گذاري هاي مرتبط با مهاجرت  ت ینرآف

با توجه به پیوند همه جانبه مهاجرت با اشتغال، سیاست گذاري ها می باید 

سیاست گذاري ها در حوزه هاي آموزش و  میلو در تک اشدب منسجم

اعمال پرورش، آموزش هاي فنی و حرفه اي، و توسعه اقتصادي و بازار کار 

  .      شود

همچنین ضروري است عزم سیاسی متمرکز بر توجه به تبعات مهاجرت بین 

  مهاجرین باشد. أالمللی بر پیشرفت اقتصادي و اجتماعی در کشور هاي مبد

چارچوب سیاست ها هم باید در جهت تشویق بهره گیري بهینه از وجوه 

ن براي سرمایه گذاري هاي مولد باشند. این امر نیازمند اارسالی مهاجر

ه گذاري هاي مولد و ـاد انگیزه هاي موثرتر براي سرمایـتدوین و ایج

. استاشتغال زا در اقتصاد 

مدیریت "کشورها نیز نیازمند حمایت هاي جامعه بین الملل در زمینه هاي 

برقراري مکانیسم هاي "، "بهبود قوانین و مقررات مهاجرت کار"، "مهاجرت

مبارزه با مهاجرت هاي غیر قانونی و "و  ، "تناسب عرضه و تقاضاي بازار کار

  می باشند.  "بی ضابطه و قاچاق مهاجر

خانم ها و آقایان،

  به این ترتیب، مالحظات من از موضوع به شرح ذیل است:

در سیاست گذاري ها باید ضمن حفظ و ارتقاي حقوق نیروي کار و  اول:

  .انعطاف پذیري در بازار کارتوجه شودبهبود شرایط کار، به افزایش 

وجوه ارسالی براي خانواده ها و جوامع حائز اهمیت می باشند، لیکن  دوم:

دیده نا هاي توسعهاغلب بهره گیري از این منبع در جریان سیاست گذاري

  مینأتگرفته می شوند. حمایت هاي بهتر در قالب ارایه خدمات، آموزش و
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انجام سرمایه ن و خانواده هاي آنها را در ا، توانمندي مهاجرنیاز هاي پایه

  گذاري هاي مولد در محدوده هاي زیست محیطی شان ارتقا می بخشد.

مهاجرت نیروهاي ماهر و افراد تحصیل کرده می تواند فرارمغزها و  سوم:

کاهش سرمایه هاي انسانی را در پی داشته باشد که خود نیازمند تالش 

و  هاي دراز مدت براي برقراري توازن و تعادل، از طریق تحصیالت

آموزش، است. دستیابی عادالنه به دارایی هایی مثل زمین، بازگشت به 

ذاري از سوي آنها را تسهیل می کند که آنها نیز خود به گوطن و سرمایه 

  ارتقاي تخصص ها و مهارت هاي جدید کمک می کنند. 

  آقاي رئیس، نمایندگان محترم،

قاد من رویکرد در پایان اظهاراتم چنین نتیجه گیري می کنم که به اعت

می تواند استراتژیک سازمان بین المللی کار در خصوص موضوع مهاجرت

  مبتنی بر چهار اصل محوري ذیل باشد:

ظرفیت سازي و ارتقاي ظرفیت)1

ي هارحمایت از سیاست گذا)2

انجام تحقیقات مبتنی برسیاست گذاري )3

همکاري بین المللی)4

  انجام گیرد:و در این چارچوب، فعالیت هاي ذیل می تواند 

با نهادهاي دولتی در کشورهاي در حال  "همکاري هاي فنیالف) 

  ،"توسعه سیاست گذاري"و  "مدیریت مهاجرت"توسعه در زمینه 

 انجام تحقیقات و برنامه هاي مشاوره اي در خصوص مهاجرتب ) 

  ،کار

در سطوح مختلف تدوین سیاست ها و استراتژي هاي مهاجرت پ) 

ملی، منطقه اي و بین المللی. 

و در پایان مایلم اضافه کنم که کشور من، ایران، با توجه به جغرافیاي 

، أسیاسی و جمعیتی و فرصت هاي اقتصادي فراوان، کشور مبد

یکی از  نامی باشد و همچنن اترانزیت، و مقصد بسیاري از مهاجر

به دلیل اشکال  .ن باقیمانده استابزرگترین کشورهاي میزبان مهاجر

 دچار آسیب پذیري نیز متعدد مهاجرت هاي بی رویه و غیر قانونی

شده است. دولت در رویارویی با چالش هاي جدید مهاجرتی به دنبال 

همچنین  ،اتخاذ رویکردي اصولی تر و منسجم تر در تدوین سیاست

  ار هاي بنیادي اش می باشد.  تکامل ساخت

  

  آقاي رئیس، خانم ها و آقایان،

  متشکرماز توجه شما 

  

  

  

Speech, by (Mr.) Mohammad Otaredian, President of the 
Iranian Confederation of Employers' Associations (ICEA), 
at	 the	 103rd Session of the International Labour 
Conference (ILO)  

June	2014,	Geneva-Switzerland

                       

Mr. President, distinguish delegates, ladies and gentlemen,

First and foremost, it is a pleasure and an hounor to speak at 
this International Labour Conference, at this international 
parliament of labour.

I thank the ILO Director-General and the organizers of this 
Conference for providing a vehicle for dialogue and support for 
raising awareness and broadening consultations on the issue 
of “international migration”.

Ladies and gentlemen,

Today, increased migration is one of the most visible and 

significant aspects of globalization. Growing numbers of people 

move within countries and across borders, looking for better 

employment opportunities, better lifestyles and a decent 

future.

Social, economic, political and environmental problems are 
root causes for migration. As to the labour market, 
migration is a symptom of imbalances in sending countries, 
such as high rates of unemployment and underemployment 
among low-skilled workers, low wages for skilled workers, 
and unmet demand for education and acquisition of skills.

According	to	the	2013’s	World	Economic	Forum,	more than 

400	million	people	worldwide	are	considered	migrants.

This is while a prolonged recession and stagnant 

employment growth have led to anti-immigrant sentiment 

and to proposed legislation to restrict the rights of 

migrants in many countries. 

Although migration is usually seen as problematic, it 
contributes to sustainable development. For households in 
poor areas, remittances improve security and, with the 
support of appropriate policies, can contribute to local 
economic growth. In industrial countries with ageing 
populations, migrant workers are an increasingly 
important part of the labour force. 

While addressing the growing negative sentiment on 

migration, the international dialogue need to address the 

weaknesses in policy making on migration, inter alia, 

miscalculation of economic outlooks and the absence of 

  
  
  

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

18  

  
  

محمد عطاردیان ، نمایندة کارفرما در مجمع عمومیآقاي مهندس جناب سخنرانی متن انگلیسی :  2ضمیمه 



private sector. In this context, efforts should be focused 

on developing arguments based on the contributions 

migration makes to the economy and society, and on the 

necessity for including the private sector, as an equal 

player, in migration policy-making.

Considering the manifold links between migration and 

employment, migration policy has to be coherent and 

complement policy fields of education and vocational 

training, economic promotion and the labour market.

There is also a need for political focus on the 

consequences of   international migration for economic 

and social progress in the migrants’ countries of origin.

Moreover, policy needs to seek to encourage the use of 

remittances for more productive investments. This, 

however, requires more effective incentives for productive 

and employment-oriented investments in the economy. 

In addition to that, countries are in need of support of the 

international community in the areas of “migration 

management”, “improving labour migration regulations”, 

“institution of job matching mechanisms”, and in 

“combating irregular migration and migrant smuggling”. 

Hence, my considerations on the issue are as follows:

First, policies should address how to increase labour 
markets’ flexibility while maintaining and strengthening 
workers’ rights and improving working conditions.

Second, remittances are important for households and 
communities, but are often ignored in development 
policies. Better support in the form of services, training 
and infrastructure improves the capacity of migrants and 

their households to make productive investments in their home 
areas.

Third, educated and skilled migration can result in brain drain, a 
decrease in human capital stock, which requires long-term 
efforts to be balanced by education and training. Equitable 
access to assets such as land makes it easier for migrants to 
invest and return to their home areas, where they contribute to 
new skills.

Mr. President, distinguished delegates,

I conclude my remarks by noting that in my view ILO’s strategic 
approach on the issue could be based on the four pillars of:

1) capacity enhancement, 
2) policy advocacy, 
3) policy-oriented research, and 
4) International cooperation.

In this context, the following activities could also be undertaken:

 Technical cooperation with the Governmental entities of the 
developing countries in the areas of “migration management” 
and “policy development”.
 Conducting researches and advisory programs on labour 
migration.
 Development of national and regional and international 
migration policies and strategies.

At the end, I would like to add that my country, Iran, (I. R. of) is a 
country of origin, transit and destination for migrants due to its 
geopolitics, demographics and economic opportunities. It also 
remains one of the largest refugee hosting countries in the 
world. The country also remains vulnerable to various forms of 
irregular migration. Facing many new migration challenges, the 
government is looking forward to a more cohesive approach to 
develop a policy framework as well as to evolve its institutional 
structures.

Mr. President, ladies and gentlemen,

I thank you, all, for your kind attention.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

19  

  
  



  متن سخنرانی جناب آقاي دکتر ربیعی 

  مقام محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

در یکصدو سومین اجالسیه کنفرانس بین المللی کار 
  

  
  ها و آقایان آقاي رئیس، خانم

المللی کار را تبریک  اجالس کنفرانس بینبرگزاري یکصد و سومین 

  گویم . می

از نظر ما محوریت برگزیده شده تحت عنوان مهاجرت منصفانه در این 

  مقطع زمانی بسیار مناسب و به موقع است.

بدیهی است مهاجرتی که خارج از مجاري قاعده مند صورت می پذیرد، 

سیب پذیر می کارگران مربوطه را در برابر سو استفاده و استثمار آ

سازد.اطالعات ناچیزي پیرامون مهاجرت نامنظم و بدون قاعده وجود دارد 

میلیون   232درصد از  15تا  10اما برآوردهایی وجود دارد که حدود 

  مهاجر به این صورت می باشد.

اندازي که امیدبخش باشد،  کنم براي فراتر رفتن و گشودن چشم تصور می

آوردهاي جهان  . واقعیت این است که دستنگرتري داشت باید رویکرد کل

هاي صورت گرفته  در عرصه کار شایسته براي مهاجران، به نسبت تالش

  اندك بوده است. 

اندازي جدید، باید دو سوي عرضه و تقاضاي کار  براي داشتن چشم

ها بر رعایت حقوق کارگران  مهاجران را ارزیابی کرد. عمده کنوانسیون

کنند، اما تا زمانی که شرایط کار شایسته در  د میمهاجر در مقصدها تأکی

مبدأ عرضه نیروي کار مهاجر بسیار نامساعد است، و متقاضیان بسیاري 

تر وجود دارد، اجرایی شدن  یافته براي ورود به بازار کار کشورهاي توسعه

هاي مرتبط با کارگران مهاجر دشوار است. در این میان چند  کنوانسیون

  م وجود دارد:مسأله بسیار مه

یافته هرگز درباره نقش کارگران مهاجر در رشد  کشورهاي توسعه.1

کنند. بنابراین همواره  ها را بیان نمی اقتصادي و رفاه جامعه خود واقعیت

بسیج افکار عمومی براي به حاشیه راندن صداي کارگران مهاجر 

پذیر است.  امکان

د کشورهایی است بخشی از تولید تقاضا براي مهاجرت، نتیجه عملکر.2

کننده نیروي کار مهاجر هستند. اگر امروز کشورهاي  که خود دریافت

غربی با تقاضاي کارگران مهاجر آفریقایی مواجه هستند، آیا بخش مهمی

ثباتی سیاسی، جنگ داخلی، و فقر گسترده  از رخدادهایی نظیر بی

مولد تقاضاي مهاجرت کارگران، محصول عملکردهاي گذشته و امروز 

کشورهاي میزبان نیست؟ 

هاي خود اقتصادهاي  یافته با انواع سیاست کشورهاي توسعه.3

دهند، از انتقال  کشورهاي در حال توسعه را تحت فشار قرار می

چه  ورزند، و حتی در مواردي نظیر آن تکنولوژي ممانعت می

هاي شدید وضع  درخصوص کشور من ایران رخ داده است، تحریم

تصادي کشورهاي در کنند. نتیجه طبیعی این عملکردها ضعف اق می

هاي شغلی است. بدیهی است که در  حال توسعه و کاهش فرصت

یافته  هایی تقاضا براي مهاجرت به کشورهاي توسعه چنین وضعیت

شود.  بیشتر می

چه در  یافته، نظیر آن خواهانه کشورهاي توسعه هاي زیاده سیاست.4

جرت ایم، مسبب بخش مهمی از تقاضا براي مها افغانستان شاهد بوده

 3سال پذیراي نزدیک به  30است. کشور من به مدت قریب به 

درصد کارگران مهاجر  15میلیون کارگر از کشورهاي همسایه (یعنی 

منطقه آسیا) بوده است. پیدایش این میزان کارگر مهاجر حاصل 

یافته است پیدایش هزاران  عملکردهاي نادرست کشورهاي توسعه

عملکرد نظام هاي ظالمانه اي  کارگر مهاجر فلسطینی، نیز حاصل

است که حریم هاي انسانی را نادیده می انگارد

تر باید سیاست  یافته کنم کشورهاي توسعه با این وصف من تصور می

  تري را در قبال کارگران مهاجر به عهده بگیرند.  مسئوالنه

با روندهاي جهانی از جهات متعددي چالش هاي نوین و پیچیده تري 

آمده است که اگر اغراق آمیز نباشد جهانی آشوب زده پیش به وجود 

روي کشورهاي در حال توسعه و توسعه نیافته قرار داده است. عالوه 

بر اقتصاد، عرصه هاي فرهنگ، اجتماع دچار تحوالت تعارض آمیز 

شده است. امروزه توسعه همه جانبه، فقرزدایی و مبارزه با نابرابري و 

اعی با مشکل مواجه شده است. حتی سنت دستیابی به عدالت اجتم

هاي زندگی مسالمت آمیز در سایه فرهنگ هاي بومی شکلی تعارض 

آمیز یافته است.این فرآیند نامیمون ناشی از سلطه فناوري و صاحبان 

آن براي چنین وضعیتی است. ما بر این باور هستیم که دستور کار 

راي اشتغال باید یک هدف آرمانی ب 2015توسعه جهانی پس از 

جهانی به ویژه براي جوانان در بر داشته باشد و در این پیوند الزم می 

دانم مراتب حمایت خود را از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان در 

تدوین یک چارچوب براي دستور کار توسعه جهانی پس از سال 

  اعالم نمایم. 2015

یران اهمیت به رغم تحریم هاي اقتصادي موجود، جمهوري اسالمی ا

بسیاري براي موضوع حمایت هاي اجتماعی قائل است وزارت تحت 

هدایت اینجانب همواره براساس طرح هاي حمایتی، شبکه تامین 

اجتماعی خود را توسعه داده است.دولت جدید بویژه بر موضوع 

  ، که از آن جملهگسترش حمایت هاي اجتماعی تمرکز خاصی داشته

  دولت در مجمع عمومی، نمایندة  دکتر علی ربیعیآقاي جناب سخنرانی متن فارسی :    3ضمیمه 
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می توان به بیمه رایگان براي همه ي ایرانیان، طرح امنیت غذایی، 

مبارزه با فقر مطلق، مسکن ارزان براي اقشار محروم، ارتقا مراقبت 

هاي بهداشتی و درمانی و ارائه حمایت هاي الزم و فوري به زنان 

  اشاره نمود.سرپرست خانوار 

کنم که پیچیدگی مواجه شدن با این مسأئل براي  مایلم اعالم 

ها  هاي دانش، داده کشورهاي در حال توسعه به حدي است که نظام

  هاي و اطالعات، و راهکارهاي کشورها براي حل این مسأله کاستی

 المللی کار حداقل به همان اندازه که سعی در ایجاد بسیار دارد. سازمان بین 

هاي حقوقی و نهادي دارد، باید به خلق دانش و اطالعات در این  چارچوب

  زمینه نیز همت گمارد. 

هاي کشورهاي عضو  در پایان امیدوارم توافقات و دانشی که در اثر تالش

تر براي زندگی  اي بهتر و منصفانه شود، راهی به سوي آینده ایجاد می

  کارگران ایجاد کند.

  

  

  

نمایندة ،  احمدیانمحمد یارجناب آقاي سیدیسخنرانفارسی متن 

  2014کار یالملل نیکنفرانس سازمان ب هیاجالس نیکصدوسومیردرگکار

  
براي انسان بهره اي جز سعی و « »اال ما سعی و ان لیس االنسان « 

  برگرفته از قرآن مجید کتاب آسمانی مسلمانان» کوشش او نیست 

هیات رئیسه محترم 

نمایندگان عالی مقام گروههاي کارگر ، کارفرما و دولت 

  خانم ها ، آقایان ؛

ها کارگر تالشگر و خستگی ناپذیر کشورم ، به نمایندگی از میلیون

صلح مودت و دوستی مردم سرزمین کهن و باستانی ایران پیام 

  زمین را پذیرا باشید . 

در واپسین ایام و روزهاي موسوم به هزاره ملل متحد مهمترین 

دغدغه مشترك کارگران کشور به مانند سایر کشورهاي جهان 

میزان و نحوه حصول جوامع عضو ملل متحد به اهداف توسعه هزاره  

ماگرها و شاخص هاي کار شایسته به مثابه بخش و بویژه ارزیابی ن

  مهمی از نماگرهاي اهداف توسعه هزاره است . 

ادبیات حوزه کار شایسته  که همزمان با طرح این مؤلفه کلیدي در 

، بیش از یک دهه قبل وارد  ILOرأس محور برنامه ها و اقدامات 

و  متون و مفاد برنامه هاي توسعه جمهوري اسالمی ایران گردید

بعنوان نقشه راه و برنامه عمل تحوالت و اصالحات حوزه روابط کار 

ایران در دستور کار شرکاي اجتماعی واقع گشت ، کماکان مورد 

  مطالبه جدي و درخواست ویژه کارگران ایرانی است . 

بدیهی است که در این روند تاریخی جز با درك اهمیت موضوع و 

  حقوقیرفتار و کنش اجتماعی واعمال دگردیسی در بنیان تفکرات، 

مسئولین و متولیان امر بر مبناي رهیافت سه جانبه گرایی چاره و گزینه 

دیگري براي حصول به اهداف آرمانی هزاره سوم و نیل به اهداف مؤلفه کار 

  شایسته وجود نخواهد داشت. 

کارگران ایران و تشکل هاي صنفی آنان تالش وافر خود در این مسیر را 

توقع و  ILOگذشته بجد انجام داده و البته از هیأت مدیره  همانند

درخواست براي انجام رسالت و وظایف ذاتی در این روند براي تبادل 

تجربیات و انتقال دانش و معلومات مکتسبه در همکاري با تشکل هاي 

  کارگري را اعالم می دارند . 

  جناب آقاي رئیس ، حضار محترم ؛

حریم ناروا ، غیرقانونی و فاقد مبانی اخالقی و انسانی ادامه اعمال تبعیض و ت

این سازمان برعلیه کارگران ایران که در بیش از یک دهه گذشته ادامه 

داشته بی تردید درتغایر فاحش با اهداف هزاره ، آرمانهاي کار شایسته و نیز 

  منویات بنیانگذاران سازمان بین المللی کار بشمار می رود . 

مایندگی از کارگران کشور مسلمان ایران با یادآوري پیشنهاد اینجانب به ن

تاریخی آقاي دکتر روحانی ریاست محترم جمهور کشورمان در اجالس 

اخیر مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان ضرورت راه اندازي کمپین 

که خوشبختانه با رأي قاطع اعضاء » جهان علیه خشونت و افراطی گري«

رسید بر اهمیت یافتن ابتکارات جدید و فوري براي  این سازمان به تصویب

توقف آالم و رنج بی انتهاي کارگران شریف سوریه و خانواده هاي آنان که 

آماج مظالم گروههاي گوناگون تروریستی گشته اند تأکید و اعضاء محترم 

حاضر در این اجالس وزین و بویژه نمایندگان گروههاي کارگري را به 

یشی براي اتخاذ راه حلهاي مستقل و مبتنی بر حفظ همفکري و هم اند

  منافع مردم این کشور براي توقف سریع جنگ و خونریزي فرا  می خوانم . 

در خاتمه ضمن عرض تسلیت به خواهران و برادران داغدیده ترکیه اي بابت 

وقوع فاجعه انفجار معدن سوما و از دست دادن جمع زیادي از عزیزان 

ن بین المللی کار و نیز کلیه مسئولین و مقامات ذیربط کارگر ، از سازما

درخواست تقویت نظارت براي تامین ایمنی کامل محیطهاي کار در نقاط و 

  بخشهاي گوناگون را درخواست می نمایم . 

  زنده باد تعهد ، زنده باد صداقت ، زنده باد صلح ، امنیت و عدالت

  

کارگر در مجمع عمومی، نمایندة  سیدمحمد یاراحمدیانآقاي جناب سخنرانی متن فارسی :    4ضمیمه 
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و ان لیس االنسان اال ما سعي 

That man can have nothing but what he strives 
For	(	Najm,	Verse	39,	Holy	Qur'an)

- Respectable Presidency Board 
- Senior representatives of worker, employer and 

government groups 
- Ladies and Gentlemen

On behalf of millions of hard working workers of my country, 
please accept my message of peace, friendship of the old 
nation and land of Iran. 

In the last days of, UN Millennium Development Goals 
program, the most important common preoccupation of 
workers in my country, like other countries in the world is 
the rate and method of achieving the members of UN to The 
Millennium Development Goals (MDGs) and in particular the 
assessment of indicators of decent work as an important part 
of the indicators of the Millennium Development Goals 
(MDGs).

The literature of the decent work concurrent with the 
inclusion of this key component in the ILO plans and 
measures, found a way into the texts and contents of 
development plans in Islamic Republic of Iran and it was 
considered as a road map and action plan for the changes and 
reforms in the Iranian labor relation and was placed in the 
blueprint of the social partners. This ideal is still a serious 
demand and a specific request by Iranian workers.   

It is obvious that in this historical trend ,  there will be no 
other solution or option to achieve the ideal goals of the third 
millennium and to achieve the objectives of decent work but 
through understanding the importance of this subject and 
make a transformation in the bases of thoughts , social and 
legal action and thought of the authorities based on 
Tripartism approach.  

Iranian workers and their unions have done their most 
efforts in this way and it is expected from the ILO 
Governing Body as an innate duty to help and exchange 
ideas and knowledge with  the workers organizations. 

Mr. President , distinguished delegates 

The application of discrimination and unjust , illegal 
sanction void of ethical and principal human righats 
against Iranian workers by this Organization  which has 
continued in the last decade is with no doubt in intensive 
conflict with the goals of millennium, ideals of decent 
work and also the intentions of the founders of ILO.  

On behalf of the workers of  the Islamic Republic of Iran , 
and I remind the historical proposal of Dr. Rouhani , the 
honorable President of our country in the recent meeting 
of UN General Assembly entitled, the campaign of " World 
against Violation and Extremism" which was approved 
with the definite votes of the UN General Assembly, would 
like to emphasize on the significance of new and urgent 
actions to stop the sufferings of innocent workers of Syria 
and their families who are under the tyranny of various 
terrorist group.  I also would like to call the distinguished 
delegates of this august meeting and in particular the 
workers representative to consensus on adopting 
independent ways and decisions based on the interests of 
the people of that country to have a quick stop of war and 
blood shedding. 

At the end , while expressing our condolence to the 
brothers and sisters of Turkey for the disaster of 
explosion in Suma mine and loss of many workers , we 
would like to request the ILO and other related officials to 
reinforce monitoring to secure full safety in work 
environment in various parts. 

Viva Commitment, Viva Sincerity,   Viva Peace , Security 
and Justice

  

  

  

  

  

  

  

  

در مجمع عمومیکارگر ، نمایندة  سیدمحمد یاراحمدیانآقاي جناب سخنرانی متن انگلیسی :    5ضمیمه 



  گزارش کمیته تقویت اقدامات جهت پایان دادن به کار اجباري 

  در اجالس یکصدوسوم سازمان بین المللی کار 

May27-Jun7   2014- ژنو    

تهیه کنندگان : حسین احمدي زاده و مهران نجاتی

  

  

  

  

  

  

  ه :ـدمـمق
بشر از همان آغاز خلقت در پی نیل به آرمانهاي واالیی همچون 

آزادي و برابـري بــود و در ایـن راه پــر چـالش از ادیــان الهــی ،    

رهبران مذهبی ، متفکرین و فرهیختگان یاري جسته است . وقوع 

صنعتی و پیامدهاي مثبـت و منفـی آن بسـیاري از جوامـع      انقالب

اروپایی و آمریکایی را برآن داشت تا راهکارها و تدابیر مناسـبی  

براي افزایش رشد اقتصادي و نیـز مقابلـه بـا تبعـات زیانبـار آن      

بیاندیشد. استثمار طبقه کارگر توسط سرمایه داران کار را بدانجا 

ناهنجاریهاي اجتماعی شد .  کشاند که سبب گسترش فقر و دیگر

نارضایتی کـارگران از وضـع موجـود آنـان را بـه سـوي تشـکیل        

اتحادیه هاي کارگري سوق داد . از سوي دیگر بسیاري از دولـت  

مردان و سیاستگذاران (برخی با انگیـزه هـاي انسـان دوسـتانه و     

برخی براي حفظ جایگاه خود) چاره کـار را در قانونمنـد سـاختن    

انستند از همین دوران بود که رفته رفته قوانین کار روابط کار د

در شکل ابتدایی و بسیار محدود پایه گذاري شـد دنیـا در آغـاز    

قرن بیستم شاهد دو واقعه تاثیرگذار بر عرصه روابط کـار بـود   

نخست ، وقوع انقالب روسیه که با کشتار وسیع خانواده سـلطنتی  

ر از رویداد نخسـت  همراه شد و دیگري { که بسیار پر اهمیت ت

بوده است } ، وقوع جنگ جهانی اول و نتایج مخرب آن بود ایـن  

ــادي را بــر دل ســرمایه داران و   وقــایع تکــان دهنــده تــرس زی

دولتمردان افکند و قدرت طبقه کـارگر را کـه در آن زمـان دو    

چندان شده بود به رخ دولت کشیده بـا فـروکش کـردن شـعله     

و همزمـان بـا تاسـیس جامعـه      هاي جنگ و در پی  قرارداد صلح

ملل ، سازمان بین المللی کار که اکنون بعنوان قویترین سـازمان  

جهان شمول و فراگیر بین المللی قلمداد می شود ، پا به عرصـه  

وجود گذاشت بعدها حتی با انحـالل جامعـه ملـل ، سـازمان بـین      

المللی کار ، در قالب یک نهاد تخصصی وابسته بـه سـازمان ملـل    

، فعالیت خـود را ادامـه داد اساسـنامه سـازمان و اعالمیـه      متحد 

  هـه در زمینـه حقوق و روابط کار بلکـه فقط در عرصـالدلفیانـفی

حقوق بشر تاثیرگذار بوده اند . دو سـند فـوق الـذکر ، الگـویی شایسـته      

مهمی همچون اعالمیه جهانی حقوق بشر و بسـیاري از اسـناد   براي اسناد 

وقـد حقـونـوب می شـط محسـمرتب

ـ  ـی کـار مشتمـ  ـبنیادین کار و یا حقوق اساسی و انسان ادي درـل بـر اسن

زمینه لغو کار اجبـاري ، تسـاوي مـزد در مقابـل کـار هـم ارزش ، منبـع        

انجمنها و حـق  تبعیض در اشتغال و حرفه ممنوعیت کار کودکان ، آزادي 

تشکل میباشد که هر یک جزئی مهم از حقوق بشر را تشکیل می دهنـد .  

البته مصوبات سازمان بین المللی کار به موضوعات فـوق محـدود نمـی    

شود و طیف گسترده اي از مفاهیم مربوط به حقوق را در بر می گیرد . 

از دیگر خصیصـه هـاي سـازمان بـین المللـی کـار ، شـرکت نماینـدگان         

رگران و کارفرمایان در کنـار نماینـدگان دولتهـا در ارکـان سـه گانـه       کا

سازمان و کمیته هـاي مختلـف آن اسـت . سـازمان بـین المللـی کارکـه        

بمنظور بهبود و ارتقاي شرایط کار و نیل به عـدالت اجتمـاعی در سـطح    

  زیراست:جهانی ایجاد شده داراي چهار هدف راهبردي به شرح 

ار ، ایجاد فرصتهاي بیشـتر بـراي زنـان و مـردان     ارتقاي حقوق بنیادین ک

بمنظور دستیابی به درآمد کافی و شغل مناسب ، افزایش پوشش و کار 

آنی ، حمایتهاي اجتماعی براي همه ، تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوهاي 

  اجتماعی .

پیگیري مجدانه و اجراي صحیح راهبردهاي مذکور راه را براي دستیابی 

  کاري شایسته ، شرافتمندانه و مولد هموار می سازد .ابناء بشر به 

سازمان بین المللی کار عالوه بر تنظیم تصویب اسـناد در قالـب مقاولـه    

و توصیه نامه و ایجاد معیارهاي  بین المللی ، بر حسـن اجـراي آنهـا    نامه

نیز نظارت می کند و ساز و کارهایی را براي پیشـبرد ایـن امـر تـدارك     

دیده است . همچنین سازمان اقدامات گسترده اي را در سطوح جهانی ، 

منطقه اي و کشوري در اقصی نقاط جهان و با نظارت فائقه سـازمان بـه   

را در می آیند . از دیگر اقدامات سازمان بین المللی کار ، ارایه مرحله اج

  کمکهاي فنی در زمینه مرتبط با حوزه روابط کار و حقوق کار می باشد . 

  ساختار و تشکیالت سازمان بین المللی کار 

سازمان بین المللی کار همانند هر سازمان دیگري متشکل از ارکانیسـت  

عهدنامـه ورسـاي )    388ساسـنامه  (و مـاده   ا 2این ارکان بر طبق مـاده  

  دفتر بین المللی کار –هیئت مدیره  -2کنفرانس عمومی  -1عبارتند از 

این سازمان عالوه بر ارگانهاي یاد شده داراي چندین موسسه مطالعـاتی  

و آموزشی و نیز تعدادي کمیسـیون فنـی اسـت کـه هـر کـدام از آنهـا        

بهبود و صنعت کارگران و نیل بـه   اقدامات و فعالیت هایی را در راستاي

عدالت اجتماعی به انجام  مـی رسـانند و نیـز ویژگـی شـخص بـه فـرد        

ـ        هـا ،  تـسازمان بین المللـی کـار ، شـرکت سـه جانبـه نماینـدگان دول

  آن است . هايک از بخشـر یــایان ، در هـران و کارفرمـکارگ

یعنـی کنفـرانس   هاي سازمان بین المللی کـار  به عبارت دیگر کلیه ارگان

  ت مدیره کمیسیون هاي مختلف مرکب از سه دستهابین المللی کار ، هی

  فهرست مطالب

  مقدمه

  گزارش نهایی

  ها و پیشنهادات  استراتژي

  هاي مرتبط نامه مقاوله -پیوست شماره یک

گزارش کمیته تقویت اقدامات جهت پایان دادن به کار اجباري:  6ضمیمه    
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نمایندگان دولت ، کارگران و کارفرمایان است ویژگی سه جانبه بودن 

سازمان بین المللی کار حتی در مقایسه با دیگر ارکانهاي نظام سـازمان  

انـد کـه    ملل متحد ، بی همتاست ،بسیاري از نویسندگان بر این عقیده

ساختار سه جانبه ي این سازمان سبب توانمند شدن آن شده است ، به 

طوري که وقوع جنگ جهانی دوم و بروز بحرانهاي اقتصادي گونـاگون  

وارد    ILOنتوانسته لرزه اي هرچند کوچـک بـر بنیـان هـاي اسـتوار      

سازد در حالی که برخی از همین وقایع و حوادث موجب شد تا جامعـه  

شده و حتی سرانجام باشکست مواجه گردد و جـاي خـود    ملل تضعیف

را به سازمان ملل دهد در این مبحث به تفضیل ارگـان سـازمان بـین    

المللی کار یعنی کنفرانس عمومی ،هیئت مدیره و دفتر بین المللی کار 

  .را مورد بررسی قرار دهیم 

 کنفرانس عمومی (کنفرانس بین المللی کار ) این کنفـرانس بـه عنـوان   

عالی ترین رکن سازمان بین المللی کار  شناخته می شود تا جـایی کـه   

برخی کنفرانس را به منزله مجلس (پارلمان) جهانی براي حـل مسـایل   

کار و کارگري دانسته اند (جعفر بهشتی،روابط صنعتی و روابط کار) هر 

دولت عضو ما موظف اسـت بـراي انتخـاب نماینـدگان اعزامـی خـود       

للـی کـار ، بـا سـازمان هـاي کـارگري و کارفرمـایی        کنفرانس بین الم

مشورت و تبادل نظر کرده و موافقـت آنـان را جلـب نمایـد . هیئـت      

نمایندگی کشورهاي شرکت کننـده کنفـرانس بـین المللـی کـار ، مـی       

اساسـنامه و   3توانند چند مشاور فنی را نیز همراه داشته باشند مـاده  

س به میان نکاتی در خصـوص  آیین نامه کنفران 57و  56همچنین مواد 

مشاوران فنی به شرح زیر پرداخته اند . هرنماینده می تواند (حداکثر) 

دو مشاور فنی داشته باشند در مورد مسایل مربوط بـه زنـان کـه در    

کنفرانس به بحث گذاشته می شوند می بایست یکـی از مشـاوران زن   

ایـد بـا توافـق    باشد ، مشاوران فنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان ب

سازمان کارگري و کارفرمایی صالحیت دار انتخاب شوند هر نماینـده  

می تواند با ارسال یادداشت کتبی به رئیس کنفرانس یکی از مشـاوران  

را به عنوان جانشین خود در امـوري همچـون شـرکت در گفتگوهـا و     

راي دادن تعیین کند مشاوران فنی حتی می توانند به عنـوان رئـیس و   

رئـیس کمیسـیون هـاي کنفـرانس انتخـاب شـوند کمیتـه هـا یـا           نایب

کمیسیون هاي کنفرانس عبارتنـد از کمیسـیون پیشـنهادها ، کمیسـیون     

بررسی اعتبارنامـه هـا (یـا کمیسـیون بررسـی اختیـارات) ، کمیسـیون        

ها  و  توصیه نامه ها ، کمیته نگارش مقاوله بررسی اجراي مقاوله نامه

و کمیسیون مالی اینک ذیالَ شرح مختصـري از   نامه ها و توصیه نامه ها

  هر کدام ارایه می شود : 

(یا کمیسیون بررسی اختیارات و  کمیسیون بررسی اعتبار نامه ها- 1

آیین نامه کنفرانس ، تشکیل  5صالحیت) : این کمیسیون بر اساس ماده 

می شود و داراي سه عضـو اسـت گـروه هـاي دولـت ، کارفرمـایی و       

  ار نامه ها ـکارگري (هر کدام با یک نماینده) در کمیسیون بررسی اعتب

مشارکت می کنند کمیسیون مذکور اعتراضاتی که در مـورد نحـوه   

انتخاب نماینده یک کشور مطرح می شود را  مـورد بررسـی قـرار    

مــی دهــد و در صــورتی کــه اعتراضــی را (بــه اتفــاق آراء) بــه آن  

رسیدگی کرده و موضوع را براي طرح به کنفرانس ارجاع می کند ، 

کنفرانس مـی توانـد اکثریـت دو سـوم آراء نماینـدگان حاضـر بـه        

نماینده اي که فاقد شرایط مندرج در این اساسنامه باشد از شرکت 

  ت نمایندگان محروم کند .ادرنشست و همچنین عضویت در هی

  ون پیشنهادها :یکمیس-2

رئـیس  اساسنامه کنفرانس یک رئیس و سه نایـب  17بر اساس ماده 

ند . انتخاب سه نایب رئیس ، به علت ترکیب سه جانبـه  انتخاب می ک

سازمان است که از نماینـدگان دولـت هـا ، کـارگران و کارفرمایـان      

تشکیل می شود در واقع کمیسیون پیشنهادها پس از انتخاب رئیس و 

عضو اسـت   56نایب رئیس شروع به کار میکند این کمیسیون داراي 

هـا و نیمـی دیگـر را نماینـدگان     که نیمی از آنـان را نماینـدگان دولت  

کارفرمایان و کارگران (بصورت مشترك) تشکیل می دهند وظـایف  

  کمیسیون پیشنهادها به شرح زیر است :

  تنظیم برنامه کنفرانس ، تعیین تاریخ جلسات عمومی و دستور کارها

  تهیه پیشنهادهاي مربوط به تشکیل و ترکیب کمیسیونهاي دیگر 

  ي الزم به کنفرانستنظیم و تسلیم گزارشها

  کمیته نگارش : -3

کنفرانس تشـکیل مـی شـود و     6ماده  3و  1این کمیته بر اساس بند 

مرکب از سه عضو است وظیفه اصـلی ایـن کمیتـه همـانطور کـه از      

نامش پیداست نگارش متن مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها و انطباق 

  باشد  متون انگلیسی وفرانسه  در این اسناد با یکدیگر می

  کمیته مالی :-4

در این کمیسیون تنها نمایندگان دولتها {هـر کشـوري یـک نماینـده     

دولتی} حضور می یابند زیرا وظیفه اصلی کمیسیون مـالی ، بررسـی   

پیشنهادهاي مربوط بـه بودجـه سـازمان و تعیـین سـهم هـر یـک از        

کشورها عضو است عالوه بر آن ، این کمیسیون موظف است هزینه 

ــ  ــت هــاي ســازمان و گــزارش حسابرســان رس ــد . در نهای یدگی کن

کمیسیون مالی گزارشی را در خصوص موارد فوق به کنفرانس ارایه 

  نماید. 

  کمیسیون اجراي مقاوله نامه ها وتوصیه نامه ها-5

دراجالس ساالنه ي کنفرانس بین المللی کار،کمیسیون سه جانبه اي را

که کمیسیون اجراي مقاوله نامه هاوتوصیه نامه ها خودتشکیل میدهد

آغـازکرده  رافعالیـت خـود  ،1926ایـن کمیسـیون ازسـال   م دارد.نا

کارفرمایان هاي سه گانه یعنی کارگران،نمایندگان گروهومرکب از

با بخشـی کلـی   نشست (کارش راهرکمیسیون درها است،ودولت

  اوله نامه ها وتوصیه نامه وایفايـراي مقـاجائل ناشی ازـدرباره مس
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طبق اساسنامه ي سازمان بین المللی برهاي عضوتعهدات دولت

  کارآغاز می کند.

مبنـاي اقـدامات ایـن کمیسـیون اسـتفاده ازگـزارش (کمیسـیون        

کارشناسان)است کمیسیون اجراي مقاوله نامه هـا وتوصـیه نامـه    

بررسی گزارش کمیسیون کارشناسـان ضـمن انتخـاب    پس ازها،

دراجـراي تعهـدات    بی توجهی کشورهاوقصورمواردمهم ترین 

اوالً نسـبت  تااین کشورها می خواهدازمقاوله نامه ها ،ناشی از

ثانیـاً گـزارش   توضـیح دهنـدو  به نحـوه اجـراي مفـاداین اسـناد    

بـه انجـام   مزبـوررا اسـناد اجراي صـحیح اقداماتی که به منظور

اجـراي مقاولـه   به کمیسیون ارائه دهندکمیسـیون رسانیده اندرا

روش هـاي   1980و1979،1964نامه ها وتوصیه نامه ها درسـال  

هـاي پیشـین   به اصالحات درروشوخودراموردبازبینی قرارداد

لحاظ کردن نکات مثبت یانظرها ،ماحصل این تجدیدت ،خپردا

هاي کمیسیون بـوده  عضودرگزارشپیشرفت کشورهاي موارد

مباحــث نهایتــاً کمیســیون گــزارش مشــروح مــذاکرات واســت

س بین ـبه همراه نظرات خودبه کنفرانمطروحه درنشست هارا

  المللی کارتسلیم نمود.

  کنفرانس بین المللی کارکارطرزآشنائی با

اجالس کنفرانس توسط رئیس هیأت مدیره دفتربین المللی کـار 

به دنبـال  سپس رئیس کنفرانس انتخاب شده وشود، اح میـافتت

،کارفرمایـان  (کـارگران هـاي سـه جانبـه   آن، نماینـدگان گـروه  

بـه صـورت جداگانـه تشـکیل مـی      جلسـات خـودرا  هـا)، ودولت

ــداز  ــدام بای ــه هرک ــه نفرراک ــده  دهندوس ــروه نامزدش ــک گ ی

هـاي کنفـرانس   باشند،براي سمت هاي سه گانه ي نایب رئـیس 

نایب رئیس ها هیأت رئیسه نامیده می ،د،رئیسمعرفی می شون

مهم ترین مصوبات کنفرانس بین المللی کار ، مقاوله نامه شوند،

ها، اکثریـت  وتوصیه نامه ها هستندکه براي تصویب هرکدام آن

  دوسوم آراي نمایندگان حاضردراجالس ، ضروري است.

بخـش اصـلی بـه     6بین المللـی کارمتشـکل از  درحال حاضردفتر

ادارات توسط یک یااین بخش ها ورح زیراست که هرکدام ازش

  مدیراجرائی هدایت می شود.

استانداردها و اصول بنیادین (استانداردهاي بین المللی  - 1

  کار)

  این بخش شامل موارد زیر می شود :

مساوات اجتماعی واشتغال شرایط کار  

ها و گفتگوي اجتماعیآزادي انجمن  

 و اطالعاتخط مشی استانداردها  

روابط رسمی و ادارات  

تهیه و تنظیم اسناد و مدارك رسمی و اداري  

ارایه و توزیع اسناد  

  اشتغال (راهبرد اشتغال) –2

  این بخش شامل موارد زیر می شود :

بهبود و بازسازي  

هاتوسعه مهارت  

ها و موسسات تولیديایجاد شغل و توسعه کارگاه  

ارتقاي جنسیتیهاي چند ملیتیشرکت  

  حمایت اجتماعی شامل : –3

  برنامه متمرکز در زمینه تامین اجتماعی و اقتصادي

حفاظت کار مشتمل بر برنامه ي متمرکز در زمینه ي کار ایمن ، شرایط 

کار و مهاجرت بین المللی تامین اجتمـاعی مشـتمل بـر خـدمات مـالی و      

  آماري ، تنظیم برنامه ، توسعه و استانداردها

  

  گفتگوي اجتماعی شامل : –4

فعالیت هاي کارفرمایان  

 فعالیت هاي کارگران  

 برنامه ي متمرکز در زمینه تقویت گفتگوي اجتماعی  

فعالیت هاي بخشی  

حکومت ، قانون کار و اجرا  

  مناطق و همکاري هاي فنی شامل : –5

توسعه همکاري  

برنامه هاي فنی در منطقه آفریقا  

 آمریکاي مرکزي و جنوبیبرنامه هاي فنی در منطقه  

برنامه هاي فنی در منطقه کشورهاي عرب  

برنامه هاي فنی در منطقه آسیا و اقیانوسیه  

برنامه هاي فنی در منطقه اروپا و آسیاي مرکزي  

  خدمات حمایتی شامل: –6

  خدمات مالی مشتمل بر بودجه ، خزانه داري و حسابداري 

  فن آوري اطالعات و ارتباطات ، مدیریت داخلی ، انتشارات –کتابخانه 

 "کار شایسـته "میالدي،تضمین  900سازمان بین المللی کار از اواخر دهه 

براي مردان و زنان در تمام نقاط دنیا را بـه عنـوان هـدف اصـلی خـود      

تعیین کرد. کار شایسته،کاري است مولد و مناسب براي همه انسانها بـه  

امت انسانی،آزادي،برابري،ایمنی و عدالت،اما کار مولـد  شرط رعایت کر

و مناسب از نظر گردانندگان سازمان بین المللی کار به چه معنایی تعبیر 

شده است؟ کاري مولد و مناسب است که از یک طرف،درآمدزاسـت و  

د و ازطــرف دیگر،کــارگران را از حمایــت هــاي ـتولیــد ثــروت مــی کنــ

  شار مردم حتیـفرصت هاي برابر تمام اقب و ـدرآمد مناس،اجتماعی
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سیاستمداران و سرمایه داران است. فقدان کار شایسته هر جامعه را 

درگیر بحرانهاي مختلف سیاسی و اقتصادي می کند تجربه بسیاري از 

کشورها نشان می دهد که خطر نافرمانی،شورش و به تبع آن تعطیلی 

هوم کار شایسته در آنها کارخانجات و مراکز تولیدي در مناطقی که مف

به بوته فراموشی سپرده شده بسیار بیشتر است انکار حقوق 

کارگران،بیکاري،اشتغال ناقص،مشاغل غیر مولد،کار ناایمن،درآمد 

پائین،نابرابري جنسیتی،استثمار کارگران مهاجر،فقدان آزادي 

معلولیت و سالخوردگی از بیان،حمایت ناکافی در مقابل بیماري،

هدف برنامه هاي سازمان  بین .وامع یاد شده می باشدمظاهر ج

در جهت حل این مشکالت است از ، یافتن راهکارهاییالمللی کار

نظرها،دستیابی به کار شایسته تنها از طریق مشارکت و همکاري 

منطقه ها،کارفرمایان و کارگران در سطوح بین المللی،تنگاتنگ دولت

 1997به همین جهت در سال  ملی و مملکتی میسر می شوداي،

مدیرکل وقت دفتر بین المللی کار طی گزارشی به کنفرانس بین 

اعالمیه مربوط به اصول و "المللی کار درخصوص ضرورت تصویب 

  بود. 1998ژوئن سال  18در تاریخ  "حقوق بنیادین کار

این اعالمیه در واقع تأیید دوباره اي معیارهاي بنیادي حقوق بشر که به 

ر حمایت از کارگران تنظیم و تصویب شده اند همچنین اعالمیه منظو

مذکور احترام به حقوق بنیادین کار را به تمام کشورهاي عضو 

یادآوري می کند، صرفنظر از آن که مقاوله نامه هاي مربوط به این 

  حقوق را تصویب کرده باشند یا خیر

ه ي این سند مشتمل بر یک مقدمه،پنج بند و یک ضمیمه(که شیو

  اجراي آن را تبین می کند) است.

  عبارتند از: 1998اعالمیه  2حقوق بنیادین کار براساس بند 

حق سازماندهی (آزادي انجمن ها) و شناسائی مؤثرحق مذاکرات  - 1

  دسته جمعی (پیمان جمعی کار)

  محو  اشکال کار اجباري یا بیگاري  - 2

  الغاي مؤثر کار کودك  - 3

ض درخصوص اشتغال و استخداممحو هرگونه تبعی - 4

، در گزارشی که مدیرکل دفتر بین المللی کار تنظیم  1999در سال 

معرفی شده است. 21چهار هدف راهبردي سازمان در قرن نموده،

برنامه اصلی به چهار هدف راهبردي پدید  39این اهداف که از تغییر 

  آمده اند به شرح زیر است:

اصول و حقوق بنیادین کارارتقاء و تحقق معیارها،  -1

ایجاد فرصت هاي بیشتر براي زنان و مردان به منظور دستیابی به -2

شغل و درآمد مطلوب

افزایش پوشش و کارایی حمایت اجتماعی براي همه - 3

تقویت سه جانبه گرایی و گفتگوي اجتماعی-4

هدف که در واقـع ارکـان اساسـی مفهـوم کـار شایسـته را        این چهار

تشکیل می دهند درهم تنیـده شـده و جـدایی ناپذیرنـد و بایـد بـا       

  همدیگر و از طریق اجرا یا هدف هاي جزیی و مکمل دنبال شوند.

محو کلیه اشکال کار اجباري یا بیگاري یکی از بندهاي ارتقـاء و تحقـق   

  ر است.اصول و حقوق بنیادین کامعیارها،

  محو کلیه اشکال کار اجباري یا بیگاري است.

هیچ یک از ابناي بشر نباید بدون اراده و میل باطنی خویش به کاري 

ت ـگمارد می شوند بیگاري یا کار اجباري به معناي کار یا شـغلی اسـ  

  ازاتـکه شخص به واسطه تهدید به تنبیه و یا مج

ري مغایرآزادي انسان و مجبور به انعام دادن آن شده باشد.کار اجبا

شخصیت او و منافی اصـل آزادي کـار اسـت کـه بـه عنـوان یکـی از        

  اساسی ترین آزادي هاي بشري شناخته می شود.

منع و لغو کار اجباري از همان روزهاي نخست تأسیس سازمان بـین  

المللی کار مورد توجه اندیشمندان وآرمان خواهان عرصه ي حمایت 

ست.این امر سبب شده تا اسناد بین المللـی  از حقوق کارگران بوده ا

  متعددي در زمینه ي برچیدن کار اجباري تنظیم و تصویب شود.

ت مسئله دراین نکته است که درحذف ومحوکاراجباري بیگـاري  یاهم

درســطح خیابــان اتفــاق نظــر وجــود دارد،وایــن درحــالی اســت کــه 

قوق درارتباط بابسیاري ازمسائل مربوط به حـوزه ي روابـط کـاروح   

  کارگران اختالفات جدي میان دولت ها به چشم می خورد.

  )105و29لغوکاراجباري (شامل مقاوله نامه هاي شماره 

  (کاراجباري)29مقاوله نامه شماره -1

یکی ازتعاریف کاراجباري عبارت است از(کاري است که به اکـراه بـه   

کسی تحمیل گردد،مانندبیگاري .هرکاري که به حکـم قـانون ویـا بـه     

وجب حکم دادگاه به کسی تحمیل شودخارج ازمفهموم این اصطالح م

اعمال این قبیل است خدمت نظام وظیفه واست،حکماً نه موضوعاً از

  مجازات ها(جعفري لنگرودي).شاقه در

خـدمتی مـی   یـا ر به کا29دیدگاه مقاوله نامه شماره اجباري ازکار

ردبدون هیچگونه اعمال تهدیدبه مجازات همراه است وفگویندکه با

  رغبت ورضایتی به انجام آن کاریاخدمت وادارشود.

پس اگرفردي وادار به انجام کارمی شـودوحتی دسـتمزدکالنی هـم    

هم این عمل ازنظراین مقاوله نامـه کاراجبـاري   بازدریافت می کند

خدمت یااین وجودپنج نوع کاربا(شیرین عبادي)محسوب می شود

  شود:اجباري محسوب نمی کار

  خدمت اجباري نظام وظیفه.-1

  برخی ازمشاغل عمومی .-2

  کاردرزندان.-3

  کارهایی که درمواقع اضطراري بایدانجام گیرد.-4

  خدمات عام المنفعه محدود.-5



عضـــوبایدازهرگونه مقاولـــه نامـــه،دولتهاي   4برطبـــق مـــاده

حقیقی وحقـوقی جلـوگیري   به نفع افرادتحمیل کارکاراجباري و

  کنند.

به لغـو محـوري و ممنوعیـت     29موارد دیگر تفاهم نامه شماره 

سال و باالتر از  18مطلق کار اجباري براي زمان اشخاص کمتر از 

فرهنگیان اعم ازمعلمین ودانش آموزان و نیزکارمندان سال، 45

  تصاص یافته است.اداري اخ

سر انجام اینکه بر طبق مفـاد ایـن کنوانسـیون ،هرگونـه تحمیـل      

غیرقانونی کار اجباري یا توام با  اعمـال زور بایـد جـرم شـناخته     

  شود و مورد مجازات قرار گیرد.

در نظـر گرفتـه شـده     25این ضمانت نامه اجرایی بر طبق ماده 

  است که مقرر می دارد:

بـه تصـویب    1930ژوئـن   28ر تـاریخ  د 29مقاوله نامه شـماره  

اسـفند   28سازمان بین المللی کار رسید و دولت ایـران نیـز در   

  به آن ملحق شد. 1335

اسناد بین المللی دیگري نیز ممنوعیت کار  اجباري را مورد تاکید 

قرار داده اند به عنوان میثاق بین المللی حقوق مـدنی وسیاسـی   

، اعمال شـاقه، اجبـاري را   سازمان بین الملل متحد  1966مصوب 

 6قسـمت الـف) همچنـین  بنـد اول مـاده       3منع کرده است(بند 

(اقتصـادي ،اجتمـاعی ،فرهنگـی) مصـوب     میثاق بین المللی حقوق

  مجمع عمومی سازمان ملل مقرر می دارد: 1966سال 

هاي طرف این میثاق حق کار را که شامل حق هر کـس  )دولت1

ه کاري که آزاد نه انتخـاب یـا   است به این که فرصت یابد بوسیل

به رسمیت مـی شناسـد و   قبول میکند معاش خود را تامین کند،

  اقدامات مقتضی براي حفظ این حق معمول خواهند داشت.

  (لغو کار اجباري) 105)مقاوله نامه شماره 2

در چهلمین دوره اجالسیه کنفرانس عمومی سازمان بـین المللـی   

مطرح شـد و بـا توجـه بـه     اجباريبحث در خصوص لغوکار کار،

بین المللـی در خصـوص منـع بردگـی مصـوب      تصویب قرارداد

ن (در زمینه منـع بردگـی و بـرده    آو مقاوله  نامه تکمیلی 1926

فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است )که در سال 

 29بـه تصـویب رسـید و همچنــین مقاولـه نامـه  شــماره       1956

، شـرکت کننـدگان در ایـن مجمـع تصـمیم      درباره کـار اجبـاري   

گرفتند تا به مقاوله نامه دیگري در زمینه کار اجباري راي مثبت 

مقاولـه نامـه    1957ژوئـن سـال    21دهند و در نتیجه در تـاریخ  

بـه تصـویب رسـید و    ي در خصوص لغـو کـار اجبـار    105شماره 

  به آن ملحق گردید.1337دي ماه  27دولت ایران نیز در تاریخ 

 ازمانـستصویب این مقاوله نامه یک کمیته مشترك میاناز قبل

  هـدف از ل گردید .ـتشکین المللی کارـمتحد و سازمان بیملل

مطالعه درزمینه ماهیت کار اجباري وانواع آن تحقیق و تشکیل این کمیته،

کار کهحاکی ازآن بود1953در سطح جهان بودگزارش این کمیته در سال

  خود مختارو مستقل به دو روش اعمال می شود: اجباري درکشورهاي

  استفاده از کار اجباري به عنوان ابزاري در جهت اعمال فشار سیاسی -1

مقاولـه   2استفاده از کار اجباري به دالیـل و اهـداف اقتصـادي(ماده    -2

)105نامه شماره 

مقاوله نامه تمام کشورهایی که به آن ملحق شده اند، متعهـد  بر طبق این

می شوند تا از کار اجباري به هر شکلی که باشد ، جلوگیري کنند. مصادیق 

  عبارتند از:    105کار اجباري از نظر مقاوله نامه شماره 

  

تنبیه به علـت  الف) به صورت تحمیل یا آموزش عقاید سیاسی ، مجازات ، 

از عقاید سیاسی یا عقایدي که از نقطه نظر ایدئولوژي مخالف داشتن یا ابر

  اجتماعی و اقتصادي باشد -موجود سیاسی 

ب)به عنوان بسیج کارگران و استفاده از آنان به مقصد توسعه و پیشرفت  

  اقتصادي 

  ج) به صورت انضباطی (ابزاري به منظور ایجاد انضباط کار) 

  شرکت در اعتصابات  د) به عنوان تنبیه و مجازات به علت

  اجتماعی /ملی و مذهبی  –ه) به صورت تبعیضات نژادي 

  

از کشورهایی که به این سند ملحق شده اند مـی   105مقاوله نامه  2ماده 

خواهد تا اقدامات موثر و عاجلی را در زمینه لغو همه ابعاد کار اجباري (به 

  انندگونه اي که در ماده یک پیش بینی شده است) به انجام رس

این مقاوله نامه ، هیئت رئیسه دفتر بین المللـی   18و در آخر مطابق ماده 

کار هر زمان که ضرورت ایجـاب کنـد ، مـی توانـد در خصـوص چگـونگی       

  اجراي این سند به کنفرانس عمومی گزارش دهد .

مقاوله نامه  105و  29سازمان بین المللی کار عالوه بر مقاوله نامه شماره 

هاي دیگري را نیز در زمینه لغـو کـار اجبـاري تـدوین و بـه      و توصیه نامه 

  تصویب رسانیده است که عبارتند از :

  

  1930(کار اجباري) مصوب  36و  35توصیه نامه هاي شماره 

  1936(به کار گماردن کارگران) مصوب  50مقاوله نامه شماره 

  1939(قراردادهاي استخدام) مصوب  64مقاوله نامه شماره 

  1939(مجازات هاي کیفري) مصوب  65ه شماره مقاوله نام
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  گزارش کار کمیته حذف کار اجباري 

 12مدت به  june  7لغایت  may 27کمیته حذف کار اجباري از تاریخ 

نفر  183ساعت کاري بطول انجامید.این کمیته با  56روز و تقریباً 

  تشکیل شد.نفر کارگر) 61کارفرما، نفر از  38نفر از دولت  84عضو (

  مسئولین کمیته به شرح زیر انتخاب شدند:

  (عضو کارفرما، آمریکا)  E.D. PATERآقاي رئیس: 

  عضو کارفرما، جامائیکا  B. Cuthbert: خانممعاونین

  (عضو کارگر، آرژانتین) G. Martinezايـو آق

  گزارشگر: کامران فنی زاده  

  

معرفی

افتتاحیه، رئیس کمیته یادآور  در بیانیه

هاي جدي  شد که مسایل مورد بحث، چالش

براي همه کشورها است و وظیفه این کمیته 

هایی از نگاه کار شایسته  حل پیدا کردن راه

خواهد بود.هرچند که این کار آسان نیست، 

  .براساس گفتگوي اجتماعی ودرك متقابل امکان پذیر خواهد شداما

هاي بزرگ  حذف کار اجباري را به عنوان چالش نماینده دبیرکل

هاي  دنیاي کار، به رسمیت شناختند. عناصر بسیار مهم ،تبدیل به چالش

ها، کسب و  ها در سطح ملی و جهانی و براي دولت محوري سیاست

  هاي کارگري و شهروندان در سراسر جهان شده بود.  کارها، اتحادیه

کل (آقاي نماینده دبیرPeter Poschenها)  ، مدیر بخش شرکت

جمع آوري شده، مفاهیم روشن به ساختار گزارش دفتر شامل دانش

هاي متعدد و برخی  آن مانند حذف کار اجباري و مستندسازي تجربه

گذاري اشاره کرد  از نتایج اولیه براي سیاست

کار اجباري به شکل هاي کنونی برده داري وقاچاق انسان ، امروزه .1

ورد توجه جامعه بین الملل است .کنفرانس بین المللی کار دغدغه و م

با تصویب اولین سند کار اجباري خود با عنوان مقاوله نامه شماره 

کشورهاي عضو را توقف 1930در زمینه کار اجباري در سال ،29

خاطی ظرف کوتاهترین زمان رادـاستفاده از کار اجباري و مجازات اف

و به رغم الحاق سال ،80س از گذشت ممکن فراخواند .اما هنوز پ

اکثر کشورهاي جهان به مقاوله نامه کار اجباري این پدیده همچنان به 

اوایل قرن این نگرانی را درکهحیات خودادامه می دهد،گرچه افرادي

کردند،اکنون شکل ها و صورتهاي گوناگون آن را بیستم مطرح 

تجربه می کنند آزادسازي تجاري و باال رفتن رقابت هاي جهانی ،

چالش هاي مدیریت بازارهاي کار د اخلی و مهاجرت نیروي کار بین 

المللی ،و الگوهاي پایدار تبعیض و محرومیت هاي اجتماعی را می 

ار اجباري در دنیاي امروز توان از جمله بسیاري عوامل شکل گیري ک

برشمرد. بسیاري کشورها براي مبارزه با کار اجباري و رفتارهاي 

مشابه آن ، قوانین و اقداماتی را تدوین واتخاذ کرده اند که برخی از 

آنها به سالها قبل باز می گردد در حالی که برخی دیگر پدیده هاي 

ها در مقیاس نسبتاً جدید تري هستند. اما تداوم اینگونه تخلف 

هشدار دهنده خود گواه بی چون و چراي وجود شکاف هاي عمیق 

اجرایی در سطح جهانی است .

 20/9بر اساس جدید ترین برآورد سازمان بین المللی کار ،حداقل 

میلیون نفر قربانی کار اجباري در سراسر جهان وجود دارد .در 

بیشترین تعداد میلیون نفر  11/7حالیکه منطقه آسیا واقیانوسیه با

قربانیان کار اجباري در جهان را در خود جاي داده است تمامی 

مناطق جهان و احتماالً همه کشورها از این پدیده بی بهره نمانده 

اند. گستردگی تخمینی کار اجباري به صورت شمارش تعداد قربانیان 

نفر در 1000نفر در هر 1/5نفر جمعیت یک کشور ،از 1000در هر 

نفر در هر  4توسعه یافته و اتحادیه اروپا تا نزدیک به کشورهاي 

نفر در اروپاي مرکزي و جنوب شرقی و کشورهاي مستقل 1000

مشترك المنافع و نیز آفریقا در نوسان است .اما از نظر جنسیت و 

میلیون نفر بیشترین قربانیان 11/4سن قربانیان ،زنان و دختران با 

میلیون قربانی چندان فاصله اي با  9/5هستند اما مردان و پسران با 

یک چهارم یک میلیون نفر از کل قربانیان را کودکان آنان ندارند .

  سال تشکیل می دهند . 18زیر 

در حالیکه آماري واقعی از روند کار اجباري در طول دوره هاي 

مختلف وجود ندارد ،تحقیقات بر پایه هر کشور نشان می دهد که 

ل هاي سنتی کار اجباري ،روشهاي جدیدي در کنار کاهش برخی شک

نیز ظهور کرده است . کار اجباري تحمیل شده از سوي مقامات 

همچنان یکی از دغدغه هاي برخی کشورها است اما امروزه دولتی ،

با اعمال کاراجباري از سوي افراد و شرکت هاي خصوصی فعال  در 

یشتر شده خارج از حیطه حاکمیت قانون ، این پدیده به مراتب ب

درصد کار 90است .طبق ارزیابی سازمان بین المللی کار امروزه 

اجباري در (اقتصاد خصوصی) رخ میدهد سه چهارم از کارهاي 

،کار خانگی ،اجباري در فعالیت هاي تولیدي همچون کشاورزي

تولیدات صنعتی واقع می شود .و بقیه  گیري وماهیساخت و ساز ،

نسی در ارتباط است . در حالیکه جابجایی با بهره برداري تجاري ج

نیروي کار، منافعی براي بسیاري کارگران و اقتصاد کشورها در 

  بزرگی پذیرنده ، خطرورـکش بردارد ، اما در ارتباط با نیروي کار
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درصـد قربانیـان یـا بـه عبـارتی       4حـدود محسـوب مـی شـود.   

درصـد )  29درصد در د اخل کشـورها و  15( ازمیلیون نفر9/1

بین مرزها پیش از آن  که مورد استثمار قرار گیرنـد مهـاجرت   

کرده اند. 

، کـار  29بر اساس تعریف ارائه شده درمقاوله نامـه شـماره   .2

 اجباري به هر گونه کار یا خدمتی اطالق می شود کـه بـر خـالف   

اراده آزاد فرد و با تطمیع و تهدید به جریمه بر او تحمیل شـده  

باشد.در حالی که کار اجباري به صور گوناگون اجرا می شود ، اما 

بسیاري ویژگی هاي مشترك نیز می توان براي آن برشـمرد، از  

جمله وجود افراد مختلف که افراد آسیب پذیر را به دلیل عـدم  

ه قـرار  ـطعمـ ت از خـود ، ـو حمایسازمان دهی و عاجز از دفاع 

ار کــه مــی توانــد بــه شــکل ـاجبــ ابزارهــاي تهدیــد ومیدهنــد؛

محدودیت هاي جسمی یا خشونت ظاهر شـود، امـا اغلـب حیلـه     

گرانه و ظریف و همراه با فریب و تهدیـد رخ مـی نمایـد؛ رواج    

دستکاري در سیستم  دستمزدها، پیش پرداخت هـا و بـدهی هـا    

ـ   براي پوشش هزینه  دي بـه  ـکارهاي غیر متعـارف بـزرگ تهدی

ار می رود. همچنین وجود خـالء در قـوانین ملـی و اجـراي     ـشم

، و در همـاهنگی بـین کشـورها ،ارتکـاب بـه کـار اجبـاري        قانون

راتسهیل می کند.

در حالی کـه مجرمـان کـار اجبـاري سـودهاي غیـر قـانونی        .3

مزد سرشاري از آن خود می کنند قربانیان آنان با دریافت دست

هاي اندك یا عدم دریافت دستمزد و متحمل شدن هزینه هـاي  

سنگین براي غذا، جا و مکان یا استخدام به لحاظ مالی متضرر می 

شوند و از نظر جسمی و احساسی نیز هزینه هاي ویرانگـري بـر   

آنان  تحمیل می شود. تحقیقات جدید نشان مـی دهـد کـه کـار     

اقتصادي و تداوم فقر،آثار  اجباري از منظر ایجاد موانع در توسعه

بسیار گسترده اجتماعی و اقتصادي برجاي می گـذارد .بـه طـور    

خالصه ،کار اجباري براي افراد استثمار شده و جوامع و نیز بـراي  

اکثر کارفرمایان و تشکیالت اقتصادي تـابع قـانون کـه بـا رقابـت      

بـه  ناعادالنه از سوي افراد خارج از حیطه قانون روبـرو هسـتند،  

دت زیانبار است .ش

هر چند با وجود همه این چالش هاي عمده ،هنوز جـا بـراي   .4

امیدواري وجود دارد . دهه گذشته دوره رشد مبارزه با قاچـاق  

به ویژه اجرایی شـدن پروتکـل مبـارزه ،منـع و مجـازات      انسان ،

قاچاق انسان ، علی الخصوص قاچاق زنان و کودکـان بـوده اسـت    

ارتباط آشکار بین قاچاق انسان وکـار  ر،.این سند براي نخستین با

اجباري را مطرح کرده است. بسیاري کشورها ،از زمان تصـویب  

سند، قوانینی وضع وبرنامه هاي عملیاتی ملی علیه قاچـاق انسـان   

تدوین کرده انـد.دیگر دسـت انـدرکاران از جملـه تشـکل هـاي       

هاي جامعه مدنی بهکارفرمایی وکارگري وبه طورعام، گروه

اء گوناگون در این راه قدم برداشته اند . گرچه تمرکـز اساسـاً   انح

برمبارزه با قاچاق انسان براي استفاده هاي جنسـی قرارداشـته امـا    

موضوع قاچاق به منظور کار اجباري نیز درصـف مقـدم مبـارزات    

بوده است.

اما، بیشترین تأکید دربسیاري از اینگونه تـالش هـا برتشـخیص جـرم     .5

رار گرفته، در حالیکه اقدامات پیشـگیرانه وحمایـت از   وتعقیب مجرمان ق

قربانیان کمترین اولویت ها رابه خود اختصاص داده است. عالوه بـراین،  

تعقیب مجرمان با هدف قاچاق انسان باکار به مراتب کمتر از قاچاق براي 

استفاده هاي جنسی گزارش شده است، گرچه شواهد  حاکی از آن است 

قاچاق براي کار اجباري بسیار بیشتر بوده است.که شمار قربانیان 

ارتباط بین کار اجباري ، برده داري وقاچاق انسان همچنـان موضـوع   .6

بحث ها ومناظره هاست .

به عنوان موضوع محوري در  "کار اجباري"تمرکز گزارش حاضر نیز بر 

بـه   "قاچاق انسانها "راستاي تعهدات سازمان بین المللی کار قراردارد. به 

عنوان  پدیده اي بسیار مرتبط اما نه کامالً ازیک جنس توجه مـی شـود .   

شکل هایی از کار اجباري وجود دارد که همچون کار اجبـاري در زنـدان   

وبرخی نمونه هاي کار الزام آور را شاید نتوان به عنـوان قاچـاق انسـان    

تلقی کرد . همین طور شکل هایی از قاچاق انسان از جمله فروش اعضاي 

دن یا اجبار به ازدواج یا فرزند خواندگی به چشم می خورد کـه لزومـاً   ب

نمی توان عنوان کار اجباري برآن گذاشت ( گرچه دو مورد آخر چنانچه 

نیت بهره برداري از کار زنان یا کودکـان باشـد کـار اجبـاري تلقـی مـی       

باري شود). با این همه و با توجه به اینکه اکثر  قاچاق هاي انسان به کار اج

با سوء استفاده جنسی منجر می شود، این دو مفهوم به شدت با یکدیگر 

هم پوشانی دارند. دیگر مفاهیم مرتبط کـه در سـایر مـوارد در قـوانین     

بین الملل تبیین شده اند، عبارتند از برده داري وکارهـاي مشـابه بـرده    

  .داري ، کار تضمینی والزام آور در قبال بدهی ، نظام ارباب ورعیتی

لغـو کـار اجبـاري     105ومقاوله نامـه شـماره    29مقاوله نامه شماره .7

از جمله اسناد سازمان بین المللی کار هسـتند کـه بـا     1957مصوب سال 

بیشترین تعداد الحاق از سوي کشورها مورد اقبال قرار گرفته اند. حذف 

اصول و حقوق بنیادین کار است که  4تمامی شکل هاي کاراجباري یکی از 

اعالمیه سازمان بین المللی کـار زمینـه اصـول وحقـوق بنیـادین کـار       در 

به آن پرداخته شده وتمامی اعضاي سازمان موظفنـد بـا    1998مصوب 

حسن نیت آنهـا را رعایـت ، تـرویج ومحقـق نماینـد. دیـدگاه نهادهـاي        

نظارتی بین المللی کار در طول سالیان متمادي همراه با تجارب بدسـت  

ري هاي فنی با کشورهاي عضو، درك مهمی نسبت آمده از طریق همکا

ضروري یک راه حل جامع ومناسب براي کار اجباري ارائه مـی  به عناصر

که سیستم پیشگیري، تعقیب قضایی وحمایـت از قربـانی را در چهـار    کند

چوب گسترده تر ترویج کار شایسته مورد عنایت قرارمی دهد. اما کـار  

شکاف هات خود ادامه نمی دهد بلکه از اجباري در یک فضاي خالء به حیا
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سازکارهاي اجرایی  وو شکست هاي جدي طیفی ازسیاست ها، نهادها

خبر می دهد در نتیجه اگرحذف کـار اجبـاري وتمـامی شـیوه هـا ي      

مشابه آن براي همیشه باشد باید بصورت یکپارچه وبا ارتباط منطقی 

ایــن زمینــه بــه آن پرداختــه شــود در حالیکــه مســئولیت اصــلی در 

بردوش نهادهاي دولتی است ، شرکاي اجتماعی نیز براي تحقق ایـن  

هدف نقش مهمی در بسیج کارفرمایان وکارگران سراسر جهان ایفـا  

می کنند.مشارکت همه جانبه  نهادهاي قدرتمند بازار کـار از جملـه   

بازرسان کار نیز پیش نیاز تقویت وحمایت از حقوق کارگر در محیط 

ي از وقوع خشونت هایی استکه می تواند به بـروز کـار   کار وجلوگیر

اجباري بینجامد.

امابراي اعالم مخالفت با ا ین جریان، کنفرانس بین المللی کار در .8

اولـین مباحـث جـاري خـودرا در زمینـه اصـول وحقـوق         2012سال 

بنیادین کار برگزار نمود. ماحصل این مـذاکرات، تـدوین چهـارچوب    

رویج وتحقق اصـول و حقـوق بنیـادین کـار در     اجرایی براي رعایت، ت

بود. طبق چهار چوب مذکور، از سازمان  2016تا  2012دوره زمانی 

بین المللی کار خواسته شده است تا تحلیلـی تفصـیلی شـامل برپـایی     

کارشناسـی بـراي شناسـایی شـکاف هـاي موجـود در       نشست هـا ي 

بـه لـزوم    پوشش کنونی استاندارهاي بین المللی کار بـا امعـان نظـر   

) مکمل مقاوله نامه هاي کـار اجبـاري    1: تدوین استاندارد به عنوان

سازمان بین المللی کار براي پیشگیري از حمایت  قربانی ونیز جبران 

) رسیدگی به موضوع قاچـاق انسـان بـراي اسـتثمار بـه      2خسارت؛ و 

ت مدیره سازمان بین المللـی کـار   یاعنوان نیروي کار انجام دهد . ه

 2012ریان سیصد و شانزدهمین اجالس خود در مـاه  نـوامبر   در ج

تصمیم گرفت نشست کارشناسی با موضوع کار اجباري و قاچاق براي 

استثمار  نیروي کار را ( که پـس از ایـن، نشسـت کارشناسـی فوریـه      

خواهد بود) برگـزار وتوصـیه هـاي الزم در زمینـه اقـدامات       2013

بـراي مالحظـه ورسـیدگی همـین     احتمالی مربوط به استانداردها را 

دیارائه نما 2014اجالس خود در ژوئن 

دولت ، کارشناسـان هیـأت هـاي     23اجالس کارشناسی با حضور .9

در  2013فوریه  15تا  11کارفرمایی وکارگري ونیز چندین ناظر، از 

شهر ژنو برگزار شد. دراجالس مذکور اینگونه نتیجه گیري شـد کـه   

رفع شکاف هاي عمیق اجرایی به منظـور   اتخاذ اقدامات تکمیلی براي

ریشه کنی موثر تمامی شکل هـاي کـار اجبـاري، ارزش بیشـتري بـه      

تالش هاي قبلی خواهد داد. همچنین نشسـت در ایـن خصـوص کـه     

شکاف هـا را بایسـتی از طریـق تـدوین اسـتانداردها بـراي پیشـبرد        

ع اقدامات پیشگیرانه، حمایتی وجبرانی بررسی و رفع نمـود بـه اجمـا   

دست یافت . نظرات گوناگون براي تدوین استانداردها درقالب یک 

پروتکل ویا یک توصیه نامه مـورد توجـه قـرار گرفـت ، امـا در ایـن       

خصوص اجماع  حاصل نشد . همین طور گزینه تـدوین یـک مقاولـه    

نامه جدید مورد حمایت قرار نگرفت .

) 2013در سیصد وهفدهمین اجـالس هیـأت مـدیره ( مـارس    .10

پیشنهادهایی براي دستور کار یکصد وسومین اجالسیه کنفرانس بـین  

المللی کار واجالس هاي بعدي مورد بررسـی قـرار گرفت.موضـوع    

درخصوص رفع شکاف هاي اجرایـی بـه    29متمم مقاوله نامه شماره 

حمایتی وجبرانی،ودستیابی واقعـی  منظور پیشبرداقدامات پیشگیرانه، 

اجبـاري بصـورت تـدوین اسـتاندارد، وموضـوع بحـث       به حذف کار

وسومین اجالسـیه کنفـرانس بـین المللـی کـار      واحددستورکار یکصد

انتخاب شد. 2014درسال

خالصه گزارش با موضوع قوانین وروش ها از سوي دفتر بـین  .11

رانس بـین المللـی   مصوبات کنف 38المللی کار مطابق با بند یک ماده 

کار در خصوص مراحل مقدماتی کار تدوین روند بحث واحـد تهیـه   

شده است . این گزارش براساس گزارش تهیه شـده بـراي نشسـت    

همـراه بـا سـایر منـابع اطالعـاتی از جملـه        2013کارشناسی فوریـه،  

دیدگاههاي تک تک کشورهاي عضـو ونظـر سـنجی عمـومی کمیتـه      

ی کار در زمینه اجراي مقاوله نامه هـا و  کارشناسی سازمان بین الملل

توصیه نامه هاي مربوط به مقاوله نامه هاي کار اجباري ، گزارش ها 

و پژوهش هاي سازمان بین المللی کار، دیگر اسناد سازمان هاي بین 

المللی ،قوانین ملی و منابع رسمی تدوین شده است .به منظور تهیـه  

رد آوري اطالعـات مربـوط بـه    این گزارش دفتر بین المللی کار با گ

کشور عضو،با ایجاد بانک اطالعات اقدام نمود که از بین بسیاري  133

موضوعات،به موضوع قوانین، سیاسـت هـا وبرنامـه هـاي عملیـاتی،      

نهادهاي اجرایی، اجراي قانون، واقدامات پیشگیري ،حمایتی و جبرانی 

ارش حاضر پرداخته شده بود .الزم به تأکید است که قرار نیست گز

هاي ملی مربـوط بـه کـار اجبـاري،     در زمینه شمول قوانین و روش

گزارشی جامع باشد،بلکه هدف ارائه تعـداد محـدودي از نمونـه هـا     

دادن نکته هاي کلیدي و روش هاي جاري است. براي نشان
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  گزارش نهایی
  )1930محتواي پروتکلِ پیمان کار اجباري (

  

کنفرانس عمومی سازمان جهانی کار از سوي هیات حاکمه دفترِ سازمان 

تشکیل  2014می  28جهانی کار تشکیل شد و براي بار صد و سوم در تاریخ 

  در این جلسه موارد پیش رو مورد برسی قرار گرفت : جلسه داد .

ممنوعیت کار اجباري (یا بیگاري) به عنوان بخشی از اصول  پذیرش

اساسی و این حقیقت که کار اجباري یک تجاوز به حقوق و منزلت انسانی 

میلیون ها زن و مرد ، دختر و پسر میباشد که به فقر دامن زده و مانع رسیدن 

  به شرایط شغلی متناسب براي افراد میشود 

که از  –) 29، شماره  1930اجباري (نقش مهمی که پیمان کار پذیرش

و لغو پیمان کار اجباري  –عنوان پیمان کار از آن یاد میشوداین پس صرفا با 

)  در مبارزه با انواع کار اجباري داشته اند. همچنین باید 105، شماره  1957(

  در خال موجود در اجراي این دو قانون یکسري تدابیرجدیدي را درنظر گرفت 

پیمان کار که بدون  2ریف قانون کار اجباري تحت ماده تع یادآوريِ

هیچگونه استثنایی ، در بر گیرنده تمامی انواع کار اجباري و اجراي ان ها به 

  تمامی انسان ها میشود

  اهمیت واضطراري بودنِ حذف کاراجباري درتمامی انواع واشکال آن برتاکید

اده اند تا بتوان کار تعهدات اعضایی که به پیمان راي موافق دیادآوري

اجباري را به عنوان یک حکم کیفري اجرا نموده و از اجراي مستحکم  و 

  تمام و کمال آن اطمینان حاصل نمایند 

،  1به این نکته که دوره گذار پیمان به اتمام رسیده و مفاد ماده  توجه

  دیگر محلی از اعراب ندارند 24تا  3، و ماده  3تا  2پاراگراف 

ر اجباري دیگر تغییر کرده و به این موضوع که محتوا و چهارچوبِ کا توجه

راجباري میتوانددر برگیرنده کاوینی همچون قاچاق انسان بمنظورهاي نصورت

لحاظ بین المللی ی باشد . این موضوعِ رو به رشد از استفاده هاي جنسسو 

  آن است موثریازمند اقدام فوري براي نابودي نیارنگران کننده میباشد و بس

به این موضوع که تعداد زیادي از کارکنان وجود دارند که در اقتصاد  توجه

هاي خصوصی به کار اجباري گماشته میشوند و اینکه برخی بخش هاي 

خصوصی داراي نقاط ضعف هستند و اینکه گروه هاي کارگري خاصی وجود 

ار است؛ دارند که میزان ریسک قربانی شدن شان(براي کار اجباري) بسی

  مخصوصا کارگران مهاجر

به اینکه تقبیح دائم و موثرِ کار اجباري میتواند براي دستیابی به یک  توجه

  رقابت سالم در میان کارمندان موثر واقع شده و از کارگران نیز حمایت شود  

استاندارد هاي (مربوطه) کار جهانی که به طور خاص شامل پیمان  یادآوري

آزادي انجمن و حفاظت از حقوقِ افراد براي ایجاد هاي پیش رو میشود : 

) ، پیمانِ حقوق فردي براي اعمال چانه زنی 87، شماره  1948اتحادیه (

  ) ، 100، شماره  1951) ، پیمان حقوق برابر (98، شماره  1949جمعی (

) ، پیمان بدترین اشکال کار 138، شماره  1973پیمان صغر سنی کاري (

، پیمان اشتغال مهاجرین (بازبینی * 182، شماره  1999اجباري کودکان (

  ،)189، شماره  2011) ، پیمان کارگري داخلی(143، شماره  1975شده در 

،  1947) ، پیمان بازرسی کاري (181، شماره  1997پیمان نهاد شغلی خصوصی (

) ، اعالمیه 129، شماره  1969) ، پیمان بازرسی کاري کشاورزي (81شماره 

) ، اعالمیه 1998ان جهانی کار در راستاي اصول و حقوق مسلم کاري (سازم

  ) 2008سازمان جهانی کار بر عدالت اجتماعی براي جهانی سازي منصفانه (

به دیگر ابزار هاي اجرایی بین المللی که در ادامه میاید : اعالمیه جهانی  توجه

)، پیمان برده 1966(سیاسی ومدنیحقوقالمللیبین) ، میثاق1948حقوق بشر (

) ، پیمان تکمیلی در راستاي لغو برداري ، داد و ستد برده ، موسسات و 1926داري (

) ، پیمان نامه سازمان جهانی علیه جرایم 1956شیوه هاي مشابه برده داري (

) ، پیمان علیه قاچاق مهاجران از طرق هوایی، 2000سازمان یافته بین المللی (

) ، پیمان جهانیِ حفظ حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضا 2000زمینی و دریایی (

)، پیمان مبارزه علیه شکنجه و دیگر مجازات هاي خصمانه، 1990خانواده (

) ، پیمانِ مبارزه براي 1984غیرانسانی یا برخورد خشن و تحقیر آمیز علیه افراد (

  )2006() ، پیمان حقوقِ افراد ناتوان 1979حذف انواع تبعیض علیه زنان (

در مورد بکارگیري یک سري پیشنهادات در راستاي خال موجود در اجراي تصمیم

پیمان و تایید اینکه تدابیر بازدارنده ، حفاظت کننده و راه حل هایی چون غرامت و 

بازتوانی افراد براي دستیابی به یک تالش مستمر علیه کار اجباري ، واجب میباشد. 

  م در دستور جلسات قرار میگیرندهمگی موارد بر حسب مورد چهار

ماه  11ماهیت این پیشنهادات به عنوان یک مصوبه براي پیمان که از  تعیین

شناخته شود (براي  2014اجرایی شده و اینکه شاید تحت عنوان قانونِ  2014ژوئن 

  )1930الحاق و اجرا در پیمان کار اجباري ، 

  :1ماده 

ا در راستاي مبارزه دائم با کار اجباري ، آن . در راستاي اثر بخشی به تعهدات اعض1

ها باید تدابیر موثري براي مقابله و حذف آن انجام داده و قربانیان را تحت حمایت 

و درمان متناسب قرار دهند (همچون غرامت ، و تحریم عامالن کار اجباري یا 

  بیگاري). 

ال موثر و مادام . هر کدام از اعضا بایستی که یک سیاست و طرح ملی براي  اعم2

در برابر کار اجباري بکار بندند که این خود در برگیرنده اقدامات نظام مند از سوي 

مراجع مربوطه میباشد تا بتوان در راستاي نیاز هاي کارمندان و سازمان هاي 

  گروهی/کاري اقدامات الزمه را اجرایی نمود 

ورد تاکید قرار میگیرد و در ، باري دیگر مآمده. تعریف کاراجباري که درپیمان کار3

در نظر گرفته شده اند شامل اقدامتی  "قوانین اجرایی"نتیجه تدابیري که به عنوان 

  از جمله مقابله با قاچاق افراد به منظور کار اجباري میشود 

  تدابیري به منظور جلوگیري از کار اجباري : –2ماده 

هایی که در رده گروه هاي الف) آموزش و آگاهی رسانی به افراد ، مخصوصا آن 

  آسیب پذیر قرار میگیرند؛ تا بتوان از قربانی شدن آن ها جلوگیري نمود 

ب) آموزش و آگاهی رسانی به کارمندان به منظور جلوگیري مشارکت آن ها در 

  اعمال شیوه هاي کار اجباري 

  بکارگیري اقدامات پیش رو به منظور حصول اطمینان از موارد پیش رو : 

اجراي همگانی قوانین مربوط به پیشگیري از کار اجباري (ازجمله قوانین کار)  -

  براي تمامی کارگران و تمام بخش هاي مختلف اقتصاد 

قوت بخشی به خدمات بازرسی کاري و دیگر خدمات مسئول براي اجرایی کردنِ -

  این قوانین 
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ري و ناسازوار حفاظت از افراد (مخصوصا مهاجرین) از شیوه هاي کالهبردا -

  در خالل فرایند جذب و اعمال نیرو 

پ) حمایت از تالش کاري براي بخش هاي خصوصی و دولتی به منظور 

  جلوگیري و مقابله با ریسک کار اجباري 

  ت) اشاره به ریشه ها و عللی که موجب افزایش ریسک کار اجباري میشوند 

هر کدام از اعضا باید تدابیر کارامدي براي شناسایی ، آزاد سازي ،  »3ماده 

د رسانی و بازتوانی تمامی قربانیان کار اجباري بکار بندند و در کنار دحمایت ، م

  آن ، دیگر اقدامات الزم و کمکی را از آن ها دریغ ننمایند

  »4ماده 

قانونی آن ها در  . هرکدام از اعضا بایستی که بدون در نظر گرفتن شرایط1

حوزه ملی شان ، از دسترسی قربانیان کار اجباري به تسهیالت مناسب و 

  غرامت متناسب اطمینان حاصل نمایند 

. هر کدام از اعضا بایستی که در راستاي اصول قانونی خود ، اقدامات الزم را 2

مستقیم انجام دهند تا مراجع قانونی ، قربانیان کار اجباري را که از روي اجبار 

به انجام امور غیر قانونی وادار شده اند را مجازات یا تحت پیگرد قانونی قرار 

  ندهد

اعضا بایستی که با دیگر تعامل برقرار سازند تا بتوانند از بروز امی تم»5ماده 

  گونه هاي مختلف کار اجباري جلوگیري نمایند 

میکند ، بایستی که از تمامی اقداماتی  که این قانون و پیمان اجرا »6ماده 

سوي قوانین ملی و اصول قانونی مربوطه و در کنار مشاوره هاي سازمانی با 

  دیگر کارکنان و کارفرمایان اجرایی شوند

 24تا  3، و ماده  3تا  2، پارگراف  1اصول همه گیر که در ماده »7ماده 

  پیمان نامه وجود داشته ، حذف خواهد شد 

  »8ماده 

تواند این پیمان را چه در همان لحظه و یا چه در زمانی دیگر . یک عضو می1

مورد تایید قرار دهد که این کار از طریق ارائه رسمی  (و ثبت) توافق آن عضو 

  به مدیر کلِ سازمان جهانی کار امکان پذیر خواهد شد 

ماه پس از زمانی که دو عضو آن را ثبت نمایند به اجرا  12. قانون تصویبی 2

ماه بعد از تایید همگانی اجرایی شده و همگی اعضا به  12د. این قانون در میای

  آن پایبند خواهند بود  7تا  1افزوده شدن مفاد  

  »9ماده 

. اعضایی که یک مصوبه را تایید نموده اند میتوانند آن را در زمان هاي 1

مصوبات) که این روند با اطالع رسانی  30مشخصی رد کنند (بر اساس ماده 

  به مدیر اجرایی سازمان جهانی کار عملی خواهد شد 

خواهد بود که به واسطه خود قانون  32یا  30. رد یک پیمان در راستاي مفاد 2

  الغاء این قانون خواهد شد  شامل

این ماده  2و  1. هر رد (الغاء) مصوبه اجرایی که در راستاي پارگراف هاي 3

  باشد، تا یک سال پس از ارائه و ثبت رسمی آن ، ترتیب اثر داده نخواهد شد 

  :10ماده 

 مامیت"اعضاي سازمان"طریق بخشِ از اجراییِ سازمان جهانی کارمدیر .1

  سازد آراي تاییدي ، بیانیات ، و نظرات مخالف آگاه می را از ثبتاعضا 

دهد ، قرار می ریان ثبت دومین دور آراـهنگامی که سازمان افراد را در ج.2

  معطوف میسازد تاریخ اجراي مصوبات قانونی به  سازمان رااجرایی توجه اعضاي مدیر 

مدیر اجرایی دفتر سازمان جهانی کار مدیر کل سازمان ملل را در  »11ماده 

منشور سازمان ملل) ،  102مورد مواردي همچون ثبت آرا (در راستاي ماده 

  مشارکت کامل راي دهنده گان ، بیانیات و نظرات مخالف آن اگاه سازد 

ارزش قانونی یکسان  نسخه انگلیسی و فرانسوي این متن از »12ماده 

  باشند برخوردار می

  استراتژي ها و پیشنهادات

  هاي اجتماعی سازي پایدار حمایت هایی براي پیاده استراتژي
  

بندي  هاي مختلف و جمع با توجه به مطالب و موارد تبادل شده در نشست

هاي بحث دستیابی به حذف کار اجباري براي همه  نکاتی که دغدغه و چالش

رسد که اجرا، استقرار و پایداري این  اجتماعی است، به نظر میشرکاي 

آوري یا مشارکت  گونه نو هاي قبلی بدون هیچ گیري از روش ها با بهره سیستم

  شرکاي اجتماعی، امکان پذیر نخواهد بود.

گذاري  مشی و سیاست این کار باید براي موفقیت باید داراي یک برنامه خط 

مختلف باشد. براي این منظور الزم است که کلی و یکپارچه در سطوح 

  یابی به اهداف آن تدوین شود. هاي مختلف براي دست هایی در زمینه استراتژي

  هاي مختلفی از قبیل موارد زیر باشند: توانند در زمینه ها می این استراتژي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پیشنهادات 
  

نظر به این که موضوع حذف کار اجباري یک الزام است و باید با اتخاذ 

(با رویکردهایی مناسب در همه کشورها اجرا شود، کانون عالی می تواند 

هاي اجراي این طرح  سازي زمینه مشارکت با شرکاي اجتماعی) براي آماده

  هاي مختلفی را به انجام رساند. پروژه

  

هاي آگاه سازي و حساس سازي طراحی یک مجموعه برنامه.1
  

ها به  کامل شرکاي اجتماعی و طراحی استراتژيهماهنگی و هم زبانی .2

جانبه صورت سه

اطمینان از کامل بودن خط مشی ها و قوانین مورد نیاز براي دستیابی به .3

اهداف طرح

اجتماعی ملی  - هاي توسعه اقتصادي مشی اطمینان از پیوستگی با خط .4

و سایر اهداف برنامه کار شایسته

ها ، اقتصادي و پولی حمایتاطمینان از پایداري تامین مالی.5

شناسایی فرصت ها و چالش هاي موجود در حذف کار اجباري با رویکرد کار .6

شایسته
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به چارچوب  توانند المللی کار که میهاي بیننامه برخی از استانداردها و قطع

  یک انتقال عادالنه مربوط باشند
  

  اصول و حقوق بنیادین کارهاي مربوط به  کنوانسیون

 87(شماره  1948از حق سازماندهی،کنوانسیون آزادي انجمن و حمایت(  

98(شماره  1949زنی دست جمعی، کنوانسیون حق سازماندهی و چانه(

 ،29(شماره  1930کنوانسیون کار اجباري(

 ،105(شماره  1957کنوانسیون منع کار اجباري(

 ،100(شماره  1951کنوانسیون پاداش برابر(

 (استخدام و اشتغال) 111(شماره 1958کنوانسین تبعیض(

 ،138(شماره  1973کنوانسیون حداقل سن(

 ،182(شماره  1999کنوانسیون بدترین اشکال کار کودك(  

  هاي حکمرانی کنوانسیون

 ،122(شماره  1964کنوانسیون استخدام سیاست(

 ،81(شماره 1947کنوانسیون بازرسی کار(

1976المللی کار)، جانبه (استانداردهاي بینکنوانسیون مشاوره سه 

)144(شماره 

 ، (کشاورزي) 129(شماره  1969کنوانسیون بازرسی کار(

سایر کنوانسیون هاي فنی

 ،(حداقل استانداردها) 102(شماره  1952کنوانسیون تامین اجتماعی(

(شماره  1962تانداردهاي عمومی)، کنوانسیون سیاست اجتماعی (اهداف و اس

117(

140(شماره  1974آموزشی،  هاي کنوانسیون پرداخت براي مرخصی(

 ،142(شماره  1975کنوانسیون توسعه منابع انسانی(

 ،(آلودگی هوا، سروصداولرزش)148(شماره  1977کنوانسیون محیط کار(

 ، 150(شماره  1978کنوانسیون کار اداري(

151(شماره  1978کار (خدمات عمومی) ،  کنوانسیون روابط(

154(شماره  1981زنی دست جمعی، کنوانسیون چانه(

 ،155(شماره  1981کنوانسیون ایمنی و بهداشت شغلی(

161(شماره  1985اي ، کنوانسیون خدمات بهداشت حرفه(

 ، 170(شماره  1990کنوانسیون مواد شیمیایی(

174(شماره  1993عمده،  کنوانسیون پیشگیري از حوادث صنعتی(

 ،187(شماره206چارچوب ترویجی براي کنوانسیون ایمنی شغلی وبهداشت(

  ها نامه توصیه

195(شماره  2004نامه توسعه منابع انسانی ،  توصیه(

1998هاي کوچک و متوسط، هاي شغلی در شرکتنامه ایجاد فرصت توصیه 

)189(شماره 

193(شماره  2002، ها نامه توسعه تعاونی توصیه (

202(شماره  2012نامه کف حمایت اجتماعی،  توصیه(

نامهقطع

المللی کار،  ژوئن  کنفرانس بین -هاي پایدار  نامه در مورد ارتقاء شرکت قطع

2007

کنفرانس بین المللی  -نامه مربوط به اشتغال روستایی براي کاهش فقر  قطع

2013ژوئن  19چهارشنبه،  -  12شماره  2008کار، ژوئن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

انجام یک طرح پژوهشی در شناسایی فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب:.1

 اقتصاديتوسعه  

توسعه اجتماعی  

و مشارکت در تدوین برنامه  (DWCPs)تدوین برنامه کشوري کار شایسته .2

  استراتژیک پیاده سازي آن

بررسی نحوه تامین مالی سیاست ها .3

هاي موجود جهت پیاده سازي حذف کار اجباري  مشی بررسی قوانین و خط.4

توجه به مزیت  سازي حذف کار اجباري با تدوین برنامه استراتژیک پیاده.5

هاي هر منطقه 

بحث مرتبط با يها نامه مقاوله - پیوست 

  نگاه در یک هاي صنفی کارفرمایی ایرانکانون عالی انجمن 

به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت هاي انجمن هاي صنفی  1369قانون کار مصوب سال  131کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمائی ایران در اجراي ماده 

اعـالم    1374مختلف صنعتی، حرفه اي و خدماتی در زمستان  کارفرمائی و کانون هاي کارفرمائی سراسري و استانی و هدایت و راهنمائی آنان در زمینه هاي

رمایان ایران براي موجودیت کرد و پس از چند سال فعالیت غیررسمی، سرانجام با تأکید سازمان بین المللی کار به دولت ایران در اعزام گروه نمایندگان کارف

به عنوان یک تشکل فراگیر کارفرمائی غیرانتفاعی و غیر سیاسی به طور  1378ل در سااز طریق تشکل هاي صنفی بخش خصوصی کنفرانس بین المللی کار 

اسـري یـا   رسمی به ثبت رسید . کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمائی ایران از عضویت انجمن هاي صنفی کارفرمائی از طریق کانون هاي کارفرمـائی سر 

رم تشکیالت کارفرمائی کشور قرار دارد و جهت حمایـت از کارفرمایـان بخـش هـاي مختلـف      بطور مستقیم بوجود آمده است و به موجب قانون، در رأس ه

کـار و تـامین    اقتصادي، به عنوان تنها نماینده بخش خصوصی کارفرمائی ، در مذاکره با دولت و سازمان هاي داخلی و بین المللی مرتبط با حقوق و قـوانین 

  ایان فعالیت می نماید. اجتماعی و سایر مسائل مرتبط با منافع کارفرم
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  1930پروتکل مربوط به مقاوله نامه کار اجباري مصوب سال 

  کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار،

با تشکیل جلسه توسط هیأت مدیره دفتر بین المللی کار در ژنو و برپایی 

  ، و  2014می  28نشست یکصد و سومین اجالس خود در تاریخ 

با به رسمیت شناختن این موضوع که منع کار اجباري یا الزام آور، بخشی  

از ساختار حقوق بنیادین را تشکیل می دهد، و اینکه کار اجباري یا الزام 

ر حقوق بشر و شأن انسانی میلیون ها زن و مرد، دختر و پسر را نقضآو

می کند، و به تداوم فقر کمک کرده و سد راه تحقق کار شایسته براي 

  همه می شود، و

کار اجباري  29با به رسمیت شناختن نقش حیاتی مقاوله نامه شماره 

وله نامه نامیده می شود، و مقا "مقاوله نامه"که از این پس  1930مصوب 

، به منظور مبارزه 1957در خصوص محو کار اجباري مصوب  105شماره 

با تمامی شکل هاي کار اجباري یا الزام آور، ضمن آنکه شکاف هاي 

  اجرایی آنها مستلزم انجام اقدامات مضاعف است، و

مقاوله  2با یادآوري اینکه تعریف کار شایسته یا الزام آور به موجب ماده 

ل ها و جلوه هاي کار اجباري یا الزام آور را در برمی گیرد و نامه، همه شک

  بدون تمایز در مورد همه ابناء بشر قابل اطالق است، و

با تأکید بر ضرورت و فوریت حذف همه شکل ها و جلوه هاي کار اجباري 

  یا الزام آور، و

با یادآوري تعهد اعضاي ملحق شده به مقاوله نامه براي قابل مجازات 

کار اجباري یا الزام آور به عنوان یک جرم کیفري، و ضمانت اینکه  نمودن

مجازات هاي اعمال شده از سوي قانون واقعاً کافی بوده و با شدت و 

  حدت تمام به اجرا در می آیند، و 

با خاطر نشان شدن این موضوع که دوره انتقالی پیش بینی شده در 

، و ماده هاي  1ماده  3و  2مقاوله نامه منقضی شده است و مفاد بندهاي 

  پس از این قابل اجرا نمی باشند، و 24تا  3

با به رسمیت شناختن اینکه زمینه و شکل هاي کار اجباري یا الزام آور 

تغییر کرده است و قاچاق انسان براي مقاصد کار اجباري یا الزام آور که 

می تواند شامل بهره برداري جنسی هم باشد، بیش از پیش موجب 

رانی جامعه بین الملل است و اقدام فوري را براي حذف مؤثر آن طلب نگ

با ذکر این مطلب که تعداد کارگران شاغل به کار اجباري یا   می کند، و

الزام آور در بخش خصوصی رو به فزونی است، و اینکه برخی بخش هاي 

اقتصادي به طور ویژه آسیب پذیر هستند، و برخی گروه هاي کارگري، به 

ص مهاجران، در معرض خطر بیشتري به عنوان قربانی کار اجباري خصو

  یا الزام آور قرار دارند، و

با عنایت به اینکه محو واقعی و پایدار کار اجباري یا الزام آور، رقابت 

عادالنه بین کارفرمایان و نیز حمایت از کارگران را تضمین می کند، و با 

وص ، ــر به خصـورد نظـر ماـداردهاي بین المللی کـیادآوري استان

  ت از ـایـن ها و حمـوص آزادي انجمـدر خص87اره ـه نامه شمـاولـمق

  حقدر خصوص  98، مقاوله نامه شماره 1948حق تشکل مصوب سال 

، مقاوله نامه شماره 1949تشکل و مذاکرات دسته جمعی مصوب سال 

، مقاوله نامه شماره 1951مربوط به اجرت مساوي مصوب سال  100

، مقاوله 1958در مورد تبعیض در اشتغال و حرفه مصوب سال  111

، مقاوله 1973در خصوص حداقل سن مصوب سال  138نامه شماره 

ترین شکل هاي کار کودك مصوب سال مربوط به بد 182نامه شماره 

در مورد مهاجرت براي اشتغال  97، اصالحیه مقاوله نامه شماره 1999

در مورد کارگران  143، متمم مقاوله نامه شماره 1949مصوب سال 

در مورد کارگران  189، مقاوله نامه شماره 1975مهاجر مصوب سال 

مورد دفاتر در  181، مقاوله نامه شماره 2011خانگی مصوب سال 

در  81، مقاوله نامه شماره 1997خصوصی کاریابی مصوب سال 

در  129، مقاوله نامه شماره 1947خصوص بازرسی کار مصوب سال 

، و نیز بیانیه 1969مورد بازرسی کار در بخش کشاورزي مصوب سال 

بین المللی کار مربوط به اصول و حقوق بنیادین در کار مصوب سازمان

انیه سازمان بین المللی کار در باب عدالت اجتماعی ، و بی1998سال 

  ، و 2008براي جهانی شدن عادالنه مصوب سال 

با توجه به سایر اسناد بین المللی مربوطه، به ویژه اعالمیه جهانی حقوق 

، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1948بشر مصوب سال 

، اجتماعی و ،  میثاق بین المللی حقوق اقتصادي1966مصوب سال 

، 1926، مقاوله نامه برده داري مصوب سال 1966فرهنگی مصوب سال 

متمم مقاوله نامه  مربوط به منع برده داري، تجارت برده، نهادها و 

، مقاوله نامه سازمان 1956روش هاي مشابه برده داري مصوب سال 

، پروتکل منع، 2000ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 

کوب و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان مصوب سال سر

، پروتکل ضد قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا مصوب 2000

، مقاوله نامه بین المللی مربوط به حمایت از حقوق همه 2000سال 

، مقاوله نامه 1990کارگران مهاجر و اعضاي خانواده آنان مصوب سال 

رفتارهاي ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز مصوب منع شکنجه و دیگر 

، مقاوله نامه حذف همه گونه تبعیض علیه زنان مصوب سال 1984سال 

  ، و2006، و مقاوله نامه مربوط به حقوق معلوالن مصوب سال 1979

با تصمیم به تصویب برخی پیشنهادها براي رفع شکاف هاي اجرایی 

موضوع دستور کار اجالس، با تاکید مقاوله نامه، و به استناد چهارمین 

مجدد بر اینکه اقدامات پیشگیرانه، حمایتی و جبرانی نظیر جبران 

خسارت و نوتوانی براي تحقق محو واقعی و پایدار کار اجباري یا الزام 

  آور ضروري هستند، و

  با تصمیم به تدوین پیشنهادهاي مذکور به شکل پروتکل مقاوله نامه؛

ه ژوئن دو هزار و چهارده، پروتکل زیر را که به آن در یازدهمین روز ما

مربوط به مقاوله نامه کار اجباري مصوب  2014به عنوان پروتکل سال 

  استناد خواهد شد، تصویب می نماید.  1930سال 

  هر یک از اعضاء با عمل به تعهدات خود به موجب مقاوله نامه :1ماده 

  ري وـاقدامات مؤثري را براي جلوگی، باید اري یا الزام آورـمنع کار اجب

پروتکل مربوط به مقاوله نامه کار اجباري :  7ضمیمه 
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ان بهره ـرفع استفاده از آن، حمایت از قربانیان و فراهم نمودن امک

حل هاي قانونی مناسب و کارآمد نظیر جبران دي از راهـمن

اجباري یا الزام آور انجام دهند.خسارت، و مجازات عامالن کار 

هر یک از اعضاء باید سیاست و برنامه اقدام ملی براي منع واقعی و 

پایدار کار اجباري یا الزام آور را ضمن مشورت با سازمان هاي 

کارفرمایی و کارگري، و نیز اقدام نظامند مقامات ذي صالح و در 

و کارگري و نیز صورت اقتضاء، با هماهنگی سازمان هاي کارفرمایی 

گروه هاي مربوطه تدوین نمایند.

تعریف کار اجباري یا الزام آور مندرج در مقاوله نامه مورد تاکید 

مجدد قرار گرفت، بنابر این اقدامات مورد اشاره در این پروتکل باید 

مشتمل بر اقدامی خاص علیه قاچاق انسان براي مقاصد کار اجباري 

یا الزام آورباشد. 

اقدامات مورد نظر براي جلوگیري از کار اجباري یا الزام :2ماده 

  آور باید موارد زیر را شامل شود:

آموزش و اطالع رسانی به مردم، به ویژه افراد آسیب  -الف

پذیرخاص به منظور پیشگیري از اینکه قربانی کار اجباري یا الزام 

  آور شوند؛

ور پیشگیري از آموزش و اطالع رسانی به کارفرمایان به منظ -ب

  که درگیر روش هاي کار اجباري یا الزام آور شوند؛ این

  تالش به منظور تضمین: -پ

پوشش و اجراي قانون مربوط به جلوگیري از کار اجباري یا  .1  

آور، در صورت اقتضاء شامل قانون کار، که به همه کارگران و الزام 

  همه بخش هاي اقتصادي قابل استناد باشد؛ و 

خدمات مربوط به اجراي این دیگروتقویت خدمات بازرسی کار.2

  قانون؛ 

حمایت از اشخاص و به ویژه کارگران مهاجر در برابر شیوه  -ت 

  هاي فریب کارانه و سوء استفاده حین استخدام یا در روند کاریابی؛

حمایت از تالش و کوشش مقتضی از سوي بخش هاي دولتی  -ث 

  واکنش به کار اجباري یا الزام آور؛ و و خصوصی براي پیشگیري و

بررسی علل و عوامل ریشه اي تشدید کننده ریسک کار  -ج 

  اجباري یا الزام آور.

هر یک از اعضاء باید به منظور شناسایی، رهایی، حمایت، :3ماده 

بهبود و نوتوانی تمامی قربانیان کار اجباري یا الزام آور، و نیز ارائه 

حمایت ازآنان، اقدامات مؤثري را اتخاذ دیگر شکلهاي کمک و 

  نمایند. 

هر یک از اعضاء باید تضمین نماید که تمامی قربانیان کار :4ماده 

اجباري یا الزام آور، صرفنظر از حضور یا جایگاه قانونی آنان در 

خاك کشور خود، به راه حل هاي مناسب و مؤثر قانونی همچون 

جبران خسارت دسترسی دارند.

  

از اعضاء باید مطابق با اصول اساسی نظام قانونی خود، اقدامات الزم  هر یک

را به منظور اطمینان از عدم اختیار مقامات ذي صالح به پیگرد قانونی یا 

  اعمال مجازات بر قربانیان کار اجباري یا الزام آور

به دلیل مشارکت آنان در فعالیت هاي غیر قانونی که به ارتکاب آن به  

وادار م قرار گرفتن در معرض کار اجباري یا الزام آور ـمد مستقیعنوان پیا

، انجام دهند. شده اند

اعضاء باید براي اطمینان از جلوگیري و حذف همه شکل هاي کار :5ماده 

  اجباري یا الزام آور با یکدیگر همکاري کنند.

پس از  هر گونه اقدام براي اجراي مفاد پروتکل و مقاوله نامه باید:6ماده 

شور و مشورت با سازمان هاي کارفرمایی و کارگري مربوطه، بر اساس 

  قوانین و مقررات ملی ، توسط مقام صالحیت دار اتخاذ گردد.

مقاوله  24تا  3و ماده هاي  1ماده  3و  2مقررات انتقالی بندهاي :7ماده 

  نامه باید حذف شوند.   

هر عضو می تواند همزمان با الحاق به مقاوله نامه یا در هر زمان :8ماده 

دیگر پس از آن، و از طریق مکاتبه با مدیر کل دفتر بین المللی کار 

درخصوص ثبت موضوع الحاق رسمی، این پروتکل را امضاء نماید. 

پروتکل باید دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق دو عضو توسط مدیر کل به 

آید. پس از آن، این مقاوله نامه باید ظرف دوازده ماه از تاریخ ثبت اجرا در

الحاق براي هر یک از اعضاء الزم االجرا شود و مقاوله نامه همراه با ماده 

این پروتکل براي عضو مزبور الزام آور خواهد بود.  7تا  1هاي 

با هر عضو الحاقی به این پروتکل می تواند هر زمان که مطابق :9ماده 

مقاوله نامه امکان خروج از آن مهیا باشد، از طریق ارسال اعالمیه  30ماده 

اي به عنوان مدیر کل دفتر بین المللی کار براي ثبت آن، مراتب خروج خود 

را از پروتکل مطرح نماید.

هاي آن به واسطه پیامد 32یا  30خروج از مقاوله نامه مطابق با ماده هاي

ب خروج از این پروتکل نیز خواهد شد.قانونی مترتب بر آن موج

این ماده نباید تا یک سال پس  2یا  1هر گونه تصمیمی مطابق با بندهاي 

از تاریخ ثبت آن به اجرا درآید. 

مدیر کل دفتر بین المللی کار باید موضوع ثبت کلیه مکاتبات :10ماده 

ا تمامی اعضاء مربوط به موارد الحاق، اعالمیه ها و خروج اعضاء سازمان را ب

سازمان بین المللی کار در میان گذارد. 

مدیر کل باید هنگام اعالم موارد ثبت الحاق دوم به اعضاء سازمان، توجه 

اعضاء سازمان را به تاریخ اجرایی شدن پروتکل جلب نماید. 

 102مدیر کل دفتر بین المللی کار باید براي ثبت مطابق با ماده :11ماده 

ملل، ویژگی هاي کامل موارد الحاق، اعالمیه ها و رد اسناد  منشور سازمان

  ثبت شده توسط مدیر کل را با دبیر کل سازمان ملل مکاتبه نماید. 

نسخه هاي انگلیسی و فرانسوي متن این پروتکل از اعتبار یکسان :12ماده 

  است.  برخوردار
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ی براي منع واقعی کار اجباريتوصیه نامه مربوط به اقدامات تکمیل
  

  کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار، 

با تشکیل جلسه توسط هیأت مدیره دفتر بین المللی کار در ژنو و برپایی 

  ، و2014می  28نشست یکصدو سومین اجالس خود در تاریخ 

مربوط به مقاوله نامه کار اجباري مصوب  2014با تصویب پروتکل سال 

  نامیده می شود، و "پروتکل"که از این پس ، 1930سال 

با تصویب برخی پیشنهادها جهت رفع شکاف هاي اجرایی مقاوله نامه 

نامیده  "مقاوله نامه"، که از این پس 1930کار اجباري مصوب  29شماره 

می شود، و پیرو بند چهارم دستور کار اجالس، پس از تاکید مجدد بر 

و جبرانی نظیر جبران خسارت و اینکه اقدامات پیشگیري، حمایتی 

نوتوانی براي تحقق منع واقعی و پایدار کار اجباري یا الزام آور ضروري 

  است، و 

با تصمیم بر اینکه پیشنهادهاي مذکور باید به صورت توصیه نامه متمم 

  مقاوله نامه و پروتکل تنظیم گردد،

توصیه هاي  بدینوسیله در یازدهمین روز ماه ژوئن سال دو هزار و چهارده،

ذیل را که از آنها به عنوان توصیه نامه اقدامات تکمیلی کار اجباري سال 

  یاد می شود، تصویب می نماید. 2014

اعضاء باید در صورت لزوم و ضمن مشورت با سازمان هاي کارفرمایی 

سایرگروههاي مربوط،مواردزیررا تنظیم یا تقویت نمایند:نیزوکارگري و

و برنامه هاي عملیاتی متضمن اقدامات زمانبندي (الف) سیاست هاي ملی 

شده با رویکرد حساس به موضوع جنسیت و کودك به منظور تحقق منع 

واقعی و پایدار همه نوع کار اجباري یا الزام آور، از طریق پیشگیري، 

حمایت و دسترسی به راه حل هاي قانونی نظیر جبران خسارت قربانیان، 

  و مجازات مجرمان؛ و  

سازمان هاي ذي صالح همچون ادارات بازرسی کار، قوه قضاییه و (ب) 

مراکز ملی یا دیگر ساز و کارهاي سازمانی مربوط به کار اجباري یا الزام 

آور جهت ضمانت تدوین، هماهنگی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیاست هاي 

  ملی و برنامه هاي عملیاتی.

به شرح زیر : 

ظم، اطالعات و داده هاي آماري اعضاء باید به صورت من - 1–2

تفصیلی، موثق و عاري از تعصب در زمینه ماهیت و میزان کار اجباري و 

الزام آور را به تفکیک جنس، سن و ملیت گردآوري، تحلیل و ارائه نمایند 

تا امکان سنجش پیشرفت حاصله فراهم گردد.

 حق حریم خصوصی در ارتباط با اطالعات شخصی باید محفوظ - 2–2

  بماند. 

  پیشگیري

اعضاء باید به انجام اقدامات پیشگیرانه زیر مبادرت نمایند:

  تکریم، ترویج و تحقق اصول و حقوق بنیادین در کار؛ -الف 

کارگران که ترویج آزادي انجمن و مذاکرات دسته جمعی به گونه اي - ب 

  ملحق شوند؛هاي کارگري تشکلبتوانندبه  معرض ریسکدر
  

  

برنامه هاي مبارزه با تبعیض که آسیب پذیري به کار اجباري یا  -پ 

  الزام آور را تشدید می کند؛

معضل کار کودك و ارتقاء فرصت هاي ابتکاراتی براي حل  - ت 

تحصیلی براي کودکان، اعم از پسر و دختر، براي حفاظت از کودکان 

  در برابر تبدیل شدن به قربانیان کار اجباري یا الزام آور؛ و

  برداشتن گام هایی براي تحقق اهداف پروتکل و مقاوله نامه. - ث 

مؤثرترین اقدامات اعضاء باید با عنایت به شرایط ملی خود، به انجام 

  پیشگیرانه مبادرت نمایند، از جمله:

پرداختن به علل ریشه اي آسیب پذیري کارگران به کار اجباري  - الف

  یا الزام آور؛

اقدامات آگاه کننده هدفمند به ویژه براي افرادي که خطر قربانی  - ب 

کار اجباري یا الزام آور شدن بیشتر آنان را تهدید می کند، از جمله 

الع رسانی در مورد نحوه حفاظت از خود در برابر روش هاي اط

استخدامی و اشتغال فریب کارانه یا توأم با سوء استفاده، حقوق و 

مسئولیت هاي آنان در کار، ونحوه بهره مندي از کمک در صورت 

  نیاز؛

اقدامات آگاه کننده هدفمند در خصوص مجازات نقض منع کار  -پ 

  اجباري یا الزام آور؛

برنامه هاي آموزش مهارتی براي گروه هاي جمعیتی در معرض  - ت 

ریسک جهت افزایش فرصتهاو ظرفیتهاي اشتغال پذیري و درآمد 

  زایی؛ 

برداشتن گام هایی براي تضمین پوشش تمامی بخش هاي  -ث 

اقتصادي زیر چتر  قوانین و مقررات ملی مربوط به روابط استخدامی و 

ربوط به شرایط و ضوابط اشتغال باید به اعمال مؤثر آنها. اطالعات م

نحو مناسب، قابل تایید و قابل فهم و ترجیحاً از طریق قراردادهاي 

مکتوب مطابق با قوانین، مقررات ملی یا موافقت نامه هاي گروهی 

  تبیین گردد.

تعهدات و ضمانت هاي اولیه تامین اجتماعی، مطابق با توصیه  - ج 

به  2012اجتماعی مصوب سال  کف حمایت هاي 202نامه شماره 

منظور کاهش میزان آسیب پذیري در برابر کار اجباري یا الزام آور، 

  بخشی از کف حمایت هاي اجتماعی ملی را تشکیل می دهد؛

راهنمایی و اطالع رسانی به مهاجران، پیش از عزیمت و هنگام  -چ 

گی در ورود به مقصد به منظور بهتر آماده نمودن آنان براي کار و زند

خارج از کشوروافزایش آگاهی وشناخت بهتردرموردقاچاق انسان براي 

  کار اجباري؛

سیاست هاي منسجم از جمله سیاست هاي اشتغال و مهاجرت  -ح 

نیروي کار با عنایت به خطرات پیش روي گروه هاي خاص مهاجران، 

کار ه بچاره اندیشی براي شرایط منجراز جمله مهاجران غیرقانونی، و

  باري،اج

  مربوط ان هاي دولتیـتوسعه فعالیت هاي هماهنگ توسط سازم - خ 

توصیه نامه مربوط به اقدامات تکمیلی براي منع واقعی کار اجباري :  8ضمیمه 
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با سازمان هاي دولتی سایر کشورها جهت تسهیل مهاجرت قانونی و 

امن به منظور جلوگیري از قاچاق انسان، از جمله تالش هاي 

هماهنگ براي تنظیم، صدور مجوز و نظارت بر فعالیت مسئوالن 

استخدام کارگران و موسسات کاریابی و حذف هزینه هاي مترتب بر 

استخدام براي کارگران جهت جلوگیري از اسارت بدهی و دیگر 

  گرفتاري هاي اقتصادي؛ و

ارائه راهنمایی و حمایت از کارفرمایان و کسب و کارها با عمل  -د 

عهدات مربوط به منع کار اجباري یا الزام آور مندرج در مقاوله به ت

نامه، براي اتخاذ اقداماتی در زمینه شناسایی، پیشگیري، کاهش و 

مسئولیت پذیري آنان در قبال نحوه مقابله با ریسک کار اجباري یا 

الزام آور در فعالیت ها یا در تولیدات، خدمات یا اموري که به طور 

  در ارتباط هستند. مستقیم با آن 

:حمایت

به منظور شناسایی و رهایی قربانیان کار اجباري یا الزام  - 1–5

آور، باید تالش هاي هدفمند صورت پذیرد.

باید اقدامات حمایتی براي قربانیان کار اجباري یا الزام آور  -2–5

انجام شود. این اقدامات نباید به تمایل قربانی براي همکاري با روند 

  کیفري یا سایر دادرسی ها مشروط شود.

براي ترغیب قربانیان به همکاري جهت شناسایی و   - 3–5

  مجازات افراد خاطی باید گام هایی برداشته شود.

باید نقش وظرفیت تشکلهاي کارگري ودیگر سازمان هاي  اعضا

مربوط را براي حمایت و یاري قربانیان کار اجباري یا الزام آور به 

اسند.رسمیت شن

اعضاء باید مطابق با اصول اساسی نظام هاي قانونی خود، ضمن 

انجام اقدامات الزم اطمینان دهند که مقامات صالحیت دار مجاز 

نمی باشند قربانیان کار اجباري یا الزام آور را به دلیل مشارکت آنان 

در فعالیت هاي غیر قانونی که به عنوان پیامد مستقیم ارتباط با کار 

یا الزام آور به انجام آن وادار شده اند، تحت پیگرد قانونی یا  اجباري

اعمال مجازات قرار دهند. 

اعضاء باید براي جلوگیري از سوء استفاده و روش هاي فریب کارانه 

از سوي مسئوالن استخدام کارگران یا دفاتر کاریابی اقداماتی از 

جمله موارد زیر را انجام دهند:

  استخدامی دریافتی از کارگران؛حذف هزینه هاي  - الف

الزام به عقد قراردادهاي شفاف با ذکر دقیق ضوابط استخدامی  -ب

  و شرایط کار؛

  ایجاد ساز و کارهاي مناسب و قابل دسترس طرح شکایت؛ - پ 

  اعمال مجازات هاي کافی؛ و  -ت

  نظامند نمودن اینگونه خدمات یا صدور مجوز براي آنها. - ث 

ان نظر به شرایط ملی خود براي رفع نیاز همه اعضاء باید با امع 

  کـکم ورتـه به صـی را چـات حمایتـ، مؤثرترین اقدامانـقربانی

  اضطراري یا بهبود و نوتوانی بلند مدت از جمله به طرق زیر انجام دهند:

تالش هاي منطقی براي حمایت از ایمنی قربانیان کار اجباري یا الزام  - الف

خانواده ایشان و شاهدان به نحو مقتضی از جمله با آور و نیز اعضاي 

حفاظت از آنان در برابر تهدید و ارعاب و انتقام جویی به خاطر استفاده از 

  حق خود به موجب قوانین ملی یا به دلیل همکاري طی مراحل قانونی؛

  جا و مکان کافی و مناسب؛ -ب

بهداشت و درمان شامل کمک هاي پزشکی و روان شناسی، و نیز  - پ 

انجام اقدامات خاص توانبخشی براي قربانیان کار اجباري یا الزام آور نظیر 

  افرادي که مورد خشونت هاي جنسی قرار گرفته اند؛ 

  کمک هاي مادي؛ - ت 

  حفاظت از حریم خصوصی و عدم افشاي هویت افراد؛ و - ث 

جتماعی و اقتصادي، شامل بهره مندي از فرصت هاي کمک هاي ا -ج 

  آموزشی و تربیتی و دسترسی به کار شایسته.

در زمینه اقدامات حمایتی براي کودکان در معرض کار اجباري یا الزام آور 

باید نیازهاي خاص و بهترین منافع کودك و همچنین حمایت هاي مندرج 

شکل هاي کار کودك مصوب مربوط به بدترین  182در مقاوله نامه شماره 

  مد نظر قرار گیرد، شامل: 1999سال 

  دسترسی دختران و پسران به تحصیل و آموزش؛ - الف

  تعیین قیم و سرپرست یا یک نماینده به نحو مقتضی؛ -ب

زمانی که سن کودك بر ما مشخص نیست اما دالیلی وجود دارد که می  -پ

با معلق گذاردن موضوع  سال دارد، باید فرض را 18توان پذیرفت وي زیر 

  اثبات سن، بر صغیر بودن کودك گذارد؛ و 

تالش براي ملحق نمودن دوباره فرزندان به خانواده هاي خود یا ارائه  -ت

  مراقبت هاي خانوادگی با در نظر گرفتن بهترین منافع کودك. 

اعضاء باید با توجه به شرایط ملی خود، مؤثر ترین اقدامات حمایتی از  

در معرض کار اجباري یا الزام آور را صرفنظر از وضعیت قانونی  مهاجران

  آنان در خاك میهن خود به عمل آورند، از جمله با:

پیش بینی یک دوره فراغت و بهبود تا فرد مورد نظر بتواند تصمیمی  - الف

آگاهانه در مورد اقدامات حمایتی و مشارکت در مراحل قانونی اتخاذ نماید 

و در صورتی که یقین حاصل شود وي قربانی کار که در مدت مذکور 

اجباري یا الزام آور است، شخص اجازه خواهد یافت در قلمرو کشور عضو 

  مورد نظر به حضور خود ادامه دهد؛

  تأمین مجوزهاي اقامت موقت یا دائم و دسترسی به بازار کار؛ و -ب

  تسهیل بازگشت امن و ترجیحاً داوطلبانه فرد به میهن خود. - پ 

  اصالح امور مانند جبران خسارت 

و دسترسی به عدالت و دادگستري

اعضاء باید اطمینان حاصل نمایند که همه قربانیان کار اجباري یا الزام آور 

امکان بهره مندي از عدالت و سایر راه حل هاي مناسب و مؤثر را دارند، از 

  جمله از طریق:

  نماینده تنهایی یا از طریقهمه قربانیان، چه به ضمانت دسترسی مؤثر - الف
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به دادگاه ها، محاکم و دیگر ساز و کارهاي حل اختالف مطابق با قوانین،  

مقررات و روش هاي ملی به منظور پیگیري راه حل هاي اصالحی نظیر 

  دریافت غرامت و جبران خسارت؛

پیش بینی امکان پیگیري جبران خسارت و دریافت غرامت از -ب

قربانیان، شامل دستمزدهاي پرداخت نشده و حق مرتکبین جرم توسط 

  بیمه مقرر براي بهره مندي از مزایاي تأمین اجتماعی؛

  تضمین بهره مندي از طرح هاي مناسب جبران خسارت؛ - پ 

ارائه مشاوره و اطالع رسانی در خصوص حقوق قانونی قربانیان و  - ت 

  ايـک هـرسی به کمـز دستـ، و نیخدمات موجود به بیانی قابل فهم

  قانونی ترجیحا رایگان؛ و

فراهم آوردن این امکان که همه قربانیان کار اجباري یا الزام آور در  -ث

یک کشور عضو، اعم از اتباع یا غیر اتباع، بتوانند راه حل هاي اداري، 

حقوقی و جزایی مناسب را در آن کشور، صرفنظر از حضور یا وضعیت 

رایط و الزامات آسان آیین دادرسی، قانونی خود در کشور مزبور، تحت ش

به نحو مقتضی پیگیري نمایند. 

  اجراي قوانین

. اعضاء باید کارها و اقدامات الزم را به منظور تقویت اجراي قوانین و 13

  مقررات ملی انجام دهند، از جمله از طریق:

اختیارات، منابع و آموزش هاي الزم را به منظور اجراي مؤثر قانون و  - الف

اري با سازمان هاي مربوط در زمینه پیشگیري و حمایت از قربانیان همک

کار اجباري یا الزام آور به مقامات مسئول مانند دست اندرکاران خدمات 

  بازرسی کار ارائه نمایند؛

مطابق با قوانین و مقررات ملی، مجازات هایی را نظیر مصادره  -ب

ر دارایی هاي به دست سودهاي ناشی از کار اجباري یا الزام آور و سای

  آمده، عالوه بر مجازات هاي کیفري پیش بینی نمایند؛

مقاوله نامه و بند (ب) فوق  25اطمینان حاصل نمایند که برابر ماده  - پ 

الذکر، اشخاص حقوقی به واسطه نقض منع استفاده از کار اجباري یا الزام 

  آور مسئول و مشمول مجازات شناخته شوند؛ و 

از طریق تدوین شاخص هاي کار اجباري یا الزام آور براي از جمله  - ت 

استفاده بازرسان کار، مسئوالن نیروي انتظامی، مددکاران اجتماعی، 

مأموران مهاجرت، دادستان هاي عمومی، کارفرمایان، سازمان هاي 

کارفرمایی و کارگري، تشکل هاي غیر دولتی و دیگر فعاالن مربوط، تالش 

ان را تقویت نمایند.  براي شناسایی قربانی

همکاري هاي بین المللی

. همکاري هاي بین المللی بین اعضاء با سازمان هاي بین المللی و 14

منطقه اي مربوط از جمله از طرق زیر باید تقویت شود تا یکدیگر را در 

  راه تحقق منع واقعی و پایدار کار اجباري یا الزام آور یاري نمایند:

اي بین المللی بین نهادهاي مجري قانون کار تقویت همکاري ه - الف

  عالوه بر اعمال حقوق جزا؛

بسیج منابع براي انجام برنامه هاي عملیاتی ملی و همکاري هاي  - ب 

  فنی بین المللی؛

  کمک هاي حقوقی متقابل؛ - پ 

جلوگیري از کار اجباري یا الزام آور از همکاري براي رسیدگی و  -ت 

  طریق مأموران سیاسی و دیپلماتیک؛ و

کمک هاي متقابل فنی شامل تبادل اطالعات و بهترین روش ها  - ث 

و درس هاي آموخته شده ضمن مبارزه با کار اجباري یا الزام آور. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

39  

  
  

  تسهیل انتقال از بخش غیررسمی اقتصاد به اقتصاد رسمیگزارش کمیته 

May27-Jun7   2014- ژنو    

مهندس سید حسن افتخاریان: هتهیه کنند

  

  

  

  

  

  

  

مقدمه 

)، فراهم سازي شرایط و بستر ILOهدف اولیه سازمان بین المللی کار (

سازي مناسب براي ارتقاي کار شایسته است. براي برآورده ساختن این 

به دنبال فرصت هایی است تا همه زنان و مردان به کار  ILOماموریت 

امنیت و ور دست یابند. شرایط این مهم یعنی آزادي، برابري،  شایسته و بهره

مقام انسانی افراد تا از این طریق با گفتگوي سه جانبه، حقوق کار، تامین 

اجتماعی و اشتغال واقعیت خود را پیدا نموده و کار شایسته و در خور مقام 

  انسان اجرایی شود.

جهانی سازي با تغییرات سریع در جهان کار مثل ارتباطات و روابط صنعتی و 

علی رغم روند بیکاري منجر به توسعه بخش  همراه شدن با رشد اقتصادي

  غیررسمی اقتصاد شده است.

نتیجه آنکه اکثریت بیشماري در بخش غیررسمی اقتصاد براي تامین معاش 

و یا نابودي در حال فعالیت هستند. این افراد اغلب در شرایط عدم امنیت 

ن برند. به همی اجتماعی، حقوق اجتماعی و حق چانه زنی جمعی به سر می

می نامند که نمی توانند درآمد مکفی براي رهایی  کار فقیرافراد دلیل آنها را 

در دستور کار قرار دادن  ILOاز زنجیره فقر بیابند. به همین دلیل اصرار 

گوید گام بزرگی  انتقال از بخش غیررسمی به رسمی، همانطور که خود می

است که با جسارت برداشته شده تا شاید هزاران زن و مرد شرایط زندگی در 

  پناه قوانین، حقوق اجتماعی و کار شایسته را بیابند.

یچیده اي است که با توجه به اینکه موضوع اقتصاد غیررسمی پدیده بسیار پ

عده اي با آوردن مصداق هایی بسیار ساده آن را تعریف، تحلیل و حتی ارایه 

هاي مطرح در برطرف سازي اقتصاد دیدگاه پیشنهاد می نمایند دو بخش
هاي  در این گزارش که ترجمه غیررسمی شدن اقتصادغیر رسمی و دالیل

صاد غیر رسمی است آورده مرتبط با تحقیقات نگارنده گزارش در ارتباط با اقت

شده تا با تشریح بیشتر موضوع ، نه تنها موجب روشن شدن ابعاد بسیار 

  ودـودن و اثرات آن بر اقتصاد و توسعه یافتگی کشور شـپیچیده غیر رسمی ب

بیشتر نسبت به موضوعات مطروحه در بخش اقتصاد بلکه باعث نگرش  با عمق 

  غیررسمی و اقتصاد شبه دولتی  نیز گردد.

هاي صنفی کارفرمایی ایران و از اعضاي محترم هیات مدیره کانون عالی انجمن 

کل محترم جناب آقاي مهندس عطاردیان به جهت فراهم نمودن این دبیر

  ماموریت سپاس گزاري می نمایم.

  درارتباط با انتقال اقتصاد غیررسمی به رسمینظر کشورها 

آقاي ساالزار، نماینده و معاون خط مشی گذاري دبیر کل سازمان بین المللی کار، 

خوش آمد گویی به اعضاي کمیته، بر اهمیت استراتژیک این فرصت بر ضمن 

 دنیاي کار تاکید کرد.او ادامه داد نتیجه این بحث به مبنایی براي ایجاد یک ابزار

در تسهیل انتقال از بخش غیررسمی اقتصاد به  ILOموثر براي راهنمایی اعضاي 

  ها کارگر را بهبود بخشد. اقتصاد رسمی خواهد انجامید تا زندگی میلیون 

رئیس کمیته پس از معرفی دستیاران کارفرمایی و کارگري خود ، خاطر نشان کرد 

ي اهمیت خاص خود بود، اقتصاد که این مقوله قبل از ارجاع به این کمیته نیز دارا

غیررسمی بیش از نیمی از نیروي کار دنیا را در خود جاي داده است و در صورتی 

که رسمی سازي صورت نپذیرد، تالش ها در دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار 

نیزخارج از   ILOموفق نخواهد بود و استانداردهاي تدوین شده قبلی توسط 

گران گرفته و بی فایده خواهند بود. مقوله اقتصاد غیررسمی دسترس اکثریت کار

بایست ابعاد مختلفی را که در  چالش برانگیز است چرا که ابزار انتقال مورد نظر می

اقتصاد غیررسمی وجود دارد و همچنین پیچیدگی آن را در نظر داشته باشد. این 

را در بین کشورهاي بایست تنوع بسیار گسترده غیررسمی بودن  ابزار همچنین می

مختلف و با سطوح مختلف توسعه یافتگی را نیز در بسته پیشنهادي خود مورد 

  لحاظ قرار دهد.

 ILO،  2013هیات مدیره در مارس  377رئیس کمیته یادآوري کرد که در جلسه 

تصمیم به قرار دادن مقوله استانداردسازي براي تسهیل انتقال از اقتصاد غیررسمی 

به رسمی گرفته است. هدف این کمیته بررسی نتایج مندرج در گزارش دوم و 

با استفاده از آن براي   ILOفراهم سازي خطوط راهنماي روشن خواهد بود تا 

ورد بحث و ترویج کار تهیه پیش نویس طرح یک ابزار  ممکن براي موضوع م

  شایسته اقدام نماید.

در نشست دهم کمیته، رئیس کمیته پیامی را از سوي رئیس و جانشینان کنفرانس 

قرائت نمود. روساي کنفرانس از کمیته خواستند که سه اصل را در هنگام بررسی 

  گزارش و تهیه توصیه نامه به خاطر داشته باشند. این سه اصل عبارت بودند از:

  فهرست مطالب

  مقدمه 

  نظر کشورها درارتباط با انتقال اقتصاد غیررسمی به رسمی

  خالصه گزارش ارایه شده در جلسات و کمیته ها

  گذر اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی

  پاسخ هاي دریافتی از دولت ها براساس توزیع جغرافیایی

  دید گاه هاي مطرح در برطرف سازي اقتصاد غیر رسمی

  دالیل غیررسمی شدن اقتصاد

  پیشنهادات مشاور (تحقیق نگارنده گزارش)

رسمی :  گزارش کمیته تسهیل انتقال از بخش غیررسمی اقتصاد به اقتصاد 9ضمیمه 
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رانی مناسب،درگزارش تهیه شده براي کنفرانس بروشنی مل اول:اصل حکاص

  ارتباط بین عدم حکمرانی مناسب با غیررسمی بودن اقتصاد اشاره شده است.

 اصل دوم: روش مبتنی بر حقوق افراد در انتقال از بخش غیررسمی اقتصاد

  به بخش رسمی .

:داردهاي ـشها و استانادغام موضوع بنگاه هاي پایدار در تعریف رواصل سوم

  .1در حال تدوین جهت گذار از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی

معاون کارفرمایی رئیس کمیته ، نیاز به یک بحث جامع در مورد ابعاد وسیع، 

مقوالت و چالش هاي مرتبط با غیررسمی بودن تاکید کرد. دولت و شرکاي 

با اهمیتی دارند.  اجتماعی همگی در این تسهیل سازي براي انتقال نقش

غیررسمی بودن وسیله اي براي امرار معاش هشتاد درصد از جمعیت کشورهاي 

در حال توسعه است. عالوه بر نیروي کار غیررسمی، ارتباط بین زمین و سرمایه 

مقوله اي مهم در غیررسمی بودن اقتصاد است که در حال حاضر پایه زیرین هر 

اقتصاد رسمی شناخته می شود. در سراسر ابزاري در انتقال از غیررسمیت به 

جهان صدها میلیون از مردم در خانه هاي غیررسمی و زمین هاي غیررسمی به 

لحاظ مالکیت زندگی و کار می کنند. قوانین و سیاستهایی نیاز است تا حق 

  مالکیت رسمی را براي این افراد به ارمغان آورد.

قطعنامه  اجالس نود و ششم به تصویب هاي پایدار همانطور که در  رشد بنگاه

رسیده براي این انتقال بسیار ضروري است. ایجاد شرایط مناسب براي جذب 

بنگاه هاي غیررسمی در اقتصاد و انتقال آنها به بخش رسمی منجر به رشد 

اقتصاد ملی و توسعه خواهد شد و این مهم خود نیازمند محیط قانونی توانمند و 

  اقتصاد کالن دولت ها  است.هاي  ثبات در سیاست

در این زمینه اعتباردهی ارزان تر، تکنولوژي هاي مناسب، یک ساختار مالی موثر 

  همراه با خدمات توسعه کار و کسب ها می تواند مفید واقع شود.

فراموش نکنیم که قانون زدگی و تعداد زیاد قوانین خود از دالیل تمایل بنگاه ها 

هاي اضافی و فساد در سیستم هاي اداري از  الیاتبه اقتصاد غیررسمی است. م

موانع دیگر توسعه اقتصاد غیررسمی هستند. دولت ها همراه با شرکاي اجتماعی 

  می بایست سیاست هایی را تنظیم کنند که موافق اصول اقتصاد بازار باشد.

ها  تبعیت از قوانین و برطرف ساختن موانع رسمی شدن بنگاه ها از اولین اولویت

آید. کارفرمایان همچنین نقش ارایه پیشنهادات و راه حل هایی را  ه شمار میب

براي سیاست گذاري و رفع موانع قانونی و مقرراتی نهادهاي اداري را برعهده 

دارند، این پیشنهادات باید منجر به بهبود محیط کسب و کار و تسهیل توسعه 

توانند در جهت توسعه  کسب و کارها شود. سازمان هاي کارفرمایی همچنین می

مدیریت منابع انسانی، بهبود بهره وري، مهارت هاي مدیریتی، حسابداري و 

توسعه کارآفرینی در ارتباط با بنگاه هاي رسمی خدماتی را ارایه نمایند تا موجب 

  هاي غیررسمی به رسمی سازي و بهره گیري از این مزیت ها گردد. تشویق بنگاه

ها و قانون گذاري براي تسهیل  مبناي روش پیشنهادي باید شامل تدوین سیاست

انتقال از اقتصاد غیررسمی به رسمی باشد. نیازها و حقوق و عالئق کارگران باید 

موثر براي  در روش پیشنهادي دیده شود. اما توسعه حقوق افراد بدون اقدام

اي نخواهد داشت. با در نظر داشتن ماهیت  رسمی شدن واحدهاي اقتصادي نتیجه

یک تعمیر سریع انجام شود.پیچیده اقتصاد غیر رسمی، انتقال نمی توانداز طریق

                                                
  بود D. Funesاین سه اصل مورد نظر آقاي   ١

عالوه بر آن باید توجه داشت که مجموعه این اقدامات نباید کارآفرینی در 

  بخش غیررسمی اقتصاد را نابود سازد.

رطرف سازي بخش غیررسمی اقتصاد و ایجاد مشوق هایی براي رسمی ب

شدن می تواند تنها از طریق تغییر در رفتار و چشم انداز سیاسی و روشی 

  یکپارچه و جامع انجام پذیرد.

زمان پایان دادن به اقتصاد غیررسمی فرا رسیده تا فواید این انتقال نصیب 

  جامعه جهانی شود.

کمیته سخنان خود را با این یادآوري آغاز نمود که معاون کارگري رئیس 

ود ـ، در نتیجه نبی اقتصادـود در بخش غیررسمـاکثریت کارگران موج

ل مناسب و حمایت هاي اجتماعی کافی در بخش رسمی اقتصاد، کار ـشغ

کردن به صورت غیررسمی را به عنوان تنها گزینه براي گذران زندگی و 

سیاري از این کارگران زنانی هستند که به دلیل حیات انتخاب نموده اند. ب

هاي  انحرافات موجود از کار شایسته در بخش غیر رسمی اقتصاد ، آسیب

جدي می بینند،  این پیامدها تماما ناشی از عدم رعایت اصول بنیادي حمایت 

  اجتماعی و حقوق کار و سایر استانداردهاي بین المللی کار است .

هایی همچون بهره  می اقتصاد، همواره با مشخصههاي بخش غیررس فعالیت

وري پایین واحدهاي اقتصادي و در بسیاري شرایط بیکاري گسترده در 

جامعه همراه است. انتقال از بخش غیررسمی به اقتصاد رسمی اثربخشی 

اقتصادي را موجب خواهد شد که در این وضعیت یعنی رونق، شرایط زندگی 

تاثیر قرار خواهد گرفت. از آنجا که بخش و کاري و رفاه کارگران تحت 

وسیعی از اقتصاد غیررسمی ناشی از بیکاري است. تغییر ساختاري به سمت 

تولید با ارزش افزوده بیشتر، بخش غیررسمی اقتصاد را کوچک تر خواهد 

نمود بنابراین به نفع تمامی جوامع کارفرمایان، کارگران و دولت ها است که 

  دیگر به همکاري بپردازند.در این انتقال با یک

  هدف از انتقال به بخش رسمی باید سه موضوع را در خود جاي دهد:

 کاهش انحرافات کار شایسته  

ها کاهش رقابت ناسالم بین بنگاه  

و حفظ درآمد براي ایجاد حداقل حمایت هاي اجتماعی ؛  

  در این بحث سه مقوله محوري و حیاتی وجود دارد :

هاي مناسب براي اشتغال زایی که قادر به  سیاستحکمرانی خوب و اول

ایجاد مشاغل رسمی در اقتصاد رسمی و در بنگاه هاي رسمی باشد،  این 

هاي بازار کار منجر به  موضوع ضرورت دارد چرا که نبود قوانین و سیاست

  افزایش غیررسمیت خواهد شد.

قوي وجود دارد،  المللی، استانداردهاي کار و قوانین ملی اگر چه ابزارهاي بین

اما فواصل زیادي در بکارگیري آنها در تمامی کشورها و در تمامی سطوح 

خورد. ابعاد چهارگانه استراتژي کار شایسته در این  توسعه یافتگی به چشم می

انتقال از بخش غیررسمی به رسمی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. این 

مکانیزم هاي قدرتمند اجرایی،  مساله نیازمند یک ساختار قانونی همراه با

هاي صنعتی درابعاد کالن و بخشی براي  بویژه بازرسی کار است. سیاست

  توسعه  نیز از ضرورت هاي این انتقال به شمار می آیند. 

این ابزار باید براساس رعایت همه جانبه حقوق  ذینفعان تنظیم و  دوم آنکه،

  نظر بگیرد. روش بکارگیري نباید این موضوع را تدریجی در
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اقدامات فوري در زمینه هاي امنیت اجتماعی، حقوق، بهداشت و حفاظت 

شغلی، ساعات کار، و با توجه به وجود تعداد زیادي زنان در اقتصاد غیررسمی 

نوزاد باید انجام شوند. ثبات و افزایش حمایت از دوران بارداري و نگهداري 

حداقل دستمزدهاي کارگران را از وضعیت فقر خارج خواهد ساخت. رعایت 

حقوق نیروي کار منطبق با قوانین و توافقات جمعی شرکاي اجتماعی در این 

  فرآیند کلیدي هستند.

توجه الزم باید به روابط کار و ماهیت قراردادها و مقاطعه کاري  سوم

  شود. معطوف

عالوه بر اینها بسیاري از کارفرمایان مسولیت هاي خود در مقابل کارگران در 

  رفیـ. یعنی جایی که برندهاي مصزنجیره تامین جهانی را نادیده می گیرند

جهانی به خانه هاي کارگران براي تکمیل شدن رفته است. مهم بود که در 

اقتصاد صحبت کنیم مورد گستره وسیعی از افرادي که در بخش غیررسمی 

همانند اعضاي تعاونی ها، کارگران روزمزد، که براي رسمیت یافتن نیازمند 

  ایجاد تشکل و برخورداري از حقوق چانه زنی جمعی هستند.
  

  ها خالصه گزارش ارایه شده در جلسات و کمیته
  

  کمیته تسهیل انتقال از بخش غیررسمی اقتصاد به اقتصاد رسمی

غیررسمی به اقتصاد رسمی ، توسعه همه جانبه  و  انتقال از اقتصاد

یکپارچه را  براي جوامع به دنبال دارد .

 در کشورهاي در حال توسعه، این انتقال براي موثر واقع شدن می

بایست همانطور که در کشورهاي توسعه یافته تجربه شده، در یک فرآیند 

گر از جمله محیطی مل دیانتقال بهره ور انجام شود . انتقال به چندین عا

نهادهاي موثر عمومی و دسترسی موثر به احقاق حق و  سازماندهی قانونمند،

شود. .موضوع گسترده، پیچیده و داراي ابعاد متعددي است. نیز می

 عدي مسولیتی جاهتنظیم توصیه نامه براي این واقعیت ناهمگن و چند ب

افزایی دارد. طلبانه و بلند می باشد که پتانسیل زیادي براي ارزش

 هیات مدیره 2013در ماه مارس سال ،ILO عنوانی را براي تعیین ،

،با عنوان  تسهیل 2014در سال  ILCاستانداردها در  دستور کار نشست 

انتقال از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی با دیدگاه بررسی تمام جزئیات 

براي تدوین  یک توصیه نامه قرار داد.

 ن و ـل قوانیـزارش اول خود را که شامـار گـالمللی کدفتر سازمان بین

مقررات اجرایی در برخی کشورها  بود را آماده و همراه با یک  پرسشنامه جهت 

ارسال نمود. شایان ذکر است  2013نظر سنجی براي دولت ها در تابستان سال 

این پرسشنامه می بایست با مشارکت شرکاي اجتماعی و در طی جلسات متعدد 

  گردید . کمیل میت

للی کار  از براي جلوگیري از ایجاد تاخیر در جلسات، دفترسازمان بین الم

نمایند.ارسال2013دولت ها درخواست کردکه پاسخ هاي خودرا تاپایان سال

 از دولت ها خواسته شده بود تا با اکثر نمایندگان سازمان هاي کارفرمایی و

در اینجا در این است  مشورت نمایند. سوالکارگري قبل از نهایی کردن پاسخ ها 

نداشتن منابع به لحاظ جغرافیایی  و به ارث بردن فقر ناشی ازکه آیافقر(تعمیق فقر

یا توسعه نیافتگی) می تواند عامل غیررسمی شدن اقتصاد باشد و دولت ها در و 

حذف شد} Poverty-، رد شدD49این موضوع نقشی نداشته باشند.{

ها هم یکی از عوامل غیررسمی بودن هستند ولی که دولت بسیاري معتقدند

کارفرمایان و کارگران اعتقاد دارند هر دلیلی که وجود داشته باشد، دولتها مسول 

ریزي براي برون رفت ا ز توسعه غیررسمی ها هستند.  حل و فصل آن و برنامه

دارند که می دولت نروژ هم این موضوع را تاکید می کرد. گروه کارگران اعتقاد 

توان توسعه اقتصاد غیررسمی را ناشی از علل مختلف به غیر از دولت تعریف کرد 

اما باید گفت که تداوم اقتصاد غیررسمی

  کالن ودردر واقع ناشی از سوء مدیریت در سیاست گذاري در حوزه اقتصاد 

اکثر موارد عدم مشورت با شرکاي اجتماعی است {همه خندیدند} به هر ترتیب 

ا تغییر کلمات، ولی قبول لزوم گفتگوهاي اجتماعی براي سرعت بخشیدن به ب

فرآیند انتقال موضوع مورد پذیرش واقع شد.

 نمایندگان کارگري اصرار داشتند که انتقال از بخش غیررسمی به رسمی باید

از طریق مکانیزم سه جانبه گرایی با حضور کامل اکثر نمایندگان سازمان هاي 

کارگري صورت پذیرد که این می بایست شامل رویه اي ملی براي کارفرمایی و 

نمایندگان انتخاب شده کارگري، سازمان هاي نماینده کارگران و بخش اقتصادي 

}Point 10-D94غیررسمی با رتبه هاي مرتبط با خودشان باشد {

 هدف دیگر از ورود همه جانبه به رسمی سازي اقتصاد تالش براي ایجاد کار

براي همگان است و نه فقط افرادي که در بخش غیررسمی اقتصاد شایسته 

فعالیت دارند. در اینجا کار شایسته یعنی بوجود آوردن حقوق کار و روابط کار، 

هاي شغلی، کفایت حمایتهاي اجتماعی و  بوجود آوردن کیفیت کافی در فرصت

}D17گفتگوي اجتماعی و سه جانبه قابل قبول {

این نکته قرار داشت که سیاست هاي قابل اتخاذ می  تاکید کارفرمایان بر

اي فرموله و اجرا شوند که یک ساختار یکپارچه را براي فزونی بایست بگونه

 ILOبخشی به بنگاه هاي پایدار بوجود آورند. این خواسته به موازات قطعنامه 

ل از بوده و می بایست براي انتقا 2007ها در سال در ترویج پایداري سازي بنگاه

}Point –D17{اقتصاد غیررسمی مورد توجه واقع شود.

افراد ساکن در مناطق دور ، کارگران سالخورده، زنان، جوانانمهاجرین ،

از گروه افرادي شناخته می  HIVافتاده و افراد با ناتوانیهاي جسمی و مبتال به 

د شوند که در بخش اقتصاد غیررسمی بیشترین آسیب هارا متحمل می شون

}3(g)-D45{

 ارزیابی و تشخیص صحیح بخش غیررسمی اقتصاد در هر یک از کشورها

کمک می نماید تا بتوانند با این شناخت به دست آمده، استراتژي هاي مناسبی را

براي انتقال تعریف و تنظیم نمایند.
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.اقتصاد غیررسمی اغلب داراي مشخصه، درآمد پایین است

 شایان ذکر است که کارفرمایان اعتقاد دارند بخش زیادي از افراد ثروتمند در

بخش غیررسمی فعالیت دارند. پس آیا بهتر نیست که درآمد پایین را که مشخصه 

برخی افراد در بخش  فقر و بیچارگیبسیاري از مشاغل رسمی نیز هست را با 

  غیررسمی اقتصاد عوض نماییم.

 معنیEconomic unit در مورد اقتصاد  2002قطعنامه  (در بند هشتم)  در

غیررسمی آمده بود که شامل تولیدکنندگان کاال ها ، خدمات ، خود اشتغالی و 

حتی مشاغل خانگی میگردد.اما در بیشتر موارد ترجیح داده می شود تا با 

واحدهاي فروش و غیره را نیز در گستره تعریف  Enterpriseبکارگیري کلمه 

  دهند .فوق قرار 

 در مقدمه ابزار پیشنهادي آورده شده که این توصیه نامه باید نیاز به تغییر

تدریجی کارگران و واحدهاي کسب و کار از اقتصاد غیر رسمی به رسمی را در 

  نظر داشته باشد.

  همانطور که همواره از کشورهاي توسعه یافته انتظار می رود، اتحادیه اروپا

اندازه گیري توانمندي  )appropriate measures(بر روي معیارهاي مناسب 

  )D40(و موفقیت این انتقال تاکید داشتند. 

  زرگ ـوي این موضوعات یعنی بدرك این موضوع که هر داهمیت و  با توجه به

متفاوت مصادیق اقتصاد هاي موقعیتپیچیدگی اقتصاد غیررسمی وبودن و 

  ژگی خاصی برخوردار خواهد بود.غیررسمی درکشورها هستندابزار پیشنهادي از ویِِِِِ

در بنگاه عمومی، کار غیررسمی دربدنه یک اقتصاد، دربخش هاي خصوصی و

  مشاغل خانگی به چشم می خورد.هاي رسمی وغیررسمی، فضاهاي عمومی و

علی رغم اینکه اتحادیه اروپا و کشورهاي افریقایی از این موضوع حمایت می 

اروپا اظهار داشت که کار غیررسمی در بخش کردند به طور ناگهانی اتحادیه 

عمومی و بنگاه هاي رسمی وجود ندارد. مجدداً با مخالفت گروه کارگري بحث ها 

به سمت پیچیدگی بیشتر پیش رفت تا آنجا که به تعریف بخش غیررسمی در 

  بنگاه ها، فضاهاي عمومی و بخش عمومی اقتصاد پرداخته شد.

براي برخورد با بخش غیررسمی اقتصاد به گونه  پیچیدگی قوانین و مقررات الزم

هاي مختلف با یک دیگر الزم است تا موضوعاتی  اي است که با ادغام بخش

همانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه و انسان که بطور طبیعی و ذهنی توسط 

هاي غیرقانونی همکاران عملی جنایتکارانه شناخت می شود از اقدام یا فعالیت

قوانین و مقررات سازمان بین المللی کار و یا عدم پرداخت  مثل عدم رعایت

  مالیات جدا گردد.

در برخی از کشورها فروش و بسته بندي مواد مخدر ممنوع و یا قاچاق غیر 

قانونی شناخته نمی شود. بنابراین رعایت قوانین ملی و بین المللی در بسته 

و توصیه نامه باید شامل هر باید حتما گنجانیده شود و این الزام  ILOپیشنهادي 

  بخشی از اقتصاد غیررسمی که کارگري را استخدام می نماید بشود.

در ) Unpaid(همیشه در قوانین پرداخت به کارگران، موضوعات عدم پرداخت 

مطرح می شود. چرا  )Under paid(پرداخت پایین تر از مصوبات سه جانبه کنار

-Ownکه  account workerش فرما (مثل کارگران خانگی، ، کارگران خوی

راننده هاي تاکسی و ....) در بخش اقتصاد غیررسمی به تعداد زیاد در بخش غیر 

  رسمی اقتصاد وجود دارند.

  نماینده امریکا

  و مردان این مقوله یکی از موضوعات بسیار با اهمیت است. تعداد زیادي از زنان

در جهان در بخش غیررسمی هستند که عدم شناسایی آنها مانع دستیابی آن

  ها به حقوق متعلق به آنها در جوامع شده است.

که بجاي جستجو براي یافتن یک تعریف جامع امریکا پیشنهادمی دهد

وکاربردي، مقوله هاي با اهمیت در موضوع اقتصاد غیررسمی در دسته هاي 

رتبط طبقه بندي شده و سپس استراتژي هاي مناسب براي دستیابی به م

اهداف و برطرف کردن مشکالت پیشنهاد شوند. به این ترتیب ما زودتر به 

  نتیجه خواهیم رسید.

  هاي بین المللی:  NGOنمایندگان 

اند  تایلند: زنان خانه دار با مشاغل خانگی که این انجمن را تشکیل داده 

با دولتها براي حقوق خود به مذاکره وسعی می کنند تا کارگران خانگی

 2013در سال }Women Informal Entrepreneursبپردازند. {

  فدراسیون جهانی کارگران خانگی تشکیل شده است. 

}International Domestic Workers Foundation{ رئیس فدراسیون

هزار  300خواستار رسمی شدن اقتصاد کارگران خانگی شده است که داراي 

.نفر عضو می باشد

International transportatio(سازمان حمل ونقل بین المللی

organization از سازمان هاي مردم  نهاد  امریکا بودند، ترانسپورت (

ر سال را جابجا می کند. این افراد از طریق  نیویورك یک میلیون نفر د

  ، امنیتسازمان خود براي حقوق بهتر

شغلی و بیمه، با مقامات دولتی وارد گفتگو و چانه زنی شدند و بدین ترتیب 

موضوعات خود را حل نمودند امروز هم براي بیمه هاي تکمیلی کارگران 

ا مطرح کرده و به اند تا بتوانند حقوق خود ر غیررسمی دور هم جمع شده

  نتایج قطعی برسند .

 )International CooperativeAlliance،(ها  اتحادیه بین المللی تعاونی

% از جمعیت 50میلیون ها نفر در این تعاونی ها به فعالیت مشغول می باشند. 

می کنند. اعضاي این تعاونی ها بیشترین حدرسمی تعاونی هاکارشاغل دنیا در

  براي برخورداري از حمایت هاي همه جانبه خواستار هستند.شدن اقتصاد را 

نکته اي  که باید به آن توجه داشته باشیم این است که ما  در بخش 

غیررسمی اقتصاد با افرادي مواجه هستیم که داراي کمترین اعتبار و افتخار 

در جامعه هستند. شناسایی این افراد باید توسط چه کسانی انجام شود، توسط 

ت ها که به احتمال زیاد توانایی تخصصی و استراتژي گذاري در این دول

زمینه ها را به سختی دارند. در مورد کشورهاي توسعه یافته این موضوع 

کامالً متفاوت است چرا که تحصیالت، دانش و ارزش هاي اجتماع، احترام 

اما  به حقوق انسان ها است بنابراین این انتقال به راحتی پذیرفته می شود،

در جایی که حتی براي نمایندگان رسمی بخش هاي کارفرمایی و خصوصی 

ها فضایی براي گفتگو وجود ندارد این انتقال و فهم و شناخت آن  NGOو 

  ساده است.

) و مقاوله نامه خط مشی ایجاد 1820مقاوله نامه بدترین اشکال کار کودك (

غیررسمی می  ، از موضوعات جدي در بحث اقتصاد1964) 122اشتغال (

موضوعی بود که همه  2012) 202باشند. توصیه نامه کف حمایت اجتماعی (

  حالیگروه هاي دولت و کارفرمایان و کارگران برروي آن تاکید داشتند. اما در

در مورد ایجاد شغل از طریق  1998مصوب سال  189که توصیه نامه شماره 

  ود کهـرفرمایان براین ب، نظر کاوسط تاکید می شودـبنگاه هاي کوچک و مت



در مورد ترویج پایداري بنگاه ها و کسب  ILOنمی توانیم موضوع قطعنامه 

را نادیده بگیریم و باید در سند و ابزارهاي مورد پیش  2007و کارها در سال 

بینی مفاد این قطعنامه نیز در نظر گرفته شود (مورد تصویب همه گروه ها 

  قرار گرفت)

 به هر ترتیب بخش غیررسمی اقتصاد باید در تمامی ابعاد آن مورد

اما در این میان عدم تبعیض بین کارگران در اجتماع و  -بررسی قرار گیرد

باید از شرایط کار شایسته و همچنین شرایط حمایت اجتماعی از کارگران 

مهم ترین این ابعاد به شمار می آیند. دولت لبنان از فرآیند جهانی شدن و 

تاثیر آن بر شرایط کارگران و در نتیجه نیاز به تعریف روابط جدید در 

  مناسبات کارگران و کارفرمایان صحبت می کند.

 قانونمند بودن این انتقال و تنظیم قوانین و مقررات موثر براي توسعه

ی، بخش جدایی ناپذیر و کلیدي در موفقیت این برنامه یعنی بخش رسم

  توصیه نامه احتمالی شناخته می شود.

 اکثر افرادي که وارد بخش غیررسمی اقتصاد می شوند آن را انتخاب

نمی کنند بلکه به دلیل یا در نتیجه نبود فرصت هاي مناسب در بخش 

ور به انجام شغلی در رسمی اقتصاد و نیز نبود حداقل هاي امرار معاش مجب

محیط غیررسمی اقتصاد می شوند. بدین ترتیب ممکن است که برخی از 

  واحدهاي اقتصادي موجود در بخش غیررسمی از قوانین نیز سرپیچی کنند.

 قرار شد برايeconomic units  دفترILOشفـاف و حـتوضی

  تعریفی روشن ارایه نماید.

ددي دارد: شامل مواردي که به از آنجایی که غیررسمیت ریشه هاي متع

مقوالت حاکمیتی و ساختاري برمی گردد ، به همین دلیل خط مشی هاي 

عمومی باید سرعت فرآیند انتقال از بخش غیررسمی را به رسمی سرعت 

  D30-3(e)بخشد. 

D15-3(e)کارفرمایان دولت ها را مانع اصلی رسمی سازي می شناسند. 

نیز اشاره می شود مسئول آن دولت  و اگر به زیرساخت هاي توسعه اي

  ها هستند.

} براي انتقال از بخش غیررسمی اقتصاد، باید D90در ابزار پیشنهادي {

  زمین و دارایی هاي بخش غیررسمی شامل:

کشاورزي، بازرگانی، اقامتی و سایر موضوعات نگهداري زمین به صورت 

شوند شامل  غیررسمی دیده شود .ساختمان هایی که غیررسمی نگهداري می

  مسکونی، کشاورزي، بازرگانی و ساختمان هاي صنعتی

موجودي، ماشین  Lives tockو سایر دارایی که غیر رسمی هستند شامل 

آالت وسایل نقلیه و ابزارهاي کارهمگی باید در فرایند رسمی شدن مورد 

  لحاظ قرار گیرند.
  

  گذار اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی

پاسـخ  سـواالت الس به سه فصل وـبراي اجده ـه شـگزارش تهی

  :رسشنامه تقسیم شده بودپ

مروري بر روي پدیده اقتصاد غیررسمی و تاثیر آن بر روي به فصل اول:

  دستیابی به کار شایسته براي تمامی کارگران و کارفرمایان اختصاص داشت .

اطالعاتی را بر روي محیط قانونی مرتبط با اقتصاد غیررسمی در  فصل دوم:

  سطوح ملی و بین المللی فراهم آورده بود .

گذاري یکپارچه براي تسهیل  نیاز به دارا بودن یک ساختار خط مشی فصل سوم:

انتقال از اقتصاد رسمی و کار شایسته را  موردبررسی قرار داده که  در این قسمت 

نه از کشورهاي عضو مورد پذیرش واقع شده بودند . پاسخ هاي روش هاي خالقا

  دریافتی از دولت ها به شرح جدول ذیل بود.

  

  

  

  

یزانق را باموضوعات مطرح شده داشتندمها بیشترین میزان توافدولت

  % بود.95توافق به صورت میانگین باالي 

  

  

  

  

  

  

  

% به صورت میانگین با موضوعات مطرح شده در گزارش 98گروه کارگران نیز تا 

از موضوعـات پرسشنامه  ٪60دود ـها با حـ. اما کارفرمایان تناول موافقت کردند

وافق بودند دلیل این موضوع نگاه کامال متفاوت کارفرمایان با مسئله کارگر غیر م

غیر رسمی بود .رسمی و بنگاه هاي 

  

  

  17  امریکا

  26  آفریقا

  36  اروپا

  12  آسیا

  6  کشورهاي عربی

  97  جمع
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ها براساس توزیع جغرافیاییپاسخ هاي دریافتی از دولت
  

  نظریه اتحادیه اروپا

به نمایندگی از کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و نیز نمایندگی کشورهاي  یونان

آلبانی، ارمنستان، ایسلند، مونته نگرو، صربستان، جمهوري مقدونیه و اوکراین نظر 

  خود را به شرح ذیل در کمیته اظهار داشت:

نتایج اشاره شده در گزارش عناصر بسیار زیادي را مورد بحث قرار داده است که 

در توصیه نامه مصوب در انتهاي کنفرانس مورد توجه واقع شوند، یعنی با  باید

شناخت و گستره حقوق کار و حمایت اجتماعی و ارایه تعریف روشنی از بخش 

  غیررسمی اقتصاد.

مقدمه گزارش باید به تاکید بر این موضوع بپردازد که تغییر از اقتصاد غیررسمی 

ر روي نیروي کار دارد از جمله بازار کار، به اقتصاد رسمی اثرات بسیار مهمی ب

کف حمایت هاي اجتماعی، سیستم تامین اجتماعی، شرایط کار، اشتغال کامل و 

پایدارسازي بنگاه ها و نیز رقابت عادالنه در بازارهاي ملی و بین المللی. مرجع 

  باشد. ILOپرداختن به این موضوعات باید دستور کار کار شایسته 

مایندگی از شوراي همکاري کشورهاي خلیج فارس، اظهار به ن دولت عمان

داشت با اعتقاد به اهمیت تغییر اقتصاد غیررسمی باید در اینجا به این نکته اشاره 

کنم که کشورهاي عضو تا انتهاي کار این موضوع را با جدیت دنبال می نمایند. 

  کارگران است.چنین تغییري نیازمند ساختار قانونی مناسب براي حمایت از حقوق 

به نمایندگی از گروه آفریقا بر این نکته تاکید داشت که  دولت زیمباوه

تغییراقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی داراي ویژگی هایی است که راه حل آن 

جستجو نمود. در صورتی که  ILOرا فقط باید در اجرایی نمودن کار شایسته 

فقر و توسعه یافتگی پذیرفته ایم، اشتغال را به عنوان ابزاري براي مقابله با 

انحرافات قابل مشاهده از این ناحیه که منجر به توسعه بخش غیررسمی اقتصاد 

  می شوند را باید جستجو و برطرف نماییم.

اشاره داشت که این موضوع مدتی است در دستور کار مذاکرات سه  دولت زامبیا

فراهم سازي مشاغل پایدار و  جانبه بین دولت و شرکاي اجتماعی قرار گرفته تا با

  نـ. در ضمودـر شـشایسته دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادي میس

% از اشتغال این کشور غیررسمی و بخش وسیعی از این غیررسمیت را 6/84

  جوانان کارگر تشکیل می دهند.
  

  
  

اعتقاد دارد که هر شغل جدیدي که در آفریقا ایجاد می شود در بخش  دولت کنیا

غیررسمی اقتصاد است و منبع گذران زندگی و معیشت بسیاري از افراد را تشکیل 

می دهد. بدین ترتیب با این حجم از مشاغل خانگی و تاثیر آنها بر تولید ناخالص 

کان پذیر خواهد بود که ملی، تغییر وضعیت کار ساده اي نیست و تنها زمانی ام

سیاست هاي اقتصاد کالن و خط مشی هاي مالی مرتبط ، به عنوان یک ابزار 

  واقعی بکار گرفته شوند.

می گوید بخش زیادي از اشتغال در بخش غیررسمی  نماینده دولت کانادا

اقتصاد است و افراد شاغل در این بخش که اکثریت جوانان، زنان و افراد 

سالخورده هستند از این وضعیت دچار آسیب هاي جدي می شوند. بنابراین 

ابزارپیشنهادي بایدروش هاي انعطاف پذیرو قابل اجرا را درصحنه بین المللی 

  ا بتوان تنوع شرایط درسطح بین المللی راتحت پوشش قرار داد.ارایه نمایدت

سالها تجربه تدوین گزارشات در ارتباط با موضوع اقتصاد  دولت سوئیس

غیررسمی را دارا می باشد، و این تجربیات را در قالب گزارشاتی به سازمان 

داخت به بین المللی کار ارایه نموده است. این تجربیات عمدتاً فراتر از تنها پر

بیشتر بر روي انسجام سیاستی یک ساختار قانونی و کف حمایت اجتماعی و 

پیچیده ارهاي بین المللی براي این انتقال بسیهاو سایرسازمان موردنیازدر دولت

هر ابزاري که فقط بر فاصله عملکردي دولت ها و چالش هاي است. بنابراین

  زم رانخواهد داشت.جهانی شدن متمرکز شده باشدبه تنهایی کفایت ال

ضمن استقبال از فراهم شدن زمینه اي براي پیشنهاد  نماینده دولت هند

ابزاري بین المللی جهت تغییر از اقتصاد غیررسمی به رسمی اظهار داشت  

% از نیروي کار خود را در بخش غیررسمی اقتصاد دارد. 93کشور هند حدود 

اد یک مقوله توسعه اي و او اعتقاد داشت که اصوالً غیررسمی بودن اقتص

  ساختاري است و نباید آن را به رقابت عادالنه تجارت متصل کرد.

اظهار داشت که سازمانی  نماینده شبکه بین المللی خیابان در نیجریه

  ، دانـ، هنرمن، کارگران خانگیت از کارگران حمل و نقلـاست براي حمای

  

  

  

  

  

  

  

  

زمینه هایی براي برخورداري قصدش ایجادفروشندگان خیابانی که اران وـنج

ین گروه معتقدا است.حقوق کارحمایت هاي اجتماعی وازافراداین گروه از

است که تشکل هاي بخش غیررسمی باید در فرآیند این انتقال مورد مذاکره 

  و تبادل نظر واقع شوند.

اظهار کرد که این  نماینده تشکل بین المللی کارگران جوان مسیحی

بزار باید تمرکز جدي بر روي حقوق بشر داشته باشد و دولت ها باید به آن ا

احترام گذارده و حمایت کنند تا در آینده تبدیل به رعایت اساسی حقوق بشر 

براي کل جامعه شود و نه فقط با در نظر گرفتن افراد آسیب پذیر در بخشی 

غیررسمی  از جامعه بقیه را رها کنند. آزادي تشکل هاي کارگري بخش

اقتصاد و پذیرفتن چانه زنی جمعی ، پوشش حمایت هاي اجتماعی و ارایه 

می تواند در مجموع  به  203خدمات مناسب به آنها مطابق توصیه نامه 

  همراه سایرابزارهاي پیشنهادي به کشورها کمک نماید.

 50خاطر نشان کرد بیش از  نماینده گروه بین المللی همکاري تعاونی ها

نفر در سراسر دنیا در تعاونی ها مشغول به فعالیت هستند که کار آنها  میلیون

میلیون نفر در جهان است همانند کشاورزان،  500کلید درآمد و شغل بیش از 

  فروشندگان خیابانی و زباله جمع، کار خانگی ،، مشاغل خانگیماهیگیران
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آیند. فراموش نکنیم  کن ها که برخی ازمهمترین این گروه ها به شمار می

که تعاونی ها تجربه بیش از دو قرن در انتقال از بخش غیررسمی اقتصاد به 

  اقتصاد رسمی را دارا هستند

فرانسه و آلمان تعداد زیادي از کشاورزان را با ایجاد تعاونی هاي اعتباري 

حلی در قرن نوزدهم نجات دادند. بدین ترتیب حمایت از ایجاد و توسعه م

  تعاونی ها باید در ابزار پیشنهادي مورد استفاده واقع شود.

نفر راننده در شبکه خود نیز  18000با  نماینده رانندگان تاکسی نیویورك

خواستار اجراي قوانین کار در ارتباط با قراردادهاي خود شد. او دو نوبت 

اعتصاب را موجب گفتگو این گروه با فرماندار منطقه عنوان کرد که  در 

  نهایت این مذاکرات منجر به بیمه عمرو از کارافتادگی براي رانندگان شد.

ا، کشاورزي، هتل، رستوران، موسسات خانگی نماینده اتحادیه غذ

سهم ،IUFتهیه غذا، توتون و سایر کارگران وابسته موسوم به 

را یادآوري و سهم  2011سال  189کارگران خانگی را در مقاوله نامه شماره 

این اتحادیه در به تصویب رسیدن مقاوله نامه کار خانگی را خاطر نشان کرد 

رسمی سازمان کارگري بین المللی کارگران که امروزه منجر به تشکیل 

خانگی شده است. درخواست این تشکل شناخت کارگران خانگی به عنوان 

  اکثریت افراد شاغل در بخش غیررسمی اقتصاد و در ابزار پیشنهادي بود.

نماینده زنان در اشتغال غیررسمی، جهانی سازي و سازماندهی 

)WIEGOند موسوم به (همچنین به نمایندگی از شبکه خانگی تایل

یک سازمان شکل گرفته از کارگران خانگی است، بر این نکته تاکید داشت 

  که حمایت اجتماعی براي اعضاي این شبکه نقش حیاتی دارد.

سال مذاکره و دفاع از حقوق اعضا نتایج بسیار خوبی را در  20او ادامه داد که 

ک برنامه حمایت اجتماعی تایلند به همراه داشته است. کارگران خانگی از ی

برخوردار شده و قانون بهداشت و سالمت فراگیر نیز شامل آنها شده است. از 

قانون حمایت از کارگران خانگی منفعت می برند و به عنوان یک تشکل 

خواستار پیش بینی پوشش هاي اجتماعی و قانونی براي کارگران خود 

  اشتغال شدند .

تسهیل ثبت قانونی بنگاه هاي غیررسمی، نمود که با  اعالمدولت برزیل

انتقال از بخش غیررسمی اقتصاد را شروع نموده است و تاکنون درصد 

  % رسانیده است.39% به 55کارگران بخش غیررسمی اقتصاد را از 

او ادامه داد که این مهم از طریق گفتگوي اجتماعی، بازرسی کار، بحث هاي 

صورت پذیرفته است. اما باید به این گذاري  سه جانبه و هماهنگی در سیاست

نکته نیز اشاره داشت که رشد اقتصادي و ایجاد بیست میلیون فرصت شغل 

  جدید در بخش رسمی اقتصاد به آنها کمک زیادي کرده است

معتقد است که بخش غیررسمی اقتصاد براي کارگران و  دولت ترکیه

انگی را بدون پرداخت کارفرمایان مزیتی مالی دارد، چرا که درآمد کارهاي خ

مالیات و یا سایر هزینه هاي پوشش اجتماعی را به همراه دارد. بخش 

غیررسمی همچنین موجب ایجاد اشتغال نیز می شود، اما تمامی اینها نباید 

مانع از پذیرش این حقیقت شود که اکثر این گروه  از مشاغل تضمینی براي 

از مصوبات قانونی به آنها  آینده شغلی خود نداشته و دستمزدي پایین تر

گردد. وي ادامه داد که دولت ترکیه با اصالح سیاست هاي  پرداخت می

% 50مربوط به پوشش و حمایت هاي اجتماعی بخش غیررسمی اقتصاد را از 

  % درصد رسانیده است. جلوگیري از حجیم 36به  2004- 2005در سال هاي 

کار و تامین اجتماعی باید در  شدن قوانین و مقررات و بازنگري در سیاست هاي

گنجانیده شود. بحث اقتصاد غیررسمی و انتقال آن به  ILOبسته پیشنهادي 

بخش اصلی/ رسمی یکی از جنجال برانگیزترین موضوعاتی است که تاکنون در 

  مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. ILOاجالس 

هاي متنوع اقتصاد نبود تحقیقات جامع جهانی در مورد انواع مختلف/ شکل 

غیررسمی در کشورها باعث شده که افراد در ارایه پیشنهادات اصالحی با گروه / 

تعداد زیادي مصادیقی برخورد کنند که ناقض پیشنهادات آنان است. به عنوان 

مثال، هیچ یک از گروه ها نقش اقتصاد غیررسمی در ایجاد اشتغال و کسب 

سراسر جهان را منکر نمی گردید. اقتصاد  درآمد براي گروه هاي مختلف مردم در

برخی کشورها همانند هند، پاکستان و بنگالدش و بخش وسیعی از افریقا و 

آمریکاي جنوبی درصدهاي باالي هشتاد درصد را از فراگیري اقتصاد غیررسمی 

  اند.گزارش نموده

حتی سوئد در بخش ساختمان و خدمات تنظیف منازل و آلمان نیز در همین 

ها گزارش فعالیت بخش غیررسمی را دارند. بخش

در مرکز راه حل قابل انتخاب براي اقتصاد رسمی حکمرانی خوب است.

یکی از دالیل اصلی ایجاد اقتصاد غیررسمی تعداد زیاد قوانین است.

  .هشتاد درصد اقتصاد هند غیررسمی است

د اما در شروع اقتصاد غیررسمی و توسعه آن موضوعات بی شماري نقش دارن

بطور کلی فعالیتهاي ثبت نشده، مستند نشده و یا شناخته نشده را به عنوان 

  عوامل تشخیص بخش غیررسمی معرفی می شوند.
It starts unregistered, unrecognized & undocumented.

به هر ترتیب آن چه که براي بخش رسمی اقتصاد و کارفر مایان اهمیت دارد آن 

یعنی توسعه بنگاه  2007باید به نتیجه قطعنامه سال  ILOاست که دولت ها و 

نماید که به  هاي پایدار احترام بگذارند. این قطعنامه موضوعاتی را مطرح می

صورت مستقیم به توانمندسازي محیط کسب و کار و پایداري بنگاه ها بر می 

گردد و جاي هیچ تردیدي نیست که این موارد از مهم ترین ها در رسمی شدن 

  اند. قتصاد کشورها شناخته شدها

حکمرانی شایان ذکر است که نباید فراموش کرد که در مرکز تمامی راه حل ها 

  قرار دارد. خوب

 آن چه که از ناحیه کارگران مطرح می شود این است که چون دولت ها قادر

نیستند بخش غیررسمی اقتصاد را به صورت کامل محو نمایند بهتر است موضوع 

شایسته درمورد کارگران بخش غیررسمی اقتصاد جدي گرفته شود چرا که در کار 

کارگاههاي غیررسمی وضعیت کار و شرایط کار بسیار بدتر از بخش رسمی است.

 یکی دیگر از نکات اصلی آن است که اقتصاد غیررسمی تمام گروه هاي

ن نمی توا سنی، جمعیتی، زن و مرد، پیر و جوان را در برمی گیرد و بدین ترتیب

زنان و یا برخی مقوالت همچون ایدز محدود کرد.آن را براي افراد ناتوان جسمی،

Economic Unite  واحد اقتصادي وProduction Unit  واحد تولیدي

استفاده می نمایند. ILOدو اصطالحی هستند که واحد آمار و استانداردهاي 

 باید براي انتقال از بخش تاکید بر بنگاه هاي پایدار است یعنی فعلی که

غیررسمی به رسمی اتفاق افتاده باشد و نه به عنوان یک اصطالح پایداري بنگاه 

ها از آن یاد شود.
Correct: Sustainable enterprises.
Wrong: Sustainability of enterprises.
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دیدگاه هاي برطرف سازي اقتصاد غیر رسمی 
  

  دیدگاه دو طرفه اقتصادي

این دیدگاه، توضیح اصلی براي وجود تعداد زیادي از بنگاه ها در بخش  براساس

اقتصاد غیر رسمی ، مشاغل با دستمزد پایین در اقتصاد رسمی است. هر دو 

دیدگاه محرومیت (استثناء) و دیدگاه خروج، دو گزینه را براي کارآفرینان در نظر 

ن به یک بنگاه رسمی، می گیرند: باقی ماندن در اقتصاد غیررسمی یا تبدیل شد

هایی که مرتبط به سازمان بنگاه است وارد این گزینه ها می شوند،  آنها با انتخاب

و با  این گزینه در در هرحالتی از رسمیت و یا غیر رسمی بودن میتوان یک 

کارآفرین بود را در نظر می گیرند. دیدگاه سوم صراحتاً گزینه کارآفرین نبودن 

شود. براساس این دیدگاه بسیاري از افرادي که  ا شامل میولی یک کارگر بودن ر

اند می توانند یک شغل با درآمد مکفی را ترجیح  یک بنگاه کوچک را شروع کرده

اند، نه به این  دهند . بسیاري از این افراد یک بنگاه کوچک غیررسمی را برگزیده

ل با درآمدهاي اغبلکه به این دلیل که مشجهت که آنهاقصدکارآفرین شدن دارند،

  هاي پوشش اجتماعی حضور ندارند. محدود بوده و سیستمقابل قبول بسیار

بخش بدون گروه وسیعی از بنگاه هاي غیررسمی می توانند تحت عنوان 

که در آن کارگران به دنبال مشاغل خوب مزیت یک بازار دوگانه نیروي کار

  هستند نامیده شوند .

یاري از بنگاه هاي غیررسمی اغلب بدست براساس این دیدگاه، هدف اصلی بس

آوردن شغل و درآمد است. (نه هدف رشد و توسعه). اغلب اوقات، این کارآفرینان 

مهارتهاي (تحصیالت) ضروري را براي تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق را  

ندارند. در مجموع همراه با نبود انگیزه رشد، مزایاي رسمی شدن براي اکثر این 

  }Fajnzylber 2011ان بسیار محدود است. {کارآفرین

همچنین اشاره می شود که بسیاري از بنگاه هاي غیررسمی بطور نسبی بدون 

توانند به بقاي خود ادامه دهند، مگر آنکه به  شوند و نمی اثربخشی اداره می

ها صورت مستقیم با عدم دریافت مالیات و کنار گذاشتن مقررات دولتی از آن

  کهنـث در مورد ایـتوان براي بح ، دیدگاه خروج را میدر حقیقت. حمایت شود

رسانند مورد استفاده قرار  هاي غیررسمی در واقع به اقتصاد رسمی آسیب می بنگاه

داد. دیدگاه دو طرفه اقتصادي اشاره دارد که این موضوع کمتر مورد واقعی است. 

هاي  آن است که بنگاهفاصله بین اقتصاد رسمی و غیررسمی بسیار وسیع تر از 

  شوند. هاي رسمی تلقی  غیر رسمی بتوانند تهدید جدي براي بنگاه

هر چند بنگاه هاي غیررسمی مالیات نپرداخته و مشارکت اجتماعی ندارند. این 

نمی بایست به عنوان از دست دادن درآمد عمومی در نظر گرفته شود، چرا که 

اخت مالیات، شهریه و سهم و کمک تعداد زیادي از این بنگاه ها در صورت پرد

هاي همکاري، قادر به ادامه حیات نخواهند بود. در ضمن بنگاه هاي غیررسمی 

وسیله معیشت گروه زیادي از مردم را که هیچ راه دیگري براي کسب درآمد 

ندارند را فراهم آورده اند. هم زمان با آن، به صورت کلی باید به این موضوع 

نگاه ها صرفنظر از اینکه رسمی شوند یا نشوند قادر به اشاره داشت که این ب

  ایجاد رشد اقتصادي نیز هستند،.

یک خط مشی مهم که این دیدگاه به آن اشاره دارد این است که سیاست هایی 

هاي غیررسمی را تشویق به رسمی شدن می کنند اغلب ناموفق می  که بنگاه

در اقتصاد رسمی نیستند، به  باشند. اکثر بنگاه هاي غیررسمی قادر به رقابت

  د کرد در ـربه خواهنـهمین جهت به دشواري تجربه کسب مزیت و منافع را تج

طول مدتی که هزینه هاي آنها درصورت انتقال به بخش اقتصاد رسمی به 

براساس این دیدگاه، دولتها نباید بر روي رسمی  شدت افزایش می یابد.

کردن این بنگاه ها تاکید و تمرکز داشته باشند، بلکه باید بر روي ایجاد بنگاه 

هاي جدید و بهبود شرایط براي بنگاه هاي رسمی براي ایجاد شغل تاکید 

هایی براي بهبود محیط کسب و کار داشته باشند. این نکته نیازمند سیاست

ت عمومی است. این اقدام  باعث افزایش عرضه مشاغل با مزد کافی به صور

در اقتصاد رسمی شده و در نهایت کارآفرینان را با شرایط پرداخت بهتر روبرو 

خواهد ساخت. افزایش بهره وري یک اقتصاد، بنگاه هایی با باطن غیر بهره 

  ور را از چرخه خارج خواهد نمود.

هاي رسمی سازي اقتصاد بطور کلی  این به آن معنی نیست که سیاست

ناموفق خواهند بود. در اصل، هر دو دیدگاه ها در حمایت از سیاست هاي 

  بهبود شرایط شروع یک بنگاه مشترك هستند.

بنگاه غیررسمی موجود را در نظر داشته و  )Exclusion(یعنی دیدگاه خروج 

 )Start Ups(دیدگاه دو طرفه اقتصاد بر روي بنگاه هاي جدید التاسیس 

  نقطه نظر دارد.
  

دالیل غیررسمی شدن اقتصاد
  

  هزینه ها و مزیت ها

چه عاملی تعیین کننده این موضوع خواهد بود که یک بنگاه رسمی خواهد بود یا به 

  اقتصاد غیررسمی خواهد پیوست؟

براي پاسخ دادن به این پرسش، اغلب چنین فرض می شود که بنگاه ها به 

احساس خود از محیط کسب و کار در مورد آن تصمیم تنهایی و براساس 

گیري می نمایند و این تصمیم گیري براساس مقایسه هزینه هاي مورد 

انتظار و مزایاي رسمی شدن یا نشدن است. هزینه هایی که در ادامه آورده 

شده اند معموالً به عنوان هزینه هاي رسمی شدن و رسمی باقی ماندن 

  تشخیص داده شده اند:

  هزینه هاي ورود:.1

زمان مورد نیاز براي وارد شدن در گردش کار و رویه هاي مورد نیاز براي  

دد که ـا تمدید مجـهاي مرتبط ی هاي گواهی ثبت بنگاه و پرداخت هزینه

  د پرداختـبای

شوند. تعداد رویه ها و سطح کفایت و کارآمد بودن دفاتر دولتی/ عمومی در 

  اوت است.بین کشورهاي مختلف بسیار متف

هزینه هاي عملیات رسمی، هزینه هاي مرتبط با عملیات کسب و .2

  کار در یک اقتصاد رسمی

در اینجا باید توجه داشت که در حیطه عملیات بنگاه ها، ذینفعان متعددي 

وجود دارد. هر چند که این ذینفعان در اقتصاد به چرخه هایی از مشتریان، 

ولوژي، بانک هاي اطالعاتی، کارکنان، تامین کنندگان مواد اولیه، رقبا، تکن

  روي خروجی یک بنگاه تاثیر دارند اشاره می شود.ها وسایر عواملی که بربانک

اما ذینفعان دیگري نیز وجود دارند که مداخله آنها در عملیات روزانه کسب و 

کار مانع از انجام صحیح امور و بهم ریختگی مسایل می شود. این موضوع 

اي کوچک و متوسط و محیط کسب و کار آنها بیشتر تعیین در مورد بنگاه ه

کننده است چرا که بنگاه هاي خرد و کوچک از تنوع و تعداد ذینفعان اطراف 

  ه و تالشخود که در روند کار آنها مداخله دارند به صورت طبیعی نگران بود
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این محیط ها قرار نگیرند. متاسفانه در کشور می کنند تا حد ممکن در 

فرآیندهاي مرتبط با عملیات کسب و کار از انعطاف پذیري و یکپارچگی 

ها بجاي تمرکز بر روي بازار و  برخوردار نبوده و به همین دلیل مدیران بنگاه

هاي نامشخص  رویهها و یا حل و فصل  تکنولوژي، بر روي رفع مغایرت

  اداري مشغول هستند.
  مالیات ها، عوارض و پرداختنی هاي مختلف دیگر.1- 2

ها شامل  هاي اقتصاد رسمی، این هزینه هاي پاسخگویی به رویه هزینه.2- 2

ها و اقدام  هاي پذیرش قوانین کار، زمان مورد نیاز براي ثبت دارایی هزینه

هاي حقوقی قراردادهاي  مکانیزمبراي دریافت تسهیالت از سیستم بانکی، 

اجباري و یکطرفه و سایر موارد می شود.

، این مهم شناخته شد که 1989در سال  De Sotoاز زمان کار پیشگامانه 

هزینه هاي ورود به بخش رسمی اقتصاد و سایر هزینه هاي عملیات می 

  تواند در اقتصادهاي در حال ظهور و یا در حال توسعه بسیار زیاد باشد.

از آن پس فعالیت هاي زیادي در سراسر دنیا انجام پذیرفت تا این هزینه ها 

 &Bruhnکاهش یافته و رویه هاي مرتبط با آن اصالح و کاهش یابند. (

McKenzie 2013( در ) .اما همچنان این هزینه ها بسیار زیاد  هستند ،

ناکارآمدي  هاي اقتصاد رسمی هزینه اینجا این نظریه نیز وجود دارد که بنگاه

پردازد. چرا که ناتوانی محیط کسب و کار بصورت  سیستم دولتی را می

  گیري و اجرایی کشورها است) مستقیم ناشی از ناتوانی سیستم تصمیم

هاي غیررسمی اغلب  دهد که بنگاه عالوه بر این، مطالعات متعددي نشان می

گذاري  یاستهاي ورود واقعی ندارند.).  در س ایده صحیحی در مورد هزینه

هاي ورود به تنهایی  هاي غیررسمی به رسمی کاهش هزینه براي انتقال بنگاه

هاي  هاي واقعی اداره کردن بنگاه ها باید از هزینه کافی نیست، بلکه بنگاه

  خود نیز آگاه شوند.

  مزایاي بنگاه هاي رسمی در اقتصاد

ا تعطیلیکاهش هزینه هاي بنگاههاي درارتباط بااجباربه پرداخت رشوه ی.1

ساده تر بودن در اختیار گیري محل کار دائمی.2

(البته این موضوع براي بنگاه هاي غیررسمی بسیار ساده تر و کم هزینه تر 

  ا با ـتر یهاي مناسب. تنها تفاوت در این میان در اختیار گرفتن محل است

توسط بنگاه هاي رسمی اقتصاد است)امکانات بهتر

بهتر به خدمات توسعه کسب و کار (عمومی/ بنگاه هاي رسمی دسترسی .3

دولتی) خواهند داشت مانند خدمات مالی و یا بیمه اي

(نکته مهم آیا رسمی بودن بنگاه ها براي بانک پذیر بودن یک عامل مهم  

شناخته می شود یا افراد در بخش غیررسمی با سپرده گذاري نقدینگی به 

ري براي دریافت تسهیالت بانک ، اعتبار بیشتدست آمده از بازار غیررسمی

ها دارند.)

بنگاه هاي رسمی به بازارهاي متفاوت تر دسترسی دارند.4

همانند محصوالت و خدماتی که به سایر بنگاه هاي رسمی یا سازمان هاي 

دولتی فروخته می شود و یا فروش به بازارهاي خارجی/ صادراتی که براي 

  ت.بنگاه هاي غیررسمی ورود به آن دشوار اس

( همانطور که مالحظه می شود بخش غیررسمی اقتصاد با مداخله در عوامل 

بازار مثل کانال هاي توزیع به بخش رسمی اقتصاد آسیب می رساند، نوسان 

  والت وـانت براي محصـود ضمـت ارزان، نبـقیمت ها، کاالهاي بدون کیفی

ت به خدمات دریافتی و حتی به شکل گسترده تر صادرات محصوالت/ خدما

بازارهاي شکل نگرفته/ یا تثبیت نشده که به دلیل عدم توانایی نهادهاي داخلی 

ت به بخش غیررسمی اقتصاد در هر دو زمینه تولید و توزیع وارد اردادر کنترل و

بازارهاي صادراتی شده و به راحتی بازارها را نابود می کنند. یکی از دالیل 

ه در سالهاي اول گشایش این بازارها موفقیت اولیه صادرات در کشورهاي همسای

و عدم تداوم ماندگاري بازار براي بنگاه ها و تسلیم آسان بازارها به رقباي بین 

المللی دیگر در همین نکته نهفته است که موضوع صادرات از ابتداي فرآیند 

شناسایی مشخصه هاي بازارها تا اطمینان از روانه شدن محصوالت و خدمات با 

ضمین کننده کشش بازار در آینده است توسط عوامل بعضاً غیررسمی کیفیت که ت

  و در کانال هاي نامشخص صورت می پذیرد)

ترکیب این مزیت ها می تواند موجب ارتقاي عملکرد بنگاه ها در زمینه هاي 

مختلف شود. براي مثال سطوح بهره وري در صورتی که بنگاه تصمیم به کار در 

ر خواهد بود، سرمایه گذاري بر روي محصوالت یک محل مشخص بنماید بیشت

سرمایه اي جدید امکان پذیر شده و سطح گردش سرمایه با ورود به بازارهاي 

توسعه یافته، ارتقاء می یابد . سطح مهارتی کارکنان بنگاه ها نیز تغییر خواهد 

یافت. این بهبودها در عملکرد کسب و کار اغلب به عنوان مزیت هاي رسمی 

ه می شوند. با در نظر گرفتن مزیت هاي رسمی سازي، به نظر می رسد شدن دید

که بحث جاري باید به گستره (کیفیت) این مزیت ها براي بنگاه هاي رسمی در 

  اقتصاد بپردازد.

چرا که در عمل بنگاه هاي غیررسمی با رسمی تفاوت زیادي در هدف رشد و 

هارت هاي مشابهی را براي توسعه ندارند و هر دو گروه مزیت هاي رقابتی و م

گیرند. اما آنچه که مهم است این  موفقیت در چرخه بازار کسب و کار بکار می

است که مزیت هاي اشاره شده براي بنگاه هاي رسمی مثل بازارهاي جدید و یا 

جذب سرمایه از بانکها تنها می تواند در مورد بخشی کوچکی از بنگاه هاي 

ا باید این پرسش را مطرح نمود که چگونه هزینه غیررسمی صادق باشد. در اینج

ها و مزیت ها بر روي تصمیم به رسمی شدن اقتصاد تاثیر خواهند گذاشت و در 

  این ارتباط دیدگاه هاي مختلفی را بررسی خواهیم کرد.

2008در سال  shleferو  La porta، 2010در سال Ariasتحقیقات 

Bruhn & McKenzie حدودي  مناظر مختلفی را بر روي تا  2013در سال

اه هاي مختلفی را مطرح می این پرسش خواهد گشود. این تحقیقات دیدگ

  تفاوت دارند.بی دالیل اصلی بوجودآمدن اقتصادغیررسمی بایکدیگرارزیانمایندو در

دیدگاه جدایی که به رمانتیک هم معروف است

ل گرفته است) اعتقاد بر براساس این دیدگاه ( که بر پایه فعالیت هاي دسوتو شک

این است که سهم بزرگی از بنگاه هاي غیررسمی را می توان با هزینه هاي 

باالي ورود به چرخه کسب و کار رسمی و سطوح هزینه هاي عملیات واحد 

هاي اشاره شده باعث می شوند که بنگاه  اقتصادي توصیف نمود. باال بودن هزینه

مانند. اگر این هزینه ها وجود نداشته باشد هاي غیررسمی از اقتصاد رسمی دور ب

  تعداد زیادي از غیررسمی ها مایلند که رسمی شدن را انتخاب نمایند.

با این توضیح، این فرضیه شکل می گیرد که در بسیاري زمینه ها، بنگاه هاي 

غیررسمی با بنگاه هاي رسمی هم اندازه خود تفاوت زیادي ندارند. بدین مفهوم 

ها، سطوح رقابتی، انگیزه مندي آنها و در نهایت پتانسیل هارتکه توجه به م

  ، قابل مقایسه خواهد بود.هابهره وري آن

  بینررسمی خوشـاه هاي غیـورد توانمندي بنگـاین دیدگاه به شکل خاصی درم
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اند. یعنی با این نظر تعداد زیادي  است و به همین دلیل آن را رمانتیک نیز خوانده 

ها توانایی سهیم شدن در رشد اقتصادي را نیز خواهندداشت و آن  از این بنگاه

چه که مورد نیاز است برطرف نمودن مشکالتی است که این بنگاه ها در حال 

حاضر با آن مواجه هستند. به محض رسمی شدن این بنگاه ها دسترسی مناسب 

تصادي به منابع مالی بیرونی، بازارهاي خارجی و غیره باعث اثربخشی مثبت اق

شده که این موضوع نه فقط براي بنگاه بلکه در مقیاس وسیعتر با مجموع بنگاه 

  ها توسعه اقتصادي را به عنوان یک کل در پی خواهد داشت.

سیاست هاي مرتبط با این دیدگاه به صورت مستقیم مستلزم کاهش هزینه هاي 

ررسمی به ورود و عملیات اداره کردن بنگاه است. بدین ترتیب بنگاه هاي غی

سمت رسمی شدن پیش خواهند رفت که این خود بهره وري کل اقتصاد را 

  موجب خواهد گردید.

دیدگاه خروج یا مک کنیزي

استدالل دیدگاه خروج مبتنی بر این فرض است که بنگاه ها فقط هزینه هاي 

ها را با مزایا مقایسه می کنند. این  گیرند. بلکه هزینه رسمی شدن را در نظر نمی

یدگاه به مطالعات تجربی انستیتو بین المللی مک کینزي مرتبط است. به همین د

دلیل آن را دیدگاه مک کنیزي نیز می نامند. دیدگاه خروج به ارزیابی منفی تري 

از بنگاه هاي غیررسمی منتهی می شود براي بنگاه هاي غیررسمی سود رسمی 

  شدن را جبران نماید.شدن به اندازه الزم کافی نیست تا هزینه هاي رسمی 

  

  

  

  

  

  

میزا ن کافی بهره  این بدان معنی است که این مزیت ها براي بقاي بنگاه ها به

توانند با گریز از پرداخت مالیات و سایر هزینه هاي  ور نیستند. این بنگاه ها می

اجتماعی و با جلوگیري از پیاده شدن قوانین و مقررات مرتبط با کیفیت 

  ها کار با  دي و با طفره رفتن از مقرراتی که هدف آنـمحصوالت و خدمات تولی

بنگاه هاي رسمی رقابت کنند. حتی بدتر از این  کیفیت براي کارکنان است. با

هاي رسمی پیدا کنند. براي  توانند مزیت رقابتی قابل توجه نسبت به بنگاه آنها می

ممانعت از ردیابی و کشف شدن، این بنگاه ها کوچک باقی می مانند و به موجب 

 . شوند آن مزایاي نهایی مقیاس اقتصادي و گستره فعالیت خود را منکر می

  اد ـد اقتصـهاي غیررسمی اثر منفی بر روي رش براساس  این دیدگاه، وجود بنگاه

ور است  کالن دارند. اول به جهت آنکه مقیاس اقتصادي آنها کوچک و غیره بهره

و دلیل دوم آنکه آنها سهم بازار را از دست رقباي رسمی خود یعنی بزرگترها که 

  سازند. وري بیشتري دارند خارج می بهره
  

La Porta and shelter 2008  

سازند،  عالوه بر آن به دلیل آنکه منابع مالی را از مسیر صحیح خود خارج می

Arias 2010کنند.  هاي عمومی را نیز تضعیف می زیرساخت

بایست  بدین ترتیب بجاي تالش براي رسمی نمودن بنگاه هاي غیررسمی، می

هاي اقتصادي نمود تا فضا براي  فعالیتآنها را به اجبار محدود به خاتمه دادن به 

هاي رسمی آماده شده و آنها بتوانند شرایط محیط کسب و کار خود را براي  بنگاه

  یک توسعه همه جانبه اقتصادي فراهم و یا پیشنهاد دهند.

  رسمی وجود دارد؟چه تعداد بنگاه 

به داده هاي کمی در مورد تعداد بنگاه هاي غیررسمی ( و اندازه آنها) به 

دشواري می توان دست یافت. براي مثال، رویکرد تحقیق بر روي بیش از 

هاي غیررسمی، فقط  کشور براي جمع آوري داده در مورد تعداد بنگاه 132

  اه ها ارایه نمایند.کشور توانستند تخمین هایی از تعداد این بنگ 16

 )Kushnir 2010( در این پیچیدگی، تفاوت تعاریف بکار گرفته شده، کار 

هاي در دسترس را سخت تر کرده  است. با این  جمع آوري و مقایسه داده

وجود، روشن است که در بسیاري از کشورها مشاغل موجود در بخش 

ارش کرده که در غیررسمی بسیار قابل توجه است. به عنوان مثال، هند گز

مقابل بیست و شش میلیون بنگاه غیررسمی با اندازه خرد، کوچک و متوسط 

  هزار بنگاه رسمی دارد .،یک میلیون و ششصد 

این یافته ها پیشنهاد می کند که بنگاه هاي غیررسمی سهم قابل توجهی از 

اند.  اشتغال کل را در بخش خصوصی غیر کشاورزي به خود اختصاص داده

اي تطبیقی شامل برآوردها یا مشاهداتی از سهم اشتغال موجود به داده ه

دشواري در دسترس است. یک استثناء در این مورد مطالعه  بر روي اشتغال 

کشور از صحراي افریقا است. آنها با استفاده از نتایج مطالعات نمایندگی  13

ور اصلی ملی مشاغل خانگی در تحلیل توزیع ابتدایی اشتغال در بین پنج  مح

اشتغال یعنی: خانواده هاي کشاورز، کارگران مزدبگیر در بخش کشاورزي، 

بنگاه هاي غیررسمی، بنگاه هاي رسمی در بخش خصوصی و بنگاه هاي 

رسمی در بخش عموي استفاده نمودند. با فاصله زیادي بزرگترین منبع 

% 72اشتغال در این کشورها، بخش کشاورزي بود که چیزي در حدود 

ال را در خود جاي می داد. بنگاه هاي غیررسمی دومین گروه بزرگ اشتغ

% اشتغال در آنها جاي می گرفت. بنگاه هاي رسمی در بخش 15بودند که 

  % اشتغال را سهیم بودند.4% و بنگاه هاي بخش عمومی 9خصوصی 

  تعاریف و ابعاد بنگاه هاي غیررسمی

مشخصه هاي بنگاه هاي اگر چه به نظر می رسد نتایج وسیعی در مورد 

غیررسمی وجود دارد، اما نتایج محدودي در مورد اینکه کدام یک از این 

ها می بایست در تعریف این مشخصه ها بکار گرفته شود وجود  ژگیـوی

  ندارد. در اینجا به  ارائه چند دیدگاه در این مورد خواهم پرداخت:

نی معیشتی بنگاه هاي غیررسمی اغلب با کارآفری:  اهداف اولیه.1

subsistence  مرتبط است. تحقیقBruhn & McKenzie 2013  یا

 Necessity-based entrepreneurshipکار آفرینی براساس ضرورت

  Dekol 2013تحقیق 

هدف اولیه اغلب فقط براي ایجاد شغل و درآمد براي شخص کارآفرین است 

 ,ILO2012بدون انگیزه مبارزه براي رشد یا ایجاد یک بنگاه بزرگ 

Page11
بنگاه هاي غیررسمی بطور نسبی مشاغل خانگی و بدون محل کار .2

دائمی دارند.

بنگاه هاي غیررسمی به طور معمول روش هاي تولید مبتنی بر نیروي .3

کار زیاد را بکار می گیرند

کارفرما و کارگر هر دو بطور نسبی تحصیالت پایینی دارند..4

:سازمان بنگاه غیررسمی.5

اغلب با تعداد کارکنان محدود یا بدون کارگر است. بنگاه غیررسمی.5-1

Employees holding informal job, including home 
workers in informal economy, including in sub-
contracting & supply chains or as paid domestic 
workers employed by households
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بنگاه هاي غیررسمی به صورت یک موسسه قانونی جداگانه ثبت .5-2

نشده اند که بتوان آن را از ما لک بنگاه تمیز داد.

مقررات دولتی را چندان مورد توجه قرار این بنگاه ها  بطور نسبی  .5-3

نمی دهند .

است که براي دولت ها واقعاً نشانه دیگري که باید به آن توجه داشت این 

هاي غیررسمی دشوار است. این مطلب قضاوت  بنگاهورودبه مذاکره وگفتگو با

ها را پیچیده کرده وبدین  در مورد علل واقعی و اصلی غیررسمی شدن بنگاه

  هاي صحیح امکان پذیر نخواهد بود. ریزي و تعریف استراتژي برنامهترتیب 

  تعریف مشخصه ها

این نشانه گذاري وسیع ، تصویري از یک بنگاه غیررسمی را ارایه می نماید. 

اما براي تعریف دقیق یک بنگاه غیررسمی به سختی می توان آن را بکار 

براساس یک یا چند  گرفت.  دراکثر مطالعات بنگاه هاي غیررسمی ، تعریف

مشخصه از سازمان یک بنگاه غیررسمی صورت پذیرفته است. براي مثال 

براساس گزارش به روز شده اشتغال  در بخش غیررسمی سازمان بین المللی 

، بنگاه ها می بایست غیررسمی تعریف شوند در صورتی که )ILO2011(کار 

  داراي دو شرایط زیر باشند:

باشند. { بنگاه زمانی داراي شخصیت حقوقی داراي شخصیت حقوقی نمی 

نیست که به عنوان یک واحد قانونی مستقل از کسی که آن را مالک است 

تشکیل نشده و براین اساس هیچ حساب مشخصی را در سیستم بانکی به 

لحاظ حقوقی دارا نمی باشد.

آنها ثبت نشده و یا کوچک هستند.{ یعنی تحت شکل هاي مختلف قوانین 

اند} ورها ثبت نشدهملی کش

  اي هم خانواده براي اندازه بنگاه غیر رسمیت به عنوان واژه

ه آن است. اندازه بنگاه نشانه دیگر براي شناسایی غیررسمی بودن بنگاه انداز

  روندهاي وسپسسادگی مورد اندازه گیري واقع شود تحقیقات به می توانددر 

 De Mel(ود. براي مثال آن با سایر ابعاد غیررسمی بودن ارتباط داده ش
النکا مورد ) ارتباط بین اندازه بنگاه و انواع ثبت بنگاه ها را در سري2013

  مطالعه قرار داد.

گرفتن گواهینامه فعالیت از شهرداري ها  

گرفتن گواهینامه از بخش هاي فرعی ادارات  

 ثبت دروزارت کار براي برخورداري از صندوق توسعه کارفرمایان

  اعتماد کارفرمایانو صندوق 

ثبت براي مالیات بر ارزش افزوده  

سازد که اندازه بنگاه یک شاخص معتبر و در این نتایج احتماالً مطرح می

دسترس براي غیررسمی بودن است. به استفاده از اندازه بنگاه به عنوان یک 

شاخص براي نشان دادن غیررسمی بودن انتقاداتی نیز وارد شده است. در 

هاي غیررسمی  اندازه بنگاه تنها معیار قابل بکارگیري باشد، بنگاه صورتی که

ها در یک اقتصاد خواهند بود و اگر چه اندازه بنگاه قویاً فقط کوچکترین بنگاه

هاي غیررسمی بودن در ارتباط است. این ارتباط هرگز کامل  با سایر زمینه

هاي ثر بنگاههاي کوچک غیررسمی و اک نخواهد بود، حتی اگر اکثر بنگاه

بزرگ رسمی باشند، این موضوع نمی تواند شامل همه بنگاه ها فقط با لحاظ 

هاي کوچک با همان نحوه اي که کردن اندازه بنگاه شود. برخی از بنگاه

  بنگاه هاي رسمی ثبت شده اند، خود را شناسنامه دار می نمایند و بدین

ترتیب تحت مشخصه هاي آنها قرار می گیرند. در حالی که بعضی از بنگاه هاي 

متوسط می توانند داراي مشخصه هاي بنگاه هاي غیررسمی باشند. براین اساس 

 De{با توجه به اینکه، اکثریت قابل توجهی از بنگاه هاي رسمی کوچک هستند 
kok,2013{ غیررسمی بودن تا  در نهایت، انتخاب اندازه بنگاه براي اطالق

حدودي محدود کننده و اختیاري است. بدین جهت، اندازه بنگاه به تنهایی براي 

  )ILO 2012.P17(تعریف غیررسمی بودن بنگاه کفایت الزم را نخواهد داشت. 

  سطوح مختلف غیررسمی بودن

در مباحث مربوطه در هر حال، بنگاه ها به رسمی یا غیررسمی تقسیم می شوند. 

آنکه بنگاه هاي غیررسمی در یک گروه جداگانه قرار گرفتند. یک صفت بعد از 

آید و اگر چه این موضوع مشابه هم جنسی مشخص بین این بنگاه ها بوجود می

به صورت مشخص قابل صحبت است ولی باید تفاوت هاي متعدد دیگر را در 

هاي غیررسمی  بین این بنگاه ها نادیده نگرفت. د ر بسیاري زمینه ها، گروه بنگاه 

 Grimm(گذارند ناهماهنگی و عدم تجانس زیادي را از خود به نمایش می
غیررسمی بودن بنگاه  Maloneyو  herenson 1998براي مثال،  ) 2012

بوسیله گستره اي که این بنگاه ها تصمیم به مشارکت در نهادهاي اجتماعی 

این نکته مهم است که گیرند تعریف و تعیین می شود. این بحث در بردارنده می

رسمی بودن را می توان تداوم و تسلسل و نه دوگانگی و دو حالتی تعریف کرد 

که در این حالت درجه یا سطح رسمی بودن را باید در تعداد نهادهایی که بنگاه 

ها با آنها در ارتباط هستند مشخص نمود. به هر حال علیرغم طبقه بندي هاي 

یف و مورد بحث واقع شده اند. دو گروه فرعی قابل متعددي که در این زمینه تعر

 Djankov 2002 -Ishen goma & Kappel{تشخیص و استناد هستند:
2006 {

بنگاه هاي معیشتی؛ این بنگاه ها شامل: فروشندگان دوره گرد، کشاورزان 

  نوعاًها  معیشتی، و افرادي که در خانه خود کار می کنند می شود. این بنگاه

اي با حداقل محدودیت براي ورود فعالیت کرده و محصوالت آنها در بازاره

  شباهت زیادي با یکدیگر داردکه این خودمنجر به رقابت شدید بین آنها می شود.

بنگاه هاي غیرمستند به لحاظ ثبت اداري  

این بنگاه ها شامل تولیدکنندگان کوچک، ارایه کنندگان خدمات، توزیع کننده ها 

در مقایسه با گروه بنگاه هاي معیشتی، این بنگاه ها از مزیت و مقاطعه کارها. 

تفاوت در محصوالت خود سود می برند و مالکان این بنگاه ها عموماً داراي 

  سطوح باالتري از مهارت و تحصیالت هستند.

همچنین این بنگاه ها ازموهبت منابع نیز برخوردارند و در نتیجه به نظر میرسدکه 

  وانایی رقابت موفقیت آمیزدراقتصاد رسمی را داشته باشند.درصورت رسمی شدن ت

 چرا اقتصاد غیررسمی به موضوع با اهمیت تبدیل  شده است: نتایج

  غیررسمی شدن اقتصاد

بنگاه هاي غیررسمی نقش مهمی را در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه و  

د زیاد آنها اقتصادهاي در حال ظهور بازي می کنند. و این فقط به جهت تعدا

. بنگاه هاي غیررسمی نه تنها براي تعداد زیادي از افراد ایجاد اشتغال نیست

کرده اند بلکه محصوالت و خدماتی را به بازار ارایه می نمایند که توسط اقتصاد 

  )Ishengoma & kappel 2006(رسمی فراهم نمی شود

 سعه باید اقتصاد غیربا این حال،تردیدي در مورد این که در کشورهاي در حال تو

رسمی کاهش یابد وجود ندارد. انتقال بخش بزرگی از اقتصاد رسمی به نفع اقتصاد

  تواند اثرات مثبتی در سطوح مختلف داشته باشد. غیررسمی به اقتصاد رسمی می
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که، بنگاه هاي رسمی تمایل به ارایه عملکرد بهتري در ارتباط با نرخ اول این

گاه هاي غیررسمی دارند از نظر اندازه و میزان رشد حیات بنگاه، نسبت به بن

معموال  بنگاه هاي غیررسمی به طور نسبی در یک موقعیت محروم و فقر ( با 

حداقل توسعه یافتگی اقتصاد و زیرساخت هاي فیزیکی) فعالیت می کنند. روش 

هاي بکارگیري نیروي انسانی زیاد در فرآیندهاي تولید و نبود ماشین آالت یا 

نسوخ بودن آنها و بکارگیري نیروي انسانی بدون مهارت و تحصیالت از م

مشخصه هاي بنگاه هاي غیر رسمی شناخته میشوند. در سطح کالن، افزایش در 

) و GDPتعداد یا اندازه بنگاه هاي رسمی به سطوح باالتر تولید ناخالص داخلی (

خاطر نشان می نرخ هاي رشد ترجمه می شود. این مطلب، نکته با اهمیت را 

سازد بدین مفهوم که در کشورهایی که بخش رسمی اقتصاد بزرگتر است، سطوح 

تولید ناخالص تولید به ازاي هر واحد سرمایه گذاري باالتر است (و این یک 

  } ha porta & shleife 2008{حقیقت مسلم است) 

رسمی دریافت دوم آنکه، کارکنان زیادي از این انتقال سود خواهند برد: کارکنان 

حقوق باالتر نسبت به کارکنان غیررسمی را تجربه می کنند.شرایط کار در بخش 

  رسمی اقتصاد نسبت به بخش غیررسمی بهتر بوده و بهتر محافظت می شود.

در آخر، در صورتی که سهم زیادي از مردم قوانین را نادیده گرفته، به مقررات بی 

این موضوع می تواند اثر منفی برروي رفتار  اعتنا بوده و مالیات پرداخت ننمایند.

شهروندان نسبت به نهادهاي عمومی داشته باشد. انتقال از اقتصاد غیررسمی به 

رسمی می تواند رفتار عمومی نسبت به دولت را نیز بهبود بخشد، که در مقابل اثر 

) De Mel 2013(مثبت بر روي تمایل به رعایت قوانین و مقررات خواهد گذارد.

  براي این موضوع مصادیق تجربه شده اي را ارایه نموده است.

بدین ترتیب بحث هاي جدي در حمایت از بکارگیري سیاست هاي طراحی شده 

مناسب براي فزونی بخشی انتقال از اقتصاد غیررسمی به رسمی وجود دارد. با 

  مورد ود دارد که سیاست هاییـ، این اعتقاد وجرعایت احترام به تمامی بنگاه ها

نیاز است که هدفش کاهش بنگاه هاي غیررسمی و یا افزایش تعداد و یا 

اندازه بنگاه هاي رسمی باشد. این مورد می تواند مشمول سیاست هاي 

رسمی توسط خودشان تشویقی براي رسمی نمودن بنگاه هاي غیررسمی به 

  باشد، اما به هر حال سایر سیاست هاي قابل بکارگیري نیز وجود دارند.
  

  پیشنهادات مشاور

  پیشنهادات

این پیشنهاد با توجه به تجربه کشور هند با بزرگترین بخش اقتصاد 

غیررسمی ارایه شده است. بنابراین الزم است گام هاي آن به صورت جدي 

  رنامه ریزي و اجرا گردد:توسط شرکاي اجتماعی ب

اي در تاثیرگذاري پدیده جهانی شدن بر کشور و اقتصاد غیررسمی مطالعه.1

بررسی و تدوین استراتژي توسط کانون عالی کارفرمایی در سازماندهی کار .2

ترین بخش هاي اقتصاد غیررسمی شایسته در مهم

کار کودك در اقتصاد غیررسمی.2-1

کار زنان در اقتصاد غیررسمی.2-2

اشتغال جوانان در اقتصاد غیررسمی.2-3

کار خانگی و مشاغل خانگی در اقتصاد غیررسمی.2-4

حقوق و شرایط کار و اقتصاد غیررسمی.2-5

حمایت هاي اجتماعی در اقتصاد غیررسمی.2-6

سازماندهی روشهاي مقابله با اقتصاد غیررسمی درسیاست گذاریهاي دولتی.3

 2008مصوبه سال  اپایدارسازي بنگاه هبرنامه ریزي اجراي توصیه نامه .4

سازمان بین المللی کار

الگوبرداري از تجربه هند در سازماندهی بی سازمان ها.5

  

  

  

  
  

  اقتصاد رسمیگذار از اقتصاد غیررسمی به نتیجه گیري پیشنهادي
  

  ساختار سند -الف

کنفرانس بین المللی کار باید سندي تدوین نماید که در آن چارچوب - 1

عمل براي تسهیل گذار از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی مشخص 

شده باشد. 

سند باید به شکل یک توصیه نامه تنظیم شود.- 2

  ب. مفاد سند

  

  مقدمه

باید موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:در مقدمه سند پیشنهادي  -3

، اعالمیه جهانی حقوق بشر 1944بیانیه فیالدلفیا مصوب سال   - الف

، بیانیه سازمان بین المللی کار در زمینه اصول و 1948مصوب سال 

، و بیانیه عدالت 1998حقوق بنیادین در کار و پیگیري آن مصوب 

  ؛2008اجتماعی براي جهانی شدن عادالنه مصوب سال 

استانداردهاي بین المللی کار مربوطه، به ویژه مقاوله نامه هاي  -ب 

، 1930کار اجباري مصوب  29بنیادین، از جمله مقاوله نامه شماره 

مربوط به آزادي انجمن ها و حمایت از حق  87مقاوله نامه شماره 

حق تشکل و  98، مقاوله نامه شماره 1948تشکل مصوب سال 

 100، مقاوله نامه شماره 1949مصوب سال  مذاکرات دسته جمعی

تبعیض در  111، مقاوله نامه 1957مربوط به اجرت مساوي مصوب 

  خصوصدر 138، مقاوله نامه شماره1958اشتغال و حرفه مصوب سال
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رسمیاقتصاد به غیررسمی اقتصاد از نتیجه گیري پیشنهادي گذار :  10ضمیمه 



در زمینه بدترین شکل  182، مقاوله نامه 1973حداقل سن مصوب 

مربوط  202و نیز توصیه نامه شماره  1999هاي کار کودك مصوب 

  به کف حمایت هاي اجتماعی مصوب 

مربوط به سیاست هاي اشتغال  122، مقاوله نامه شماره 2012

که یکی از مقاوله نامه هاي حاکمیتی محسوب می  1964مصوب 

  نیز اسناد مربوط در سازمان ملل. شود، و 

در زمینه اشتغال زایی در بنگاه هاي  189توصیه نامه شماره  - پ 

نتیجه گیري نود و ، و قطعنامه و1998کوچک و متوسط مصوب 

مربوط به  2007ششمین اجالس کنفرانس بین المللی کار در سال 

  حمایت از بنگاه هاي اقتصادي پایدار؛

اینکه رشد موارد وقوع اقتصاد غیر رسمی در همه جنبه هاي  -ت 

آن، یک چالش عمده براي حقوق کارگران از جمله اصول و حقوق 

بنیادین در کار، حمایت هاي اجتماعی و شرایط کار شایسته، توسعه 

فراگیر و حاکمیت قانون به شمار می رود و تاثیر منفی بر توسعه بنگاه 

آمدهاي دولت، میدان عمل حکومت، به هاي اقتصادي پایدار، در

خصوص با عنایت به سیاست هاي اقتصادي، اجتماعی، زیست 

محیطی و ساختاري، سالمت نهادها و رقابت عادالنه در بازارهاي ملی 

  و بین المللی برجاي می گذارد؛

  ه فقدانـه در نتیجـاب خود بلکـکه اغلب مردم نه به انتخاین –ث 

و در نبود دیگر ابزارهاي معیشتی به هاي اقتصاد رسمی فرصت

  اقتصاد غیر رسمی روي می آورند؛

اینکه برخی واحدهاي اقتصادي با انگیزه قانون گریزي در قالب  -ج 

  اقتصاد غیر رسمی فعالیت می کنند؛

اینکه غیر رسمی گرایی دالیل متعددي دارد از جمله مسائل  - چ 

می تواند روند  حاکمیتی و ساختاري، و اینکه سیاست هاي عمومی

  ،گذار به اقتصاد رسمی را در بافت گفتگوي اجتماعی سرعت بخشد

  دان فرصت هايـ، فق، انکار حقوق کاراینکه کمبود کار شایسته -ح 

رسمیت نشناختن کافی اشتغال کیفی، حمایتهاي اجتماعی معدود، وب 

گفتگوي اجتماعی بیشتر در قالب اقتصاد غیر رسمی دیده می شود و 

  از اهداف رسمی شدن، ترویج کار شایسته براي همه است؛ یکی

اینکه زنان، جوانان، مهاجران، کارگران سالمند، اقوام بومی و  - خ 

عشیره اي، تهیدستان روستایی و خانواده آنان، افراد مبتال به ایدز، 

معلوالن و سایر اقشار آسیب پذیر به طور خاص مستعد جدي ترین 

  کمبودهاي کار شایسته در اقتصاد غیر رسمی هستند،

د غیر رسمی در هر کشور به طراحی اینکه ارزیابی درست از اقتصا -د

  می کند؛راهبردهاي مناسب تر روند گذار کمک

که درآمد پایین اغلب یکی از ویژگی هاي اقتصاد غیر رسمی این –ذ 

  است؛ و

اینکه اگر گذار به اقتصاد رسمی تسهیل شود، برخی کارگران و  - ر 

  رینیکارآف واحدهاي اقتصادي دراقتصاد غیررسمی می توانند پتانسیل

باالیی داشته باشند و خالقیت، پویایی، بهره وري، ظرفیت هاي مهارتی و 

  نوآوري خود را به طور کامل توسعه دهند.

در مقدمه سند پیشنهادي باید لزوم انجام اقدامات فوري و مناسب  -  4

کشورهاي عضوبراي فراهم آوردن امکان گذارکارگران وواحدهاي اقتصادي 

ه اقتصاد رسمی، همراه با شناخت رسمی تنوع از اقتصاد غیر رسمی ب

بسیار اقتصاد غیر رسمی و شرایط متفاوت ملی به رسمیت شناخته شود. 

حیطه اختیارات سند-1

در سند پیشنهادي باید مشخص شود که سند در مورد همه کارگران  - 5

و واحدهاي اقتصادي، شامل بنگاه هاي اقتصادي، کارآفرینان و خانواده ها 

در اقتصاد غیر رسمی قابل اجرا است. 

در سند پیشنهادي باید ذکر شود که:-6

ارگران به همه فعالیتهاي اقتصادي ک"اقتصاد غیر رسمی"اصطالح  -الف 

و واحدهاي اقتصادي اطالق می شود که در طبق قانون یا در عمل، زیر 

  ندارند یا فاقد پوشش کافی هستند؛ وپوشش ترتیبات رسمی قرار

کار غیر رسمی می تواند در همه بخش هاي اقتصادي اعم از عرصه  - ب 

  هاي دولتی و خصوصی انجام شود.

  اد ـاقتص"الح ـکه اصط ودـاره شـد اشـادي بایـد پیشنهــدر سن -  7

شامل فعالیت هاي غیرقانونی نمی شود."غیر رسمی

سند پیشنهادي باید واحدهاي اقتصادي در اقتصاد غیر رسمی را  - 8

پوشش دهد، از جمله:

  واحدهایی که نیروي کار اجرتی را استخدام می نمایند؛ - الف

واحدهایی با مالکیت خویش فرمایان که به تنهایی یا با کمک  - ب 

  اعضاي مزدبگیر خانواده یا اعضایی با دستمزد کمتر کار می کنند؛ و

  تعاونی ها و واحدهاي اقتصاد اجتماعی و همبستگی. -پ 

:درسندپیشنهادي بایدبه اشتغال غیررسمی شامل مواردزیراشاره شود -  9

  در اقتصاد غیر رسمی؛ کارگران خویش فرما -الف 

  کارفرمایانی که در بنگاه هاي بخش غیر رسمی خود اشتغال دارند؛  -ب 

  کمک کارگران خانواده، صرفنظر از نوع بنگاه اقتصادي؛ -پ 

  اعضاي تعاونی ها و واحدهاي اقتصاد اجتماعی و همبستگی؛ -ت 

کارکنان داراي  مشاغل غیر رسمی در یا براي بنگاه هاي رسمی یا  -ث 

در یا براي واحدهاي اقتصادي در اقتصادي غیر رسمی، (از جمله در 

زنجیره هاي عرضه و پیمانکاري فرعی) یا به عنوان کارگران مزد بگیر 

  خانگی که توسط خانواده ها مشغول به کار می شوند؛ و

  روابط استخدامی غیر رسمی یا تنظیم نشده.  کارگران فعال در قالب -ج 

در سند پیشنهادي باید اهمیت زمین و اموال در صیانت از فرصت  -  10

هاي کارگران و واحدهاي اقتصادي براي امنیت درآمد در گذار از اقتصاد 

غیر رسمی به رسمی به رسمیت شناخته شود. 

و  5مفاد بندهاي در سند پیشنهادي باید عنوان شود که، با اجراي  - 11

، و با عنایت به گوناگونی اقتصاد غیر رسمی در کشورهايفوق الذکر 10

  دهـگونه که در این توصیه نامه آم، سازمان صالحیت دار باید همانعضو
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است، ماهیت و میزان اقتصاد غیر رسمی و روابط آن با اقتصاد رسمی را  

شناسایی نماید. این مهم باید از طریق ساز و کار هاي سه جانبه با 

مشارکت کامل سازمان هاي کارفرمایی و کارگري حائز اکثریت نمایندگی 

صورت پذیرد که باید مطابق با شیوه ملی، نمایندگانی با رتبه سازمان 

ي نماینده عضو محور کارگري و واحدهاي اقتصادي در اقتصاد غیر ها

رسمی را شامل شود.  

اهداف و اصول کلی  -  2

سند پیشنهادي باید اعضاء را با در نظر گرفتن شرایط و قوانین ملی  -  12

آنها در زمینه هاي زیر راهنمایی کند:

قتصاد غیر تسهیل روند گذار کارگران و واحدهاي اقتصادي از ا -الف 

رسمی به رسمی ضمن احترام به حقوق بنیادین و ضمانت فرصت هایی 

  براي امنیت درآمد، معیشت و کارآفرینی کارگران؛

حمایت از ایجاد، حفظ و پایداري مشاغل شایسته در اقتصاد رسمی و  -ب

انسجام اقتصاد کالن، اشتغال، حمایت هاي اجتماعی و دیگر سیاست هاي 

  اجتماعی؛ و

  وگیري از غیر رسمی شدن مشاغل اقتصاد رسمی.جل -پ 

در سند پیشنهادي باید عنوان شود که در طراحی راهبردهاي  -13

منسجم و یکپارچه جهت تسهیل گذار از اقتصاد غیر رسمی به رسمی، 

اعضاء باید اصول زیر را مد نظر قرار دهند:

اقتصادي تفاوت انگیزه ها، ویژگی ها و شرایط کارگران و واحدهاي  -الف 

در اقتصاد غیر رسمی، نیازهاي متفاوت آنان به حمایت و ضرورت استفاده 

  از رویکردهاي مختص هر یک از این ویژگی هاي متنوع؛

نیاز به اقدامات مؤثر براي حمایت از گذار از اقتصاد غیر رسمی به  -ب 

رسمی و مجازات و جلوگیري از فرار عمدي از اقتصاد رسمی با نیت گریز 

  لیات، یا عدم اجراي قوانین و مقررات اجتماعی و کار؛  از ما

این حقیقت که راهبردهاي گوناگون براي پیشبرد گذار از اقتصاد  - پ 

  اولویت هاي هر کشور وجود دارد؛غیر رسمی به رسمی ومختص بافت و

  قوانین؛ وت انطباق بااقدامانیازبه رویکردمتوازن متشکل ازانگیزه ها و -ت 

تحقق کار شایسته براي همه از طریق رعایت اصول و حقوق  -ث 

  بنیادین در کار، در طبق قانون و در عمل.

چارچوب هاي قانونی و سیاستی  - 3

در سند پیشنهادي باید عنوان شود که اعضاء قوانین و مقررات ملی  -  14

یا دیگر اقدامات را به منظور اطمینان از پوشش و حمایت مناسب از همه 

له هاي کارگري و واحدهاي اقتصادي تدوین، بازبینی و اجرا نمایند.مقو

در سند پیشنهادي باید عنوان شود که اعضاء باید اطمینان حاصل  -  15

نمایند که راهبردهاي توسعه ملی یا برنامه هاي ملی در صورت اقتضاء، 

شامل چارچوب سیاست یکپارچه اي باشند که در آن نقش دولت در 

براي تسهیل گذار از اقتصاد غیر رسمی به رسمی مد نظر سطوح مختلف 

باید تالش نمایند هماهنگی در سطوح قرار می گیرد. در این راستا، اعضا 

  وطـمحلی و ملی از طریق افزایش همکاري بین مراجع و سازمان هاي مرب

از جمله مقامات مالیاتی، موسسات تامین اجتماعی، ادارات بازرسی  

کار، مقامات گمرکی، ادارات مهاجرت و خدمات استخدامی، طبق 

شرایط ملی بهبود یابد. 

در سند پیشنهادي باید عنوان شود که اعضاء باید در تدوین و  -  16

ند:اجراي چارچوب سیاست یکپارچه موارد زیر را مد نظر قرار ده

راهبردهاي رشد فراگیر و ایجاد مشاغل کیفی در اقتصاد  - الف 

  رسمی بر پایه کار شایسته؛ 

  محیط قانونی و نظارتی؛ -ب 

  محیط کسب و کار و سرمایه گذاري؛ -پ 

  رعایت، ترویج و تحقق اصول و حقوق بنیادین در کار؛ -ت 

گفتگوي کارگران براي ترویج نمایندگی کارفرمایان وتشکل و-ث

  اجتماعی؛

  حمایت از برابري و رفع تبعیض؛ -ج 

کارآفرینی، براي مثال ایجاد کسب و کارهاي نوپا و نیز حمایت از  -چ 

بنگاه هاي خُرد، کوچک و متوسط در اقتصاد رسمی، و دیگر اشکال 

  ر ـدیگا و ـدهاي اقتصادي نظیر تعاونی هـهاي کسب و کار و واحمدل

  همبستگی؛ اقتصاد اجتماعی و مراکز

  دسترسی به آموزش، یادگیري مادام العمر و توسعه مهارت ها؛ -ح 

  دسترسی به اعتبارات و تامین مالی؛ -خ 

  دسترسی به خدمات بازرگانی؛ - د 

  دسترسی به بازارها؛ - ذ 

  دسترسی به زیر ساخت ها و فن آوري؛  - ر 

برقراري کف حمایت هاي اجتماعی در صورت فقدان آن، و  -ز

  پوشش تامین اجتماعی از طریق بسط حمایت هاي اجتماعی؛افزایش 

راهبردهاي توسعه محلی روستایی و شهري شامل دسترسی  -ژ 

  قانونی به فضاي عمومی و منابع طبیعی براي معیشت پایدار؛

  نظارت بر بهداشت و ایمنی شغلی؛ - س 

  بازرسی کار موثر و کارآمد؛ - ش 

  امنیت درآمد شامل طراحی دقیق حداقل دستمزدها؛ - ص 

  دسترسی به عدالت و دادگستري؛ و - ض 

  ساز و کارهاي همکاري بین المللی. - ط 

در سند پیشنهادي باید عنوان شود که اعضاء باید شرایط الزم  - 17

محیط مناسب براي بنگاه هاي پایدار را ارتقاء بخشند و تصمیمات و 

ط به حمایت از بنگاه هاي پایدار مصوب نود و نتیجه گیري هاي مربو

را در تدوین  2007ششمین اجالس کنفرانس بین المللی کار در سال 

و اجراي چارچوب یکپارچه  سیاستی  مد نظر قرار دهند.

در سند پیشنهادي باید عنوان شود که سیاست ها و برنامه هاي  - 18

ملی باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهند:

  لهـدن از جمـ، کاهش موانع گذار به رسمی شدرصورت اقتضا -لف ا
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  موانع مربوط به ثبت، مالیات بندي و انطباق با قوانین و مقررات؛

ایجاد انگیزه ها، شناسایی و ارتقاي مزیت هایی که گذار به  -ب 

رسمی شدن در پی دارد شامل دسترسی بهتر به خدمات کسب و کار، 

تامین مالی، زیرساخت ها، بازارها، فن آوري، برنامه هاي آموزش و 

  مهارتی، و حقوق مربوط به اموال و دارایی؛

ت از فرصت توجه خاص به تساوي جنسیتی به منظور حمای - پ 

  هاي برابر براي زنان و مردان؛

توجه خاص به زنان، جوانان، مهاجران، سالمندان، اقوام بومی و  -ت 

عشیره اي، مبتالیان به ایدز، معلوالن، (کارگران خانگی و کشاورزان 

خودکفا) به دلیل آسیب پذیري خاص این گروه ها به جدي ترین 

  ی؛ کمبودهاي کار شایسته در اقتصاد غیر رسم

حفظ و گسترش پتانسیل کارآفرینی، خالقیت، پویایی، ظرفیت  - ث 

هاي مهارتی و نوآوري کارگران و واحدهاي اقتصادي در اقتصاد غیر 

  رسمی در خالل گذار به رسمی شدن؛

  رسیدگی به نیازها و سیاست هاي خاص بخشی؛ و -ج 

  دامی برايـت رسمی اهمیت سیاست هاي عمومی استخـشناخ –چ 

  ترویج کار شایسته در اشتغال رسمی.  

سیاست هاي اشتغال - 4

در سند پیشنهادي باید عنوان شود که اعضاء باید به منظور  -  19

افزایش اشتغال زایی مولد در اقتصاد رسمی، در راستاي مقاوله نامه 

، و متمم توصیه نامه 1964سیاست هاي اشتغال مصوب  122شماره 

و از طریق سیاست هاي  1984مصوب سیاست اشتغال  169شماره 

بخشی و اقتصاد کالن اشتغال محور، بنگاه هاي پایدار، توسعه تعاونی 

ها، توسعه اشتغال پذیري و مهارت ها در مناطق روستایی و شهري، 

سیاست ملی اشتغال خود را تدوین و اجرا نمایند.

حقوق کار  -  5

باید براي تحقق در سند پیشنهادي باید عنوان شود که اعضاء  -  20

کار شایسته و رعایت، ارتقاء و اجراي اصول و حقوق بنیادین در کار 

  براي افراد شاغل در اقتصاد غیر رسمی اقداماتی انجام دهند، از جمله:

  آزادي انجمن ها و شناسایی واقعی حق مذاکرات دسته جمعی؛  - الف

  حذف همه شکل هاي کار اجباري یا الزام آور؛ -ب 

  محو واقعی کار کودك؛ و -پ 

  منع تبعیض در ارتباط با اشتغال و حرفه. -ت

در سند پیشنهادي باید عنوان شود که اعضاء باید براي  - 21

بشر همه فعاالن اقتصاد اطمینان از ترویج و حمایت موثر از حقوق 

غیر رسمی اقداماتی انجام دهند.

باید:در سند پیشنهادي باید عنوان شود که اعضاء  -  22

براي رفع شرایط ناامن و ناسالم کاري که اغلب از ویژگی هاي  -الف 

  اقتصاد غیر رسمی است، اقدام فوري به عمل آورند؛

ارتقاء حمایت هاي بهداشت و ایمنی شغلی در اقتصاد غیر رسمی را - ب 

  و گسترش دهند؛ و

  را توسعه دهند.پوشش بازرسی کاربه همه کارگران ومحیط هاي کار -پ 

با عنایت به گذار از اقتصاد غیر رسمی به رسمی، سند پیشنهادي  - 23

باید عنوان نماید که اعضاء باید: 

از طریق گذار به اقتصاد رسمی، در مقام قانون و در عمل و به شکل  - الف

تدریجی، حمایت هاي مربوط به تامین اجتماعی، حمایت هاي دوران 

زد را در صورت وجود چنین زایمان، شرایط کار شایسته و حداقل دستم

  حمایت هایی براي همه کارگران اقتصاد غیر رسمی گسترش دهند؛

از ارائه و دسترسی به کودك یاري کیفی و ارزان و دیگر خدمات  -ب

جنسیتی در فرصتهاي کارآفرینی  مراقبت ونگهداري بمنظور ارتقاء تساوي

  ت نمایند؛رسمی حمایه غیررسمی باقتصادامکان گذار ازو اشتغال و 

در ایجاد و تداوم کف حمایت هاي اجتماعی ملی در نظام تامین  - پ 

اجتماعی خود و تسهیل روند گذار از اقتصاد غیر رسمی به رسمی، به 

نیازها و شرایط فعاالن اقتصاد غیر رسمی و خانواده هاي آنان توجه خاص 

  مبذول دارند؛ و 

با توجه به تسهیل گذار به رسمی شدن، پوشش بیمه هاي اجتماعی  -ت 

براي فعاالن اقتصاد غیر رسمی را به صورت تدریجی گسترش دهند و در 

صورت لزوم، رویه هاي اداري، مزایاي حقوقی و حق بیمه هاي مورد نظر 

  را با در نظر گرفتن ظرفیت مشارکتی خود تدوین نمایند. 

م نشده که نوعی اقتصاد غیر رسمی است و واحددر زمینه کار اعال - 24

هاي اقتصادي به عمد از پرداخت مالیات، قوانین و مقررات اجتماعی و کار 

احتراز می کنند، با در نظر گرفتن چارچوب قوانین جاري مقررات فوق 

الذکر (از ... تا....) می تواند غیرمرتبط باشد. در اینگونه موارد، اقدامات زیر 

تشخیص داده می شود: حذف موانع و ایجاد انگیزه هاي مناسب مناسب تر

قانون واعمال مجازات ها.مزایاي حقوقی، اجراي بهتر درنظامهاي مالیاتی و

انگیزه ها، رعایت و اجراي قوانین  - 6

در سند پیشنهادي باید عنوان شود که اعضاء باید: -  25

سازو کارهاي مناسب را به کار بندند یا ساز و کارهاي موجود را با  - الف

در نظر گرفتن قوانین و مقررات ملی ، ضمن اطمینان از رعایت و اجراي 

روابط اشتغال رسمی بازبینی کنند به نحوي که گذار از اقتصاد غیر رسمی 

  به اقتصاد رسمی تسهیل شود؛ 

با گذار واقعی به اقتصاد رسمی  اقدامات و انگیزه هاي مناسب مرتبط - ب 

  را به مورد اجرا گذارند؛ 

اقداماتی را با استفاده از سیستم هاي مناسب و کافی بازرسی، اطالع  -پ 

رسانی، راهنمایی گروه هاي اجرایی، شامل نحوه بررسی شرایط کار در 

اقتصادغیررسمی، ظرفیت سازي براي فعاالن ذي ربط، ایجاد انگیزه منوط 

  قوانین، و کمک به رعایت قوانین و مقررات مربوط ، انجام دهند؛ بر رعایت

اقداماتی را براي پیش بینی رویه هاي کارآمد و قابل دسترسی طرح  -ت 

  شکایت و درخواست تجدید نظر انجام دهند؛ و
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  به منظور تسهیل گذار به اقتصاد رسمی و اطمینان از اینکه تحریم  -ث 

ش بینی شده در قوانین ملی براي عدم هاي اداري، حقوقی و کیفري پی

رعایت قانون به طور کافی و مؤکد به اجرا در می آید ، به خصوص براي 

افرادي که با نیت فرار مالیاتی و نادیده گرفتن قوانین اجتماعی از اقتصاد 

  رسمی گریزان هستند، اقدامات اصالحی شایسته وپیشگیرانه بعمل آورند.

مایی و کارگرينقش سازمان هاي کارفر - 7

در سند پیشنهادي باید عنوان شود که: - 26

سازمان هاي کارفرمایی و کارگري باید در صورت اقتضاء موضوع  - الف 

عضویت کارگران و واحدهاي اقتصاد غیر رسمی در اینگونه سازمان ها و 

  توسعه خدمات براي آنها را مد نظر قرار دهند؛ و 

از آزادي انجمن ها و حق مذاکرات  فعاالن اقتصاد غیر رسمی باید - ب 

دسته جمعی، از جمله حق تشکیل نهاد، منوط به رعایت قوانین سازمان 

مربوط، عضویت در تشکل ها، فدراسیون ها و کنفدراسیون ها به انتخاب 

  خود برخوردار باشند.

در سند پیشنهادي باید: -27

م و فعالی عنوان شودکه سازمان هاي کارفرمایی وکارگري نقش مه - الف 

  در تسهیل گذار از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی ایفا می نمایند؛ و

بر اهمیت تالش کشورهاي عضو جهت ایجاد محیط مناسب براي  - ب 

کارفرمایان و کارگران به نحوي که بتوانند حق تشکل و مذاکرات دسته 

جمعی خود را اعمال نموده و در گفتگوي اجتماعی گذار از اقتصاد غیر 

  رسمی به اقتصاد رسمی مشارکت نمایند، تاکید شود.

شود که اعضاء در طراحی، اجرا و  در سند پیشنهادي باید عنوان - 28

ارزیابی سیاست ها و برنامه هاي مربوط به اقتصاد غیر رسمی، شامل 

اقداماتی براي رسمی شدن، باید با سازمان هاي کارفرمایی و کارگري 

حائز اکثریت نمایندگی شور و مشورت نمایند و از مشارکت فعال آنان 

ن روند باید نمایندگانی با حمایت کنند. مطابق با شیوه هاي ملی، در ای

رتبه سازمان هاي نماینده عضو محور از جمعیت کارگري و از واحدهاي 

اقتصاد غیر رسمی حضور داشته باشند.

در سند پیشنهادي باید عنوان شود که دفتر بین المللی کار می  -  29

تواند در صورت در خواست از آن، کمک هاي الزم را براي تقویت ظرفیت 

اي کارفرمایی و کارگري حائز نمایندگی، و در صورت وجود سازمان ه

تشکل هاي نمایندگی فعاالن اقتصاد غیر رسمی به آنها نیز ارائه نماید، و 

به کارگران و واحدهاي اقتصادي در اقتصاد غیر رسمی با عنایت به 

موضوع تسهیل گذار به فضاي رسمی یاري دهد.

گردآوري اطالعات و پایش -  8

ند پیشنهادي باید عنوان شود که اعضاء باید ضمن مشورت با در س -  30

شرکاي اجتماعی، به طور منظم:

در صورت امکان و اقتضاء، آمار به تفکیک جنس، سن، محل کار و  - الف 

سایر ویژگی هاي خاص اجتماعی اقتصادي در مورد حد و اندازه و ترکیب 

  د و درـمنتشر نماین، تجزیه و تحلیل و رد آوريـاد غیر رسمی را گـاقتص

صورت اقتضاء، راهنمایی و حمایت سازمان بین المللی کار را نیز مد 

  نظر قرار دهند؛ و

  میزان پیشرفت به سوي رسمی شدن را پایش و نظارت کنند. -ب 

اجرا و پیگیري -  9

باید عنوان شود که اعضاء باید به نحو در سند پیشنهادي  - 31

شایسته و ضمن مشورت با سازمان هاي کارفرمایی و کارگري حائز 

اکثریت نمایندگی، مفاد و مقررات سند را به مورد اجرا گذارند. در 

روند مشورتی و مطابق با شیوه ملی باید نمایندگانی با رتبه سازمان 

اقتصادي از اقتصاد غیر هاي نماینده عضو محور کارگري و واحدهاي 

رسمی، با استفاده از یکی از ابزار هاي زیر یا ترکیبی از آنها حضور 

داشته باشند:

  قوانین و مقررات ملی؛ -الف 

  موافقتنامه هاي گروهی؛ -ب 

  سیاست ها و برنامه ها؛ -پ 

  هماهنگی موثر بین سازمان هاي دولتی و دیگر دست اندرکاران؛ -ت 

  مانی و بسیج منابع؛ وظرفیت سازي ساز -ث 

  دیگر اقدامات منطبق بر قوانین و روش هاي ملی. -ج 

درسندپیشنهادي باید عنوان شود که اعضاء باید به نحو مقتضی  - 32

وبصورت منظم، ضمن مشورت با سازمانهاي کارفرمایی وکارگري حائز 

اقدامات براي تسهیل  اکثریت نمایندگی، موضوع کارایی سیاست ها و

نمایند. درروند مشورت بایدمطابق با شیوه ررسی ومروربن رارسمی شد

ملی، باید نمایندگانی با رتبه سازمان هاي نماینده عضو محور کارگري 

و واحدهاي اقتصادي از اقتصاد غیر رسمی، حضور داشته باشند.

ه اعضاء در تدوین، توسعه، در سند پیشنهادي باید عنوان شود ک - 33

شدن، باید بررسی دوره اي اقدامات تسهیلی براي گذار به رسمی اجراو

زمینه اقتصاد غیر رسمی اسنادسازمان بین المللی کارو سازمان ملل در

را که فهرست آن در پیوست سند پیشنهادي آمده است، مد نظر قرار 

دهند.هیچیک ازموارد مندرج درسندپیشنهادي نباید به عنوان کاستن 

ی به فعاالن اقتصاد غیر رسمی که در دیگر اسناد ازحمایت هاي اعطای

سازمان بین المللی کار پیش بینی شده است، تعبیر و تفسیر شود. 

در سند پیشنهادي باید عنوان شود که: -  34

هیأت مدیره دفتر بین المللی کار می تواند پیوست سند را  -الف 

  اصالح نماید؛ و 

ت مدیره باید جایگزین پیوست اصالح شده و مورد تایید هیا - ب 

  پیوست قبلی و براي اعضاي سازمان بین المللی کار ارسال شود.

  پیوست   :

اسناد سازمان بین المللی کار و سازمان ملل در ارتباط با تسهیل گذار 

  از اقتصاد غیر رسمی به رسمی که باید مورد توجه قرار گیرد، به ویژه:

؛1930کار اجباري مصوب  29مقاوله نامه شماره 

؛1947بازرسی کار مصوب  81مقاوله نامه شماره 
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در خصوص آزادي انجمن ها و حمایت از حق  87مقاوله نامه شماره 

؛1948تشکل مصوب 

مربوط به مهاجرت براي اشتغال  97اصالحیه مقاوله نامه شماره 

؛1949مصوب 

در زمینه حق تشکل و مذاکرات دسته جمعی  98نامه شماره  مقاوله

؛1949مصوب 

؛1951مربوط بتساوي اجرت کارگران مصوب 100مقاوله نامه شماره

در خصوص استانداردهاي حداقلی تامین  102مقاوله نامه شماره 

؛1952اجتماعی مصوب 

؛1957در مورد محو کار اجباري مصوب  105مقاوله نامه شماره 

در خصوص تبعیض در اشتغال و حرفه  111ه نامه شماره مقاول

؛1958مصوب 

؛1964در مورد سیاست هاي اشتغال مصوب  122مقاوله نامه شماره 

در مورد بازرسی کار در بخش کشاورزي  129مقاوله نامه شماره 

؛1969مصوب 

در خصوص تعیین  135و توصیه نامه شماره  131مقاوله نامه شماره 

؛1970مصوب حداقل دستمزد 

؛1973حداقل سن مصوب  138مقاوله نامه شماره 

در مورد سازمان هاي کارگري روستایی  141مقاوله نامه شماره 

؛1975مصوب 

؛1975مصوب درخصوص کارگران مهاجر143متمم مقاوله نامه شماره

(استانداردهاي بین المللی کار) در مورد  144مقاوله نامه شماره 

؛1976مشورت سه جانبه مصوب 

؛1981در مورد مذاکرات دسته جمعی مصوب 154مقاوله نامه شماره 

؛1981و ایمنی شغلی مصوبورد بهداشت درم155مقاوله نامه شماره 

در مورد کارگران با مسئولیت هاي خانوادگی  156مقاوله نامه شماره 

؛1981مصوب 

در مورد توانبخشی و اشتغال معلوالن مصوب  159مقاوله نامه شماره 

؛1983

؛ 1989مورد مردم بومی و عشیره اي مصوب در169مقاوله نامه شماره

؛1996در مورد کار در منزل مصوب  177مقاوله نامه شماره 

در مورد اشتغال زایی در بنگاه هاي اقتصادي  189توصیه نامه شماره 

؛1998کوچک و متوسط مصوب 

؛1999در مورد بدترین اشکال کار کودك مصوب  182مقاوله نامه 

؛2000در مورد حمایت هاي دوران بارداري مصوب 183مقاوله نامه شماره

در مورد بهداشت و ایمنی در  192و توصیه نامه  184مقاوله نامه شماره 

؛2001بخش کشاورزي مصوب 

؛2002در مورد ترویج تعاونی ها مصوب سال  193توصیه نامه شماره 

؛2004ع انسانی مصوب در مورد توسعه مناب 195توصیه نامه شماره 

در مورد چارچوب حمایتی از بهداشت و ایمنی  187مقاوله نامه شماره 

؛2006شغلی مصوب 

؛2006در مورد روابط استخدامی مصوب  198توصیه نامه شماره 

؛2010در مورد بیماري ایدز مصوب  200توصیه نامه شماره 

د کارگران در مور 201و توصیه نامه شماره  189مقاوله نامه شماره 

؛2011خانگی مصوب 

؛2012درمورد کف حمایت هاي اجتماعی مصوب  202توصیه نامه شماره

؛1948اعالمیه جهانی حقوق بشر مصوب 

میثاق بین المللی در مورد حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مصوب 

؛1966

؛1966میثاق بین المللی در مورد حقوق مدنی و سیاسی مصوب 

المللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضاي  مقاوله نامه بین

  . 1990خانواده آنان مصوب 

با عنوان مصوبه براي درج در دستور کار اجالس عادي بعدي کنفرانس

  "تسهیل گذار از اقتصاد غیر رسمی به رسمی"
  

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار،با تصویب گزارش کمیته تعیین 

پنجمین موضوع دستور کار، ضمن تایید پیشنهادات به شده براي بررسی 

عنوان نتیجه گیري هاي کلی براي درج در توصیه نامه مربوط به تسهیل 

گذار از اقتصاد غیر رسمی به رسمی با عنایت به مشورت هاي انجام شده 

با دولت ها، اعالم نمود که با توجه به موضوع تصویب یک توصیه نامه، 

به  "تسهیل گذار از اقتصاد غیر رسمی به رسمی"انباید موضوعی با عنو

  عنوان دومین بحث در دستور کار اجالس عادي بعدي لحاظ شود.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در یک نگاه کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران

سازمان هاي تحت امر قواي مقننه و مجریه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز بسیاري از نهادهاي عمومی و کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران ، در عرصه داخلی با بسیاري از نهادها و 

ن تأثیرگزار کارفرمایان کشور، همواره به عنوان یک رکخصوصی کشور همکاري متقابل دارد و در راستاي منافع ملی و توسعه پایدار کشور، عالوه بر ایفاي نقش اصلی خود در دفاع از حقوق و منافع 

وراهاي تعاملی بخش هاي مرتبط با حوزه هاي مختلف جامعه مدنی، از جمله، به عنوان عضو مؤسس و دبیرخانه شوراي هماهنگی ن المللی، مبدع و سازمان دهنده شدر مراودات سه جانبه داخلی و بی

کارفرمایی کشور، عضو مؤسس و دبیرخانه شوراي سازمان هاي جامعه مدنی ایران، عضو هیئت مؤسس و کارفرمایان کشور، عضو مؤسس و دبیرخانه شوراي عالی مشورتی تشکل هاي کارگري و 

و عالوه بر عضویت و حضور قانونی در شوراها و مجامع داخلی، در  دبیرخانه دوره اي کمیته راهبري بخش خصوصی و آرمان هاي توسعه هزاره سازمان ملل متحد و ...  به فعالیت می پردازد

ن آسیا و اقیانوسیه، کنفدراسیون منطقه اي کارفرمایا، اد بین المللی نیز به عضویت سازمان هاي جهانی از جمله: سازمان بین المللی کار، سازمان بین المللی کارفرمایانابع

شوراي حکام، عضو هیأت بازرسان و یا عضو اصلی سازمان هاي یاد اي سیاه و دریاي خزر و... پذیرفته شده و نمایندگان آن هم اکنون به عنوان عضو دریدراسیـون اتحادیه کنف

تصمیم گیري هاي مربوط به  ور می یابند و در گفتگوهاي اجتماعی وخصصی، دوره هاي آموزشی و  ... حضشده در تمامی اجالس هاي عمومی و نیز بسیاري از گردهمائی هاي ت

  ال مشارکت می کنند. طور فع
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  خصوص هدف استراتژیک اشتغالبحث مکرر درکمیته 

در یکصدو سومین اجالسیه کنفرانس بین المللی کار
، ژنو93خرداد     22الی    6

  

  تهیه کنندگان : فرزانه اطهري و کتایون سپهري

  

  

  

  

  

تعاریف و مفاهیم

  Employment- اشتغال
  

تعریف شاغل براساس اعالم سازمان توسعه و همکاري اقتصادي

:(OECD) حداقل یک سال که طی هفته مرجع 15شاغل به افراد باالي

ساعت کار کرده باشد و همین طور افرادي که طی هفته مرجع کار 

شود. کارکنان  اند اما شغل دارند ولی بطور موقت بیکارند، گفته می نکرده

  . شوند خانوادگی نیز شاغل محسوب می

شاغل شامل  :(ILO)المللی کارتعریف شاغل طبق استاندارد سازمان بین

افرادي است که در دوره مرجع، حداقل یک ساعت مشغول به کار است. 

اند و افراد شاغل در  همچنین افرادي که بطور موقت کارشان را ترك کرده

  .شوند کارهاي خانوادگی نیز شاغل محسوب می

 تعریف شاغل بر اساس استاندارد مرکز آمار اتحادیه اروپا (یوروستات):

شود که طی هفته مرجع حتی  سال گفته می 15باالي شاغل به افراد 

  .هستندبراي حداقل یک ساعت مشغول به کار 

شاغل به تمام افراد :تعریف شاغل بر اساس اعالم مرکز آمار کشور

شود که در طول هفته مرجع حداقل یک ساعت  ساله و بیشتر گفته می10

  .ك کرده باشندکار کرده و یا بنا به دالیلی بطور موقت کارشان را تر

اشتغاالن شاغالن بطور عمده شامل دو گروه مزد و حقوق بگیران و خود

شوند. ترك موقت کار در هفته مرجع با داشتن پیوند رسمی شغلی  می

براي مزد و حقوق بگیران و تداوم کسب و کار براي خود اشتغاالن، به 

  .شود عنوان اشتغال محسوب می

  اشتغال کامل 

را به کار گرفته باشیم. در این عوامل تولیدکه همهبه این معنا است 

شرایط اگر بخواهیم یک کاالي اضافی تولید کنیم همیشه باید از کاالي 

  .دیگري صرف نظر کنیم

  Sustainable Development–توسعه پایدار

توسعهدستیابی بهوتوسعهحالدرکشورهايدرپیشرفتبحثامروزه

  مردممداوم وضعیت زندگیودـبهبورفاهسطحافزایشهمانکهدارـپای

کشورهاروي هاي پیش چالشترین اصلیازیکیعنوانبهستا

روشولیاستچالش جهانییکمسالهاینکههرچندباشد. می

هراست. بنابراینمتفاوتهر کشورشرایطبهتوجهباآنبهدستیابی

  .بیابدراخودمناسبتا الگويکندتالشبایدکشور

کند اي است که نیازهاي زمان حال را فراهم میتوسعه ،توسعه پایدار

ي را به مخاطره اهاي آینده درتامین نیازهی نسلیکه توانابدون این

ي اقتصادي، اجتماعی و زیست  داراي سه جنبه. این توسعه اندازد

  )1987توسعه،وزیستمحیطجهانیونیکمیسمحیطی است. (

هاي هــعالوه بر سه رکن اصلی توسعه پایدار شامل پای

و محیط  (Social)یاجتماع ، (Economical)ياقتصاد

ی نیز بین این ابعاد مشترک هاي بخش ، (Environmental)یزیست

  وجود دارد.

اي است که در محدوده يو اقتصاد یاجتماعتوسعه پوشانی بین هم

بدینشدهنوشته  ) Equitable(عادالنه، یا "منصفانه"آن عبارت 

عادالنهومنصفانهروابطیبهاجتماعدراقتصاديرابطهبایدکهمعنی

. شودمنجر

» قابل تحمل«در قسمت مشترك بین محیط زیست و اجتماع عبارت 

)Bearable(  باید روابط خود را با محیط ها میانساناست که یعنی

محیط  نابودياي سامان دهند که قابل دوام باشد و به زیست به گونه

  زیست منجر نشود. 

،  »ماندنی«قسمت مشترك بین اقتصاد و محیط زیست نیز با عبارت 

) نشان داده شده به این مفهوم که Viable(رشد و ترقی مناسب

که امکانات باید امکانات ت، ضمن اینسرابطه اقتصاد با محیط زی

اي نباشد که از منابع رشد و ترقی را براي انسان فراهم کند، به گونه

ها منجر طبیعی به صورت افراطی استفاده کند و به از بین رفتن آن

هاي خورشیدي و انرژي مثل انرژي پذیر شود. استفاده از منابع تجدید

گیرد. اي قرار میچنین توصیهي  زمرهدر  باد

نوشته شده که ) Sustainable» (پایدار«در وسط سه دایره عبارت 

در واقع محدوده مشترك سه دایره اجتماع، اقتصاد و محیط زیست 

با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط اجتماعی، بدین مفهوم که  است.

د.شو می پذیرمحیطی است که توسعه پایدار امکاناقتصادي و زیست

  

  Sustainable Enterprise–بنگاه پایدار 

حداقلکهبنگاهی استسبز،کاروکسبایوداریپاکاروکسب

  ایو،محله،جامعه،یمحلاـیویجهانستیزطیمحبریمنفریتاث

را داشته باشد.اقتصاد

  فهرست مطالب

  تعاریف و مفاهیم

  مقدمه

  مبحث عمومی

  گزارش نهایی

  پیشنهادهایی براي اجرا در ایرانها و  استراتژي

  هاي مرتبط با موضوع گزارش  نامه ها و قطع نامه ها، توصیه نامه مقاوله  - پیوست 

گزارش کمیته بحث مکرر درخصوص هدف استراتژیک اشتغال:  11ضمیمه 
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 و کسب. است منفعت و ،زمین مردم،ي  یهپا سه مبتنی بر يداریپا

این  سه هررساندن  تعادل به در یسع نیتام رهیزنج با داریپا هايکار

گانه توسعه اقتصادي، اجتماعی، زیست  مفاهیم سه قیطر از عوامل

  دارند. داریپا عیتوز و داریپا توسعه از استفاده بامحیطی 

Decent Work - کار شایسته

تاریخ سیر تحوالت حقوق کار، نشانگر آن است که بنیاد این رشته و 

منبع اصلی الهامات آن، حمایت از کارگر در مقابل کارفرماست. البته 

رسد که این حمایت به منظور حفظ تعادل اجتماعی و  به نظر می

اقتصادي، امري ضروري است. از این رو، اساساً قانون کار در زمره 

هاي  است. تحول در زمینه حقوق کار و اندیشهاز کار یتی قوانین حما

هاي روزافزون علمی، تکنولوژیک و  آن، هر روز و مطابق با پیشرفت

   .تر شدن ارتباطات اجتماعی، در حال تکامل است پیچیده

یابی عادالنه تمامی افراد اعم از زن و مرد در  تئوري امکان دست

اي در  کرامت انسانی، نوپدیده شرایط آزاد و با لحاظ کردن امنیت و

یاد  »کار شایسته«آید که از آن با نام  عالم حقوق کار به شمار می

ها در تنظیم  شود. حقوق کار که تا امروز به نقش و وظایف دولت می

پرداخت، مسئولیت دیگري را نیز متوجه  روابط و قوانین کار می

راد جامعه و به سازي کار مناسب براي اف ها کرده و آن، فراهم دولت

   .تعبیري دیگر، ایجاد اشتغال مولد است

ها اطالق  هاي افراد در زندگی کاري آن به خواسته کار شایسته

مد، پیشرفت آهاي شغلی، در هایی همچون فرصت شود. خواسته می

یابی به کار). کار  فردي، عدالت و برابري جنسی (در امکان دست

کارگرانی است که در رفرما و کاها و  شایسته، بازتاب نگرانی دولت

تعامل باهم، خصوصیت منحصر به فرد این مقوله را براي سازمان 

هدف استراتژیک ذیل را  4سازند. کار شایسته  جهانی کار فراهم می

 :کند پیگیري می
اصول و حقوق بنیادین کار  

مدآبرخورداري از فرصت هاي شغلی و در  

حمایت و امنیت اجتماعی  

 و  هاي کارگري و کارفرمایی اجتماعی و سه جانبه (تشکلگفتگوهاي

  دولت)

این اهداف، تمامی کارگران زن و مرد، افراد حقوق بگیر و افرادي را در 

المللی کار، تالش  کنند. سازمان بین گیرد که براي خود کار می می بر

هاي اقتصادي  هاي مبتنی بر کار شایسته را به سیاست کند تا روش می

ها  ها) تعمیم دهد. کار شایسته، محور مرکزي تالش ی (دولتو اجتماع

  .اي براي پیشرفت برابر و پایدار است براي از بین بردن فقر و وسیله

  

  

  مقدمه

  پیشینه و اهداف بحث

المللی کار به  در سازمان بین "سیاست اشتغال" 1964در اجالس سال 

ناظر بر  122ایران به کنوانسیون شماره  1972تصویب رسید و در سال 

  این سیاست پیوست.

کندکه کشورهاي عضو باید به منظور تقویت  تصریح می"سیاست اشتغال"

آزاد، سیاست فعالی را با مشارکت اشتغال کامل و مولد مبتنی بر انتخاب 

  ها، کارفرمایان و کارگران) تدوین و اجرا کنند. شرکاي اجتماعی (دولت

  تأمین این موارد است: "سیاست اشتغال"هدف از تدوین 

 ایجاد کار براي همه افراد آماده به کار و جویاي کار و حمایت

اجتماعی مناسب در حفظ اشتغال

ادن به حمایت  و رشد اقتصادي از طریق ایجاد کار مولد و اولویت د

هاي پایدار. ایجاد بنگاه

ها و بدون  برقراري آزاد حق انتخاب شغل با استفاده از مهارت

نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب و عقاید سیاسی، با دسترسی به   محدودیت

ها و آموزش کیفی. هاي برابر براي توسعه مهارت فرصت

هاي مختلف  تا کنون، همواره در برهه "سیاست اشتغال"از زمان تدوین 

زمانی براساس شرایط مقطعی حاکمبر جامعه جهانی، این سیاست مورد 

توجه و ارزیابی مجدد قرار گرفته است. از آن جمله: 

بیانیه  "میالدي طی اجالس نود و هفتم در پی تصویب  2008در سال 

ر هدف مقرر شد که چها "عدالت اجتماعی براي جهانی شدن عادالنه

، حمایت اجتماعی، گفتگوي "اشتغال"راهبردي سازمان بین المللی کار، 

سال یکبار در سطح جهان مورد بررسی و  7اجتماعی و حقوق کار، هر 

ارزیابی قرار گیرند.

آمدهاي  میالدي بدنبال بروز بحران در اقتصاد جهانی و پی 2009در سال 

ز از هفته دوم نود و هاي اجتماعی، دو رو آن بر بازار کار و سیاست

بحران جهانی کار و "ا لمللی کار به اجالس  هشتمین کنفرانس بین

گیرندگان  اختصاص یافت. در واقع اهمیت این موضوع تصمیم "اشتغال

کنفرانس ساالنه را بر آن داشت که جاي بند از قبل مصوب شده و در 

ن اشتغال و حمایت اجتماعی در قالب نوی"دستور کار قرار گرفته 

را به بررسی بحران جهانی، تبعات آن بر بازار کار و ضرورت  "دموگرافیک

  یافتن راهکارهاي مواجهه  با آن،  بدهند.

اي در خصوص بحران مالی  اقتصادي و تبعات ناشی از  جایگزینی کمیته

المللی  آن بر اشتغال و سیاست اجتماعی ،در نود و هشتمین کنفرانس بین

منجر شده که متمرکز بر  "یثاق جهانی کارم"بندي به  کار، در جمع

هاي  ها، شرایط و اولویت گذاري متناسب با ویژگی هاست و سیاست حل راه

  تأکید و ترویج می کند. "سیاستی ملی"هر کشوري را در قالب یک بسته 

زایی به رسمیت  این میثاق نقش واحدهاي کوچک و متوسط را در اشتغال

  ویق وـها را تش اي توسعه و گسترش آنشناخته و ایجاد محیط مناسب بر

هایی براي المللی کار، کار شایسته شامل فرصتبراساس تعریف سازمان بین
مد کافی، محیط کار ایمن، حمایت اجتماعی از آیابی به مشاغل با دردست

انداز روشن در افق پیشرفت هاي آنان، ایجاد چشمکارگران و خانوادهکارفرمایان، 
ها و سندیکاها) هاي اجتماعی (اتحادیهشخصی (شغلی)، و امکان ایجاد ائتالف

هاي صنعتی و اقتصادي کار شایسته خلق و ها از طریق سیاستاست و دولت
.کنندها کمک میبه توسعه این فرصت
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پیام جدي  "گرایی حمایت"هاي  حل نماید. ضرورت پرهیز از راه ترغیب می

اي نسبت به  بینانه این میثاق است. بدین معنی که این میثاق رویکرد واقع

سازد تا  المللی کار را متعهد و ملزم می شرایط کنونی داشته و سازمان بین

کار آتی و فوري خود را در همکاري با کشورهاي عضو در قالب سه 

در جهت خروج و ها و تعریف اقداماتی  گرایی، در تدوین استراتژي جانبه

  گیر، در بازارهاي کار متمرکز سازد. رهایی از بحران جهانی دامن

هدف استراتژیک "میالدي بحث عمومی در خصوص  2010در سال 

بیانیه عدالت "هاي جاري و تناوبی براي پیگیري  در قالب بحث "اشتغال

، بعنوان یکی از بندهاي غیرثابت در "اجتماعی براي جهانی شدن عادالنه

  ستورکار کنفرانس نود و نهم قرار داشت.د

المللی کار،  گزارش جامعی مشتمل  در راستاي این بند، دفتر سازمان بین

کننده در  فصل بشرح زیر، براي ارائه به نمایندگان کشورهاي شرکت 8بر 

  کنفرانس آماده نمود:

عدالت اجتماعی براي جهانی سازي عادالنه.1

  هاي اشتغال روند و چالش.2

هایی براي ارتقاء اشتغال کامل و مولد سیاست.3

هاي پایدار و ایجاد اشتغال بنگاه.4

وري ها براي قابلیت اشتغال و بهره مهارت.5

تجارت، بازارهاي کار و مالی بین المللی .6

هایی براي تسهیل اشتغال غیر رسمی به  کار در اشتغال غیررسمی و سیاست.7

اشتغال رسمی

رو ن پیشهاي ممک مالحظات نهایی و راه.8

  گیرد: الذکر با برخورداري از چهار مؤلفه زیر شکل می موارد فوق

المللی کار استانداردهاي بین -1

یک چارچوب سیاستی ارائه شده توسط هیات مدیره با عنوان  -2

"دستورکار اشتغال جهانی"

فرایندهاي کنترل و بازنگري در کنفرانس و هیات مدیره -3

مشاوره سیاستی و همکاري فنیاشاعه و اشتراك دانش،  -4

المللی کار با کشورهاي عضو در  با تأکید بر این نکته، که سازمان بین

هاي اشتغال در سطح ملی همکاري و هماهنگی  جهت تدوین سیاست

میثاق جهانی "خواهد نمود. بدیهی است که این مهم در قالب تعهد به 

  عملی می گردد."کار

کمیته "نهایتاً در چارچوب کاري، که 2010نکات عمده بررسی سال 

  هاي آتی تـات مدیره سازمان در نشسـهی "2ت اجتماعیـاشتغال و سیاس

                                                
  *سازمان بین المللی کار براي بازنگري سیاست اشتغال دو مکانیزم دارد : 

کمیته اشتغال و سیاست هاي اجتماعی  "براي بررسی کلی پیرامون اشتغال و دیگري  "سیستم نظارتی "یکی 

  که عمده مسئولیت کنترل کار سیاستی سازمان را در مقوله اشتغال برعهده دارد . "هیات مدیره 

آن قرار گرفت، و از طرفی کار دبیرخانه و رویکردهاي بازنگري و 

اشتغال را نیز اصالح در ارائه هر چه بهتر اهداف استراتژیک ارتقاء 

  بندي است: تشکیل داد، به ترتیب ذیل قابل طبقه

 تعهد بر ارتقاء و تقویت توان و ظرفیت بیشتر کشورها در ارائه

تر آمار بازار کار کیفی

 گذاري و  ، تشویق سرمایه"هاي پایدار بنگاه"رسمیت هر چه بیشتر

مشروعیت تغییر اشکال کار

براي  ILOهاي جاري  اي از بحث بنابراین در اولین سري بررسی دوره

در خالل  "بیانیه اجتماعی براي جهانی شدن عادالنه"پیگیري 

  کنفرانس نود و نهم، کار کمیته اساساً منتج به این دو بخش شد:

ها و روندهاکه به مالحظات  شرح مقدماتی از تاریخچه چالش -1

پردازد. مورد بحث در کمیته میهاي مختلف  گذاري سیاست

ها، کارفرمایان،  تر در مورد آنچه دولت هاي عملی بندي جمع -2

المللی کار باید در جهت تقویت  کارگران و دبیرخانه سازمان بین

  ها براي ارتقاء اشتغال به انجام برسانند. تالش

بررسی "در این دوره از مباحث، کارفرمایان تالش بسیار نمودند تا 

 و پیگیري "بیانیه عدالت اجتماعی"، عمالً بر همان چارچوب "اي دوره

آن و ارائه اقدامات مؤثر در تحقق اهداف استراتژیک ارتقاي اشتغال 

  متمرکز باشد.

هدف "بعدي، ورودي دورهبدین ترتیب خروجی مدون این کمیته

  تشکیل داد.است)را2014(که موضوع گزارش سال"استراتژیک اشتغال

المللی کار  میالدي، در خالل یکصدمین کنفرانس بین 2011در سال 

هدف استراتژیک حمایت اجتماعی (تأمین اجتماعی) در چارچوب 

بصورت بحث  "بیانیه عدالت اجتماعی براي جهانی شدن عادالنه"

  عمومی در دستور کار کنفرانس قرار داشت.

  از سه جنبه اساسی: "بحران اشتغال جوانان"میالدي  2012در سال 

بیکاري گسترده و مدوام جوانان در بسیاري از کشورها

 برابر بیکاري بزرگساالن در جهان 3احتمال بیکاري جوانان

 میلیون نیروي جویاي کار در سراسر جهان 75وجود بیش از

یکمین ویکی از بندهاي دستور کار یکصدبعنوان بحث عمومی،

  اختصاص داد.المللی کار را به خود  اجالس ساالنه سازمان بین

بیانیه عدالت اجتماعی "میالدي در چارچوب پیگیري  2013در سال 

گفتگوي "اي هدف استراتژیک  بحث دوره "سازي عادالنه براي جهانی

بعنوان مبحثی عمومی یکی از بندهاي غیرثابت دستور کار  "اجتماعی

  کنفرانس یکصدو دوم بود.

ین دموگرافیک همچنین بحث اشتغال و حمایت اجتماعی در قالب نو

میالدي به دلیل اولویت بخشیدن به  2009(جمعیتی) که در سال 

از دستور کار حذف شده بود، بصورت بحث  "اشتغال جوانان"بحث 

  عمومی در برنامه کار کنفرانس قرار گرفت.
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المللی کار در یکصد و سومین نشست خود  سازمان بینبدین ترتیب 

ماه ژوئن سال جاري میالدي بر ضرورت  12ماه می تا  28از 

یابی به یک قالب سیاستی اشتغال جامع تأکید داشته و با این  دست

اي نبوده بلکه چالشی  رویکرد که ایجاد اشتغال فقط یک موضوع دوره

ز توجه بوده و در اهداف است عمیقاً ساختاري که همواره در مرک

ریزي  نیز که آغاز فصل نوینی از برنامه 2015اي پس از سال  توسعه

دهد، ششمین بند  اي را به خود اختصاص می جهانی است، جاي ویژه

ازدستور کار غیر ثابت خود را در قالب بحثی عمومی و نه براي تدوین 

"ک اشتغالهدف استراتژی"مکرراي و بلکه به بحث دورهاستاندارد،

  گیرد. تخصیص داده است. که اساساً موضوع گزارش حاضر را در بر می

  گزارش کار کمیته هدف راهبردي اشتغال

اولین نشست کمیته بحث متناوب درباره اشتغال که توسط کنفرانس 

گرفت. این کمیته اساساً شامل صورت 2014مه  28برپا شده است، در

  عضو کارگر). 58و کارفرما و عض 40نفر از دولت،  90عضو است (188

  (عضو دولت، هلند) Marhijn Visserرئیس: آقاي 

(عضو کارفرما،   Alberto Echavarría Saldarriagaمعاونین: آقاي 

  (عضو کارگر، نیوزلند)Helen KELLYکلمبیا) و خانم 

  (عضو دولت، آفریقاي جنوبی)Sipho Ndebeleگزارشگر: آقاي 

تحت عنوان  6براي کار این کمیته، پیش از شروع کار، گزارش شماره 

، توسط سازمان بینهاي اشتغال براي بازیابی و توسعه پایدار سیاست

المللی کاربراي یک بحث کلی درباره ردیف ششم دستورکار کنفرانس  

  آماده شده است: یک بحث متناوب درباره هدف راهبردي اشتغال.

معرفی

 افتتاحیه، رئیس کمیته، موضوع کار کمیته را بیان کرد. در بیانیه

این یک فرصت منحصر بفرد براي نشان دادن تعهد جمعی براي 

هاي اشتغال است، براي تبادل بهترین رویکردهاي  پرکردن چالش

المللی کار  کشورهاي مختلف و همچنین براي راهنمایی سازمان بین

هاي کار در آینده است. درباره اولویت

ي دبیرکل سازمان (خانم ساندرا پولسکی، جانشین  نماینده

مشی گذاري) اشاره کرد که موضوعات بحث درباره  دبیرکل براي خط

چهار هدف راهبردي کلیدي سازمان (اشتغال، حقوق بنیادین ، 

2008وگوي اجتماعی) توسط بیانیه سال  حمایت اجتماعی و گفت

ILO ازي منصفانه، به عنوان س درباره عدالت اجتماعی براي جهانی

دستورکار معمول کنفرانس معرفی شده است. هدف، ایجاد فرصت 

اي  ها و همچنین ارائه راهنمایی دوره براي ارزیابی پیشرفت و چالش

هاي عملی براي هرکدام از چهار هدف راهبردي است.  درباره روش

 برگزار شد. این دومین 2010اولین بحث مکرر درباره اشتغال در سال 

شده در  ، فرصتی براي مرور اعمال انجام 2014بحث در سال 

تاکنون فراهم آورده است  2010کشورهاي عضو و در سازمان از سال 

است ILOگیرد. اشتغال، اولویت مهم  هاي پیشرفت را در نظر می و راه

و اصالحات صورت گرفته توسط مدیرکل جدید، توجه خاصی به توانایی  

دهنده در این حوزه را داشته است. اجزاء تشکیلسازمان در حمایت از 

مشی اشتغال،  جانشین دبیرکل (خانم آزیتا برار آواد، مدیر بخش خط

ترین  گزارش سازمان را ارائه کرد. وي تجزیه و تحلیل سازمان از عمده

هاي  هستند و سایر شاخص هاي اشتغال، اشتغال ناقص، غیررسمی چالش

ي مختلف را به طور خالصه بیان کرد. تأثیر ها مؤثر بر کشورها در زمینه

مشی  بحران جهانی و رکود اقتصادي، یک شکاف عمده اشتغال است. خط

هاي اقتصادي به تثبیت مالی تغییر یافته  پاسخگوي این بحران از انگیزه

است، اما در حال حاضر با نیاز به شکستن چرخه نادرست تقاضاي جمعی 

کم، رشد پایین و نتایج ضعیف اشتغال،  گذاري کم، مصرف پایین، سرمایه

کاري درازمدت و فقر  ناشدنی جوانان و افزایش بی کاري تسلیم به ویژه بی

، 2013در سال G20پترزبورگ  بیانیه رهبران سنکاري همسو شده است.

زایی به عنوان یک اولویت برتر در بین  اهمیت تقویت رشد و اشتغال

هاي  قرار داده است. به عالوه، گرایشهاي مختلط را مورد تأکید  مشی خط

ها و  ساختاري متعددي مؤثر بر بازار کار هستند و آن را به موازات فرصت

اند. این عوامل تغییر شامل: هاي جدید شکل داده چالش

 یک جغرافیاي جدید رشد با سهم بیشتري ازGDP  جهانی توسط

کشورهاي در حال توسعه؛

تی جدید (رشد جمعیت، پیرشدن شناخ یک زمینه وابسته به جمعیت

و نسبت وابستگی در حال افزایش)؛

 ازدیاد جوانان؛

سازي و مهاجرت؛ شهري

محیطی؛ انتقال به توسعه پایدار زیست

افزایش نابرابري درآمدي؛

نابرابري جنسیتی مداوم؛

ها. و افزایش عدم تناسب مهارت

و نتایج به  2010- 13هاي  وي همچنین به کار سازمان در طول سال

هاي اولین بحث مکرر درباره اشتغال،  گیري دست آمده به دنبال نتیجه

  اشاره کرد.
  

  بیانیه افتتاحیه 

هاي بحث مکرر  گیري نائب رئیس گروه کارگر یادآور شد که نتیجه

ILC  هاي جهانی کار، یک  درباره اشتغال، به موازات معاهده2010در سال

چارچوب وسیع براي توجه به تأثیر بحران مالی و تسریع بهبود فراهم 

هاي  مشی برانگیختن تقاضا، قرار دادن اشتغال در مرکز خط -آورده است

المللی و  مشی، هم به صورت ملی و هم بین اقتصاد کالن، هماهنگی خط

المللی کار. هنوز برخی از  به حقوق کارگران و استانداردهاي بین احترام

کنند که منجر به افزایش  هاي ریاضت استفاده می مشی ها از خط دولت

کاري بلندمدت، وقفه در  کاري جوانان و بی کاري و اشتغال ناقص، بی بی

دستمزدهاي بخش دولتی، حقوق بازنشستگی و خدمات دولتی، حمله به
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هاي جمعی، همچنین تضعیف  نامه گران و برانداختن توافقحفاظت کار

شود. قدرت خرید کارگران می

کاري به دلیل فقدان تقاضاي جمعی جهانی است که  سطح باالي فعلی بی

خودناشی ازمدت طوالنی کاهش سهم دستمزدبه دلیل قطع رشد دستمزد

ها، وقفه در حفاظت اجتماعی و خدمات دولتی، افزایش کار مشروط 

  دهی است. مالیاتطفره ازودهی، گریز هاي متمادي کاهشی مالیات وسال

  اند: وي به موفقیت کشورهایی اشاره کرد که موارد زیر را پذیرفته

هاي موافق اقتصاد کالن؛ مشی خط

گذاري دولتی و سرمایه

هاي اجتماعی که نابرابري را کاهش داده و معامله جمعی و  مشی خط

رتقاء داده است.حفاظت اجتماعی را ا

ور کامل، کار شایسته و  مشی جامع براي اشتغال بهره یک چارچوب خط

 1964مشی اشتغال،  نامه خط گونه که در مقاوله شده، همان آزادانه انتخاب

(No.122) بیان شده است، مورد نیاز است که براساس تحقیقات سازمان

ایجاد اشتغال  هاي اقتصاد کالن و صنعتی که هدف آنها مشی درباره خط

است، و همچنین تحقیقات بیشتر درباره: تأثیر افزایش نابرابري بر اشتغال؛ 

هاي اجتماعی و اقتصادي عدم امنیت شغلی؛ افزایش اشتغال موقت؛  هزینه

کنند؛ و تأثیرات اجتماعی و اقتصادي  هاي مشروط را محدود می مشی خط

  مدت و چگونگی برخورد با آن، است. کاري طوالنی بی

مشی در  مشی جامع همچنین نیازمند همبستگی خط این چارچوب خط

سطح ملی و جهانی است. یک ساز وکار بازبینی و مرور همتایان، که 

تقاضا شده است، باید در  2008توسط بیانیه عدالت اجتماعی در سال 

ILO .بنا نهاده شود  

گیري تأثیر اعمال  نائب رئیس گروه کارفرما بر اهمیت اندازه

گرفته در طول چهار سال گذشته تأکید داشت که ضرورت آن  صورت

زایی هستند و به این دلیل،  کسب نتیجه است. کارفرمایان، مسؤل اشتغال

ها در ایجاد اشتغال  بایست تأکید بیشتري بر نقش بنگاه سند سازمان می

رنشان ساخت که نتایج بحث مکرر باید مدنظر داشته کرد. او خاط می

ها محرك اشتغال هستند. از نظر کارفرمایان، تصور آینده  باشند که بنگاه

بینانه است. کار کمیته باید توجه به آنچه باشد که از  یک تصور خوش

سازمان خواسته شده است، آنچه که سازمان انجام داده است؛ کدام 

هایی هنوز وجود دارد؛ و  و کدام نیستند؛ چه شکافها مؤثر هستند  فعالیت

شود. دنیاي امروز در حال تجربه کردن تغییرات  چگونه بهبود حاصل می

هاي مالی، ساختارهاي صنعتی، وجود منابع  در الگوهاي تجارت، جریان

انسانی و مالی و نرخ رشد و غیره است. به این دلیل، تمرکز سازمان در 

هاي پایدار باشد که نزدیک به تصمیم  ید بر شرکتهاي آینده با طول سال

ILC هاي پایدار بوده است.  درباره بنگاه 2007در سال

ترین  بایست بزرگ می ILOدر نهایت، نائب رئیس کارفرما بیان کرد که 

هاي معتبر و رویکردهاي ارتقاء اشتغال در بعد  مشی کننده خط تسهیل

  جهانی و در سطح ملی می باشد.

  مبحث عمومی

هاي  سیاست -6گزارش براي شروع بحث، مستندي با عنوان

توسط سازمان تهیه شد و در  اشتغال براي رونق و توسعه پایدار

اختیار اعضا قرار گرفت. در این مستند عالوه بر تعاریف و توضیحاتی 

ي کلیدي مطرح شد که پایه و  نکته 3براي درك مشترك از موضوع، 

مبناي مباحثات جلسات قرار گرفت و گزارش نهایی بر اساس همین 

  مباحث شکل گرفت. این نکات عبارتند از:

  هاي اصلی تغییر رك ازچالشهاي موجود اشتغال ومحرك: درك مشت1نکته 

هاي اصلی اشتغال در حال حاضر در نقاط مختلف جهان کدامند  (الف) چالش

کاري، غیررسمی، امنیت شغلی،  کاري و کم ها و دالیل اساسی بی و رویه

  دستمزدها و فقر کاري چیست؟

. مرور کارهاي سازمان و اعضاي آن براي ترویج اشتغال، از جمله 2نکته 

  در رابطه با بحث مکرر درباره اشتغال 2010در سال  ILCادامه نتایج 

هاي سیاسی مختلف  (الف)نتایج مربوط به اشتغال و کار شایسته گزینه

و با توجه به  2010در سال  ILCهاي  گیري اقتصاد کالن، برپایه نتیجه

  ها چیست ؟ هاي مختلف اتخاذ این گزینه ینهزم

هایی اتخاذ شده است تا منجر به  (ب) چه کارهایی انجام و چه سیاست 

هاي پایدارتر و اشتغال  گذاري و تغییر ساختاري؛ شرکت افزایش سرمایه

  سازنده و شایسته شود؟؟

هاي بازار کار در توجه به نابرابري، اشتغال شایسته و  (پ) کدام سیاست 

  ترند؟ هاي محروم موفق فراگیري گروه

(ت) چه اعمالی انجام شده و چه ساز و کارهاي هماهنگی سیاسی در سطح 

  آوردهاي اشتغال اتخاذ شده است؟ المللی براي بهبود دست ملی و بین

توانیم فراگیري اهداف اشتغال را در دستور کار توسعه پایدار  چگونه می

  ، افزایش دهیم؟2015پس از 

هاي باال  ه کارهایی توسط سازمان براي حمایت از مؤسسان در حوزه(ث) چ

  انجام شده است و چه نتایجی داشته است؟

هاي در حال تحول داخلی و خارجی  کارهاي زمینه : راه3نکته 

  براي کار سازمان درباره اشتغال

(الف) عناصر اصلی یک چارچوب جامع براي ایجاد اشتغال شایسته که براي 

  مؤثر و مرتبط باشد، کدامند؟ دوره بعدي

در رابطه با  ILOهایی درباره ارتباط متقابل چهار هدف راهبردي  (ب) چه درس

  ایم؟ ارتقاء اشتغال یاد گرفته

  نویس پذیرش مصوبه پیش

نویس توسط معاون رئیس معرفی شد و با استقبال  مصوبه پیش

مورد پذیرش قرار گرفت.

  دسترس است:اصل این گزارش در آدرس زیر قابل 
  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_246169.pdf  
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  گزارش نهایی

  هاي مربوط به دومین مبحث مکرر در خصوص اشتغال گیري نتیجه
  

I .هاي بحران جهانی مشاغل ها و چالش زمینه

هم اکنون جهان روند بهبودي و احیاي ناهمگونی را تجربه .1

کنند.  بحران شدید مشاغل را تجربه می کند و بسیاري کشورها می

درصد  زنان  40میلیون نفر در سطح جهان یا نزدیک به  200حدود 

و مردان جوان بیکار هستند. کل تقاضاي کار در جهان همچنان 

موجب نگرانی است. بیکاري بلند مدت، اشتغال غیراختیاري پاره وقت 

دستمزدها کُند و موقت و عدم امنیت شغلی افزایش یافته است. رشد 

است و سهم نیروي کار از درآمد ملی در بسیاري کشورها نزول کرده 

شود. هرچند  است. بیکاري همچنان یک چالش عمده محسوب می

هاي بسیاري در زمینه کاهش فقر مفرط به دست آمده، اما  پیشرفت

ها آهسته شده و یک سوم کارگران جهان همچنان  روند این پیشرفت

کثر آنان در اقتصاد غیررسمی اشتغال دارند. نابرابري فقیر هستند و ا

جنسیتی در بازار کار تداوم دارد. گذار از مدرسه به محیط کار زمان 

کشد و بیش از پیش نا امن شده است و بسیاري  بیشتري به طول می

اند. هاي بازار کار به دور مانده از جوانان از فرصت

ساختاري بلند مدت نیز در  اي، تغییرات هاي دوره عالوه بر کاستی.2

پیوندد. از جمله این تغییرات عبارتند از جهانی  دنیاي کار به وقوع می

آوري، چالش توسعه پایدار  شدن و جغرافیاي جدید رشد، تحوالت فن

ها، عدم ارتباط بین رشد اقتصادي و  زیست محیطی، رشد نابرابري

با کار. در بافت  ها تناسب مهارت  زایی شایسته و مولد و عدم  اشتغال

جدید جمعیتی، جوامع چندین کشور به سرعت در حال سالمندي 

هاي قابل توجهی  است در حالی که بسیاري دیگر از کشورها با چالش

مندي از منافع بالقوه انبوه جمعیت جوان خود  در تالش براي بهره

رود مهاجرت نیروي کار که  کنند. انتظار می دست و پنجه نرم می

دي نیست، بیشتر افزایش یابد.مشکل جدی

میلیون شغل جدید در طول ده سال آینده  600باید قریب به .3

میلیون ورودي مورد انتظار  400ایجاد شود تا بیکاران زمان حال و 

دیگر به بازارهاي کار را جذب کند.

عزم و نهادهاي آن باالمللی کار با عنایت به این موضوع،سازمان بین.4

راهبردهاي رشد فعال و فراگیر مبتنی بر اشتغال و نیز راسخ و ازطریق 

طوح جهانی شبکه هاي متوازن و هماهنگ سیاستی که به خوبی در س

روند.  اند، به استقبال چالش بهبود و توسعه پایدار می ملی تبیین شدهو

سرمایه گذاري براي اشتغال کیفی به منظور احیاي رشد و ارتقاء 

هاي توسعه یافته و نیز در حال توسعه جوامع فراگیرتر در اقتصاد

هایی که به ارتقاء کسب و کار قابل  امري حیاتی است. تدوین سیاست

اطمینان و ایجاد مشاغل شایسته بیانجامد نیز بسیار ضروري است.  

جریـان خصوص هدف راهبردي اشتغال درردومین مبحث مکرر د.5

یگیري بیانیه سال و در قالب پ 2014المللی کار در سال  کنفرانس بین

المللی کار مربوط به عدالت اجتماعی براي جهانی  سازمان بین 2008

هاي حاصله در زمینه اجراي  شدن عادالنه انجام شد و پیشرفت

پیرامون اولین مبحث مکرر اشتغال مورد  2010هاي سال  گیري نتیجه

 بررسی قرار گرفت و نتایج به دست آمده از سوي سازمان خاطر نشان شد.

اولین مبحث  2010هاي سال  گیري اهمیت و ارتباط همیشگی نتیجه

هاي سیاست اشتغال سازمان  مکرر در خصوص اشتغال و دیگر چارچوب

، و 2003المللی کار از جمله دستور کار جهانی اشتغال مصوب سال  بین

مورد تاکید مجدد قرار گرفت.  2009پیمان جهانی اشتغال مصوب سال 

هاي  کف حمایت 202یشگی توصیه نامه شماره اهمیت و ارتباط هم

هاي مربوط به حمایت از  گیري ، نتیجه2012اجتماعی مصوب سال 

وري  ها براي بهره ، مهارت2007هاي اقتصادي پایدار مصوب سال  بنگاه

، بحران اشتغال جوانان: 2008بیشتر، رشد اشتغال و توسعه مصوب سال 

هاي اجتماعی در  و حمایت، اشتغال 2012دعوت به اقدام مصوب سال 

، و تحقق کار شایسته، مشاغل 2013بافت جدید جمعیتی مصوب سال 

نیز خاطر نشان شد. در مبحث  2013سبز و توسعه پایدار مصوب سال 

دوم همچنین راهنماي راهبردي زیر ارائه گردید. 

II . اصول راهنما براي بهبود و توسعه پایدار اشتغال محور

ته و مولد، با حق انتخاب آزاد یک هدف ضروري و اشتغال کامل شایس.6

قابل دستیابی است. براي تحقق این هدف، باید با امعان نظر به تنوع 

وضعیت کشورها و طیف گسترده چالش هاي اشتغال، اصول زیر به عنوان 

راهنماي اقدامات مورد توجه قرار گیرد:

المللی کار،  بین(الف) اصول مندرج در متن استانداردهاي مربوطه سازمان 

هاي  سیاست  122و توصیه نامه شماره  122به ویژه مقاوله نامه شماره 

هاي  سیاست 169، متمم توصیه نامه شماره 1964اشتغال مصوب سال 

، و سایر استانداردهاي حاکمیتی و نیز اصول و 1984اشتغال مصوب سال 

  حقوق بنیادین در کار. 

ناپذیر، مرتبط و  برداري کامل از ماهیت حمایتی جدایی (ب) نیاز به بهره

متقابل چهار هدف راهبردي سازمان شامل اشتغال، اصول و حقوق 

  بنیادین در کار، حمایت هاي اجتماعی و گفتگوي اجتماعی. 

هاي یکپارچه  (پ) ارتقاي کمی و کیفی اشتغال از طریق ترکیب سیاست

  کالن و بازار کار.اجتماعی، اقتصاد 

ها و خدمات عمومی و بخش  (ت) تمامیت و انسجام بین سیاست

  خصوصی در ترویج کار شایسته.

ها و اقدامات عرضه و تقاضا محور، به ویژه  (ث) توازن مناسب بین سیاست

  در شرایط کنونی کسادي تقاضا.

  (ج) تحقق تساوي جنسیتی و تنوع پذیري.

گرایی در تدوین، اجرا و  و سه جانبه (چ) نقش کلیدي گفتگوي اجتماعی

  هاي اشتغال. پایش سیاست
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(ح) نقش کلیدي بخش خصوصی در ایجاد اشتغال ضمن اذعان به نقش 

  مهم اشتغال بخش دولتی.

(خ) امتزاج رویکردهاي جهانی با مداخالت هدفمند به منظور اصالح 

تن معایب بازار کارگروه هاي خاص جمعیتی، به خصوص جوانان، و پرداخ

  به موضوعات ناامنی اشتغال و نابرابري.  

III .هاي اشتغال براي ارتقاء اشتغال کامل،  چارچوب جامع سیاست

  شایسته، مولد با انتخاب آزاد

هاي اشتغال  هر یک از کشورهاي عضو باید چارچوب جامع سیاست.7

تواند عناصر  مبتنی بر مشاوره و همفکري سه جانبه را ترویج کنند که می

ا شامل شود:زیر ر

هاي اقتصاد کالن اشتغال محور که از تقاضاي کل،  (الف) سیاست

هاي اقتصادي پایدار، و از  گذاري مولد و تغییرات ساختاري، از بنگاه سرمایه

هاي  کسب و کار مطمئن حمایت و پشتیبانی کند و به موضوع نابرابري

  فزاینده بپردازد.

رساختی و بخشی که از هاي تجاري، صنعتی، مالیاتی زی (ب) سیاست

وري را ارتقاء بخشیده و روند تغییرات  اشتغال حمایت کرده، بهره

  ساختاري را تسهیل کند. 

هاي پایدار  ها به خصوص فضاي مناسب براي بنگاه هاي بنگاه (پ) سیاست

از جمله  2007المللی کار در سال  هاي کنفرانس بین گیري مطابق با نتیجه

د، کوچک و متوسط به عنوان موتور اشتغالزایی و حمایت از بنگاه هاي خُر

ترویج کارآفرینی. 

هاي یادگیري مادام العمر و  هاي آموزشی با تاکید بر سیاست (ت) سیاست

توسعه مهارت ها در پاسخ به نیازهاي در حال تغییر و تحول بازار کار و 

 هاي شناسایی هاي گسترده اشتغال شامل نظام هاي نو، و گزینه آوري فن

  ها.   رسمی مهارت

  ها و نهادهاي بازار کار نظیر: (ث) سیاست

  هاي مناسب دستمزد شامل حداقل دستمزدها؛ ) سیاست1(

  ) مذاکرات دسته جمعی؛2(

  هاي فعال بازار کار؛ ) سیاست3(

) خدمات مؤثر اشتغال براي تسهیل کاریابی، توسعه شغلی و رفع عدم 4(

  ها؛  تطابق مهارت

هاي به حاشیه  ) اقدامات هدفمند براي افزایش مشارکت زنان و گروه5(

هاي محروم  رانده شده در بازار کار، و ترویج کار شایسته و حمایت از گروه

  پذیر؛  و آسیب

هاي اشتغال ) اقداماتی از جمله نقل و انتقاالت نقدي مشروط، برنامه6(

آمد جهت رهایی از ها براي کمک به خانوارهاي کم در عمومی و ضمانت

  مندي از اشتغال با انتخاب آزاد؛ و چنگال فقر و بهره

  ) مزایاي بیکاري. 7(

  هاي مربوط به بیکاري بلند مدت. (ج) سیاست

  کـار و ازهاي بازارـت به نیـهاي مهاجرت نیروي کار با عنای استـ(چ) سی

  اطمینان از دسترسی مهاجران به کار شایسته.

(ح) روندهاي سه جانبه براي ترویج انسجام سیاستی در جاي جاي 

  هاي اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی و اشتغال. سیاست

  (خ) ساز و کارهاي مؤثر هماهنگی بین سازمانی.  

گذار از مدرسه به  (د) راهبردهاي جامع فعال سازي به منظور تسهیل

هاي تضمین دسترسی جوانان به آموزش  جوانان، براي نمونه طرح کار

، چارچوب 2012و اشتغال مداوم مولد. در دعوت به اقدام سال 

  راهنماي اقدام چند جانبه پیش بینی شده است.

  هاي حمایت از گذار به اشتغال رسمی. (ذ) سیاست

 هاي مقابله با چالش پایداري زیست محیطی، و اطمینان (ر) سیاست

هاي کنفرانس  گیري از گذار منصفانه براي همه، مطابق با نتیجه

در زمینه تحقق کار شایسته، مشاغل سبز  2013المللی کار سال  بین

  و توسعه پایدار.

هاي اجتماعی در  هایی براي مهار مسائل اشتغال و حمایت (ز) سیاست

المللی  هاي کنفرانس بین گیري بافت جدید جمعیتی مطابق با نتیجه

هاي اجتماعی در بافت  در زمینه اشتغال و حمایت 2013کار سال 

  جدید جمعیتی.

  (ژ) سیستم هاي مناسب و روزآمد اطالعات بازار کار. 

هاي اشتغال. برنامههاي کارآمدپایش وارزیابی سیاستها و (س) سیستم

IV .سه جانبه گرایی و گفتگوي اجتماعی

گرایی  و سه جانبهجمعی  گفتگوي اجتماعی شامل مذاکرات دسته.8

هاي  تواند نقش مهمی در تسهیل روند اجماع در زمینه سیاست می

اشتغال و واکنش به تغییرات ساختاري تأثیرگذار بر بازار کار ایفا کند.

مشارکت و همراهی مقتدرانه و سازنده شرکاي اجتماعی براي  .9

هاي کارآمد اشتغال ضروري است. طراحی، اجرا و پایش سیاست

هاي  اجتماعی فراگیر و همه جانبه در زمینه سیاستگفتگوي .10

ها، با مشارکت تمامی  اشتغال باید براي اطمینان از انسجام سیاست

ربط انجام شود. ها و نهادهاي ذي وزارتخانه

V.  افزایش انسجام سیاستی و حمایت جهانی

به منظور بهبود پایدار اقتصادي و بازار کار و حمایت از توسعه .11

بتنی بر اشتغال و شمول اجتماعی، انسجام، همکاري و پایدار م

اي و  هماهنگی سیاستی به میزان بسیار زیاد در سطوح جهانی، منطقه

ملی مورد نیاز است.

بینی یک هدف مشخص در زمینه اشتغال  اعضا باید از پیش.12

که  2015کامل و مولد و کار شایسته در دستور کار توسعه پس از 

ن است، حمایت کنند.هم اکنون در دست تدوی

اي و اقدام براي ترویج اشتغال  هاي منطقه اعضا باید مشارکت.13

جنوب براي تبادل  - هاي جنوب کامل، مولد و شایسته شامل همکاري

ها را هر چه بیشتر تقویت کنند. تجارب و آموزه
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VI .المللی کار اقدام سازمان بین

المللی کار باید درصورت تقاضاي کشورهاي عضو،  سازمان بین.14

هاي اشتغال طبق  در زمینه ترویج و اجراي چارچوب جامع سیاست

المللی کار باید بر  موارد پیش گفته، به آنها یاري دهد. سازمان بین

نتایج سال اساس نتایج به دست آمده، به گسترش و تقویت پیگیري 

هاي سازمان  مبحث مکرر در زمینه اشتغال ادامه دهد. فعالیت 2010

گیري باشد و  المللی کار در کلیه موارد باید هدفمند و قابل اندازه بین

هاي زیر (بندهاي الف تاه)، دفتر  به دقت ارزیابی شود. در زمینه

المللی کار باید: بین

ملیالف. توسعه و کمک با کار و اقدام سیاست 

شناسی اشتغال در سطح کشور  (الف) گسترش حوزه یکپارچه آسیب

هاي دستمزدي،  هاي سیاستی نظیر سیاست براي شمول سایر عرصه

هاي اجتماعی، آزادي انجمن ها و  هاي پایدار، حمایت شرایط کار، بنگاه

  مذاکرات دسته جمعی.

(ب) حمایت از توسعه سیستم هاي کارآمد پایش و ارزیابی میزان 

  أثیر توسعه و تدوین سیاست ها بر اشتغال.  ت

(پ) انجام تجزیه و تحلیل هاي مبتنی بر شواهد در زمینه 

هاي منفرد و تعامل در زمینه عناصر سیاستی با توجه به نتایج  سیاست

  آنها در کمیت و کیفیت اشتغال و رشد پایدار و توسعه همه جانبه.   

هاي اطالعات سیاستی به  (ت) توسعه و ارتقاء هر چه بیشتر پایگاه

  هاي اشتغال. منظور اطالع رسانی و تجزیه و تحلیل سیاست

(ث) تقویت ظرفیت نهادهاي سازمان براي مشارکت در امر طراحی و 

  هاي یکپارچه براي اشتغال و توسعه. اجراي سیاست

ها براي تدوین و توسعه یک سیاست  سازي و تقویت دولت (ج) ظرفیت

  ماهنگی بین نهادهاي دولتی.ملی جامع اشتغال و ه

  (چ) حمایت از تقویت خدمات اشتغال و مدیریت نیروي کار.

هاي سه جانبه اشتغال و شوراهاي اقتصاد  سازي کمیسیون (ح) ظرفیت

  هاي اشتغال. اجتماعی با عنایت به سیاست

  هاي پیش از استخدام در اقتصاد کالن ب. سیاست

ي و سیاستی در زمینه (الف)توسعه هر چه بیشتر ابزارهاي راهبر

  (الف).7هاي پیش استخدامی اقتصاد کالن مطابق با بند  سیاست

المللی کار و چارچوب آن شامل  (ب) تقویت کار تحلیلی سازمان بین

  موارد زیر:

  هاي ساختاري مولد؛ هاي صنعتی وبخشی موجد دگرگونی ) سیاست1(

از گسترش  تواند هاي اقتصاد کالن می اي که سیاست ) بهترین شیوه2(

  بنگاه هاي پایدار حمایت کند؛

  وري درسطوح کالن،بخشی وخُرد؛  ) برقراري پیوندبین اشتغال وبهره3(

  هاي اشتغال محور. ) بسیج منابع براي حمایت از سیاست4(

المللی و  (پ) تسهیل گفتگو در سطوح ملی، منطقه اي و بین

  المللی کار.  سازي نهادهاي سازمان بین ظرفیت

  هاي پایدار بنگاهپ. 

هاي  در زمینه بنگاه 2007هاي سال  گیري (الف) تأکید بر اجراي نتیجه

  المللی کار؛ هاي دفتر بین پایدار در فعالیت

هاي پایدار در  سازي امر ارتقاء محیطی مناسب براي بنگاه (ب) یکپارچه

هاي مرتبط سازمان  المللی کار و نیز فعالیت هاي سازمان بین حوزه اولویت

  المللی کار. بین

المللی  هاي بین و دیگر سازمانOECDها با سازمان  (پ) تقویت همکاري

هاي  جانبه اصول مربوط به بنگاه ربط در خصوص حمایت از بیانیه سه ذي

براي  OECDهاي  هاي اجتماعی و خط مشی چند ملیتی و سیاست

  هاي چند ملیتی. بنگاه

-اشتغال- وري پیوند بهره(ت) انجام تحقیقات و توسعه ابزاري براي 

  .دستمزد در سطح بنگاه

  پذیريهاي مهارتی و اشتغال ت. سیاست

(الف) ارتقاي گفتگوي اجتماعی و به رسمیت شناختن نقشی که مذاکرات 

هاي کارآمد آموزش و پرورش فنی و  تواند در ایجاد نظام جمعی می

  اي ایفا کند. حرفه

مهارتی در ارتباط با  (ب) کمک به کشورها براي تدوین راهبردهاي

  هاي کوچک و متوسط. راهبردها و نیازهاي بخشی، از جمله بنگاه

هاي پژوهشی در زمینه عدم تطابق مهارت با حرفه و  (پ) تقویت فعالیت

  پیامدهاي سیاستی.

(ت) باال بردن میزان دانش و توسعه ابزارهاي آینده پژوهی در زمینه 

  نیازهاي مهارتی آتی.

هاي کارآمد  یزان دانش و ارائه مشاوره در زمینه نظام(ث) باال بردن م

  یادگیري مادام العمر و کارورزي کیفی. 

ها و مداخالت مؤثر در  (ج) پژوهش و مشاوره سیاستی در زمینه سیستم

هاي اشتغال جوانان، زنان، کارگران  ها و بسط گزینه ارتباط با بهبود مهارت

  عه.سالمند، و اقشار آسیب پذیر و محروم جام

گذاري و گذار به  هاي صنعتی، بخشی، تجاري و سرمایه ث. سیاست

  توسعه پایدار

ها در زمینه  (الف) باالبردن میزان دانش و تجزیه و تحلیل بهترین شیوه

زایی کیفی،  هاي صنعتی و راهبردهاي بخشی که به اشتغال سیاست

 تر و در نتیجه وري، تنوع اقتصادي و تولید با ارزش افزایش بهره

سازي کشورهاي عضو براي  کند؛ ظرفیت دستمزدهاي باالتر کمک می

  ها. مقابله با این چالش

هاي  (ب) تقویت ظرفیت نهادهاي سازمان براي ارزیابی تأثیر سیاست

گذاري بر اشتغال و  هاي تجاري و سرمایه صنعتی و بخشی و نیز سیاست

  .تحوالت ساختاري. در صورت اقتضاء، تسهیل گفتگوي سه جانبه

هاي سنجش و ارزیابی تأثیر  (پ) توسعه هر چه بیشتر روش

هاي تجاري و توسعه زیرساختی و  هاي بخشی، سیاست گذاري سرمایه

ها و شرکاي اجتماعی براي کاربرد هر چه بیشتر  سازي دولت ظرفیت

  اینگونه ابزارها.
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سازي مبتنی بر شواهد براي کاربرد مؤثر و مولد  (ت) ظرفیت

هاي هدفمند اشتغال که  ها و برنامه شتغال بر زیرساختگذاري ا سرمایه

هاي تضمین اشتغال براي حمایت از قشر تهیدست، محروم  تواند طرح می

  مندي از اشتغال با انتخاب آزاد  را شامل شود.  و آسیب پذیر براي بهره

  ج. اقدامات مرتبط با استانداردها

واقعی مقاوله نامه شماره (الف) حمایت هر چه بیشتر از الحاق و اجراي 

مصوب 122وتوصیه نامه شماره1964هاي اشتغال مصوب سالسیاست122

هاي  سیاست 169در همین زمینه، متمم توصیه نامه شماره  1964

  المللی کار مرتبط. ، و دیگر استانداردهاي بین1984اشتغال مصوب سال 

المللی  ن(ب) تقویت ظرفیت نهادهاي سازمان در زمینه استانداردهاي بی

  ها.  کار و اشتغال از طریق آموزش، پژوهش و نشر و انتشار سیاست

  چ. اشتغال جوانان

هاي اشتغال  حل (الف) بسط و گسترش ابتکارات براي شناخت بهتر راه

هاي سیاستی و  جوانان از جمله از طریق ارزیابی تاثیر و کارآیی بسته

انش و ابزارهاي سیاستی و کارآزمایی میدانی رویکردهاي نوآورانه. توسعه د

  نشر گسترده آن.

(ب) تداوم حمایت ازکشورهاي عضو براي اجراي اقدامات سیاستی پیش

  در زمینه بحران اشتغال جوانان. 2012بینی شده در دعوت به اقدام سال 

  هاي اشتغال ح. بازنگري دقیق داوطلبانه سیاست

هاي اشتغال با  سیاستارائه پیشنهادهایی براي بازنگري دقیق داوطلبانه 

ها بین اعضاي  هدف ترویج تبادل دانش و یادگیري متقابل بهترین روش

  سازمان. 

  خ. توسعه دانش در زمینه موضوعات تازه و نوظهور

(الف) انجام تحقیقات سیاست محور در زمینه موضوعات تازه و نوظهوري 

بنگاه ها که بازارهاي کار و هایی دهد و روش که دنیاي کار را شکل می

  توانند اتخاذ کنند، همچون: می

هایی براي مقابله با این چالش. سیاستبیکاري ساختاري یابلندمدت و

2013المللی کار  هاي کنفرانس بینگیری یتی براساس نتیجهجمعگذار 

هاي اجتماعی بافت جدید جمعیتی. در زمینه پیامدهاي اشتغال و حمایت

ها. اشتغال، شرایط کار و مهارت یامدهاي آن برايآوري وپ تغییرات فن

بندي بازار کار. تقسیم

.نابرابري و پیامدهاي آن براي رشد اقتصادي و اشتغال

وري و  هاي استفاده از زمین و تاثیر آنها بر بهره ها و روش سیاست

اشتغال در مناطق روستایی. 

.خود اشتغالی

تغال.تاثیر قراردادهاي گوناگون استخدامی بر کمیت و کیفیت اش

 تالش براي تبیین و درك بهتر مفهوم ناامنی شغلی و پیامدهاي

اجتماعی و اقتصادي آن.

هاي کارآمد توسعه  (ب) انتشار گسترده دانش تولید شده از طریق برنامه

  و المللی کار بینازمانـادهاي سـسازي براي نه ارات ظرفیتـ، ابتکعمومی

  حمایت جهانی.

  د. ترویج عمل یکپارچه و توسعه کارآفرینی

(الف) در راستاي اصالحات انجام شده توسط مدیر کل سازمان، 

هاي  تقویت ساز و کارهاي هماهنگی داخلی براي اطمینان از حمایت

اي در سطوح کشوري و جهانی. ایجاد بستر  تر و میان رشته یکپارچه

هاي  تر و هماهنگی بین دپارتمان براي رویکردي یکپارچهمناسب 

مختلف سازمان براي حمایت از اجراي چارچوب سیاستی جامع که 

  ذکر آن رفت ضروري است.

هاي سازمان به منظور اطمینان از شمول اشتغال  (ب) ادامه تالش

کامل و مولد و کار شایسته به عنوان هدف مشخص در دستور کار 

هاي همه جانبه از این  و ارائه حمایت 2015از  توسعه جهانی پس

  ها. هاي مناسب و شاخص روند از جمله از طریق شناسایی هدف

هاي سازمان و حمایت از اجراي چارچوب جامع  (پ) تقویت همکاري

ها  گیري هاي اشتغال همانگونه که رئوس آن در این نتیجه سیاست

، شامل G20د کار آمده است، و حمایت از مشارکت سازمان با فرآین

اي از  ، و همکاري با شرکاي جهانی و منطقهG20کار گروه اشتغال 

اي، سازمان جهانی  هاي توسعه منطقه جمله بانک جهانی، بانک

المللی پول، سازمان همکاري اقتصادي و توسعه  تجارت، صندوق بین

)OECD کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد ،(

)UNCTADاقتصادي منطقه اي ذي ربط همچون  هاي ) و سازمان

  ).ECLACکمیسیون اقتصادي آمریکاي التین و جزایر کارائیب (

(ت) توسعه هر چه بیشتر راهبرد بسیج منابع براي گسترش 

  هاي اشتغال.هاي فنی در جهت حمایت از سیاست همکاري
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ها و پیشنهادهایی براي اجرا در  استراتژي

ایران
  

  هدف استراتژیک اشتغالسازي  هایی براي پیاده استراتژي

هاي مختلف و  با توجه به مطالب و موارد تبادل شده در نشست

هاي بحث دستیابی به هدف  بندي نکاتی که دغدغه و چالش جمع

ور، مولد و کامل براي  کار شایسته، بهرهاستراتژیک اشتغال با رویکرد 

رسد که اجرا، استقرار و  همه شرکاي اجتماعی است، به نظر می

هاي قبلی بدون  گیري از روش ها با بهره پایدارسازي این سیستم

  پذیر نخواهد بود. آوري یامشارکت شرکاي اجتماعی، امکان گونه نو هیچ

اري کلی و یکپارچه در گذ براي موفقیت این کار باید داراي سیاست 

هایی در  سطوح مختلف باشیم. بدین منظور الزم است که استراتژي

  یابی به اهداف آن تدوین شود. هاي مختلف براي دست زمینه

هاي مختلفی از قبیل موارد زیر  توانند در زمینه ها می این استراتژي

  باشند:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

هاي اشتغال براي ارتقاء  سازي سیاست پیشنهادهایی براي پیاده

  اشتغال کامل، شایسته، مولد با انتخاب آزاد

  

الزام است و باید با اتخاذ نظر به این که موضوع ایجاد اشتغال یک 

  ت ـتوان با مشارک ، می رویکردهایی مناسب در همه کشورها اجرا شود

هاي مختلفی  هاي اجرا، پروژه سازي زمینه با شرکاي اجتماعی و آماده

  را به انجام رساند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

به  توانند المللی کار که می هاي بین نامه برخی از استانداردها و قطع

  چارچوب یک انتقال عادالنه مربوط باشند

  اصول و حقوق بنیادین کارهاي مربوط به  نامه مقاوله.1

87(شماره  1948انجمن و حمایت از حق سازماندهی، آزادي   نامه مقاوله(

98(شماره  1949زنی دست جمعی،  هـدهی و چانـحق سازمان  نامه مقاوله(

29(شماره  1930کار اجباري،   نامه مقاوله(

105(شماره  1957منع کار اجباري،   نامه مقاوله(

100(شماره  1951پاداش برابر،   نامه مقاوله(

111(شماره  1958تبعیض (استخدام و اشتغال)   نامه مقاوله(

122(شماره  1964هاي اشتغال،  نامه سیاست مقاوله(

138(شماره  1973حداقل سن،   نامه مقاوله(

  ها نامه توصیه.2

195(شماره  2004نامه توسعه منابع انسانی،  توصیه(

1998هاي کوچک و متوسط،  هاي شغلی در شرکت نامه ایجاد فرصت توصیه 

)189اره (شم

193(شماره  2002، ها نامه توسعه تعاونی توصیه (

122(شماره  1964هاي اشتغال،  نامه سیاست توصیه(

169(شماره 1984هاي اشتغال,  نامه سیاست متمم توصیه(  

202(شماره  2012نامه کف حمایت اجتماعی،  توصیه(

نامه قطع.3

ژوئن  المللی کار،  کنفرانس بین -هاي پایدار  نامه در مورد ارتقاء شرکت قطع

2007

هاي مرتبط با نامهها و قطعنامهها، توصیهنامهمقاوله -پیوست

موضوع گزارش
  ها استراتژي

سب و ک کارآفرینی وکار براي توسعه  توانمندسازي محیط کسب و.1

کار

سازي و  سازي و حساس هاي آگاه طراحی یک مجموعه برنامه.2

  تقویت فرهنگ کار

ها و قوانین مورد  مشی پارچگی خط اطمینان از کامل بودن و یک.3

نیاز براي دستیابی به اهداف طرح

ها اطمینان از پایداري تامین مالی، اقتصادي و پولی حمایت.4

هاي موجود سازمان  نامه نامه و قطع طرح پژوهشی روي مقاوله.5

سازي موارد مرتبط  کارهایی براي پیاده المللی کار و تدوین راه بین

ILOبا موضوع اشتغال در تعامل با 

بهبود کیفیت سازي کارآفرینی به وسیله تامین سرمایه،  آسان.6

ر الزمو سایر ابزا و کاهش بوروکراسی اداري ها آموزش و مهارت

هاي کارآفرینی دردروس  هاي آموزش اضافه کردن سرفصل.7

مدرسه

وگوهاي اجتماعی گرایی و گفت جانبه ترویج سه.8

  

گذاري و  تشکیل ساختار اجرایی سه جانبه شامل شوراي سیاست.1

هاي انتخابی از مسایل مرتبط با  اولویتهاي تخصصی با  زیرکمیته

موضوع اشتغال

مشارکت در  و  (DWCPs)کار شایسته تدوین برنامه کشوري .2

  سازي آن تدوین برنامه استراتژیک پیاده

هاي موجود در دستیابی به اشتغال و بنگاه  مشی بررسی قوانین و خط.3

پایدارهاي مورد نیاز جهت توسعه  نویس سیاست پایدارو تهیه پیش

تدوین برنامه گذار از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی .4

  تدوین راهبردهاي آموزشی و مهارتی در تطابق  با مشاغل .5

انجام پژوهش و توسعه دانش در زمینه موضوعات تازه و نوظهور .6

  و با تاکید بر مشاغل آینده

  ي کارآفرینی کارهاي تقویت بخش خصوصی و توسعه تدوین راه.7



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تهیه کننده :

  کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران

  2طبقه    17شماره  خیابان رودسر خیابان حافظ       تهران  –ایران 

158753646 :    صندوق پستی     15936 – 79415کدپستی 

  88944564فاکس :       88940211و   512تلفن : 

  info@icea.irپست الکترونیکی :  

 www.icea.ir:وب سایت هاي 

www.payamekarfarmayan.com


