
 گزارشي از یکصدمین اجالس کنفرانس بین المللي کار

 (1390 خرداد 27 الي  11)  2011ژوئن  17لغایت  1

 مقدمه:

 183یکصدمین اجالس کنفرانس بین المللی کار با حضور سه جانبه نمایندگان گروههای دولت، کارگر و کارفرما از 

در شهر ژنو سوئیس آغاز به کار کرد. این  1390خرداد  27لغایت  9کشور عضو سازمان بین المللی کار از تاریخ 

الت و بحرانهای اخیر سیاسی و اجتماعی در و همزمان با وقوع تحو ILOاجالس در نود و دومین سال تأسیس 

در محل  ILOبا سخنرانی آقای خوان سوماویا مدیر کل «ساختن آینده با کار شایسته»کشورهای عربی با شعار 

نماینده از گروههای دولت، کارگر  3000مجمع عمومی کنفرانس بین المللی کار در مقر کاخ ملل متحد خطاب به 

 افتتاح شد.« عصر جدید عدالت اجتماعی»عی بر و کارفرما با تمرکز موضو

وی با اشاره به وجود بحران های متعدد در دنیای کار از جمله افزایش بیکاری جوانان، در حاشیه قرار گرفتن 

کارگاههای کوچک اشتغال زا و وضعیت نامطلوب اهمیت ثروت و درآمد، تحقق عصر جدید عدالت اجتماعی را در 

ی گسترده کشورهای عضو با سازمان بین المللی کار دانست و افزود: با توجه به وقوع بحرانهای گرو تعامل و هم افزای

وسیع در زمینه الگوهای ناکارآمد رشد و جهانی شدن غیر عادالنه، عدم تساوی در دنیا در حال افزایش است. در 

ا در دنیای پر آشوب فعلی مورد پایان وی بر ضرورت تضمین عصر جدید عدالت اجتماعی مبتنی بر توسعه پایدار ر

 تأکید قرار داد.

 دمکراسی بشر، حقوق رعایت  در ادامه، خانم تارجا هالونن رئیس جمهور فنالند در خصوص فرآیند جهانی شدن،

 .پرداخت سخنرانی ایراد به  شایسته کار کار دستور چارچوب در اجتماعی حمایتهای و اشتغال وضعیت و

، هیأت مدیره دفتر بین المللی کار با  2011می  31کنفرانس در روز سه شنبه مورخ یک روز قبل از آغاز کار 

اقدام نمود. بدین ترتیب بر  ILOاساسنامه  3برگزاری جلسه ای نسبت به تعیین ترکیب کمیته ها به موجب ماده 

رانس تشکیل اساس دستور کار اجالس، چهار کمیته اصلی به شرح ذیل به منظور پیگیری مباحث مطرح در کنف

 و از آغازین روز کنفرانس به طور مرتب صبح و بعدازظهر تشکیل جلسه دادند :

 « .کمیته اجرای استانداردها، کمیته کارگران خانگی، کمیته مدیریت کار و کمیته حمایت اجتماعی»

رتب با بحث و نمایندگان دولتها، کارفرمایان و کارگران با برگزاری نشستهای گروهی در خالل اجالس به طور م

 هماهنگی  انجام به نسبت  تبادل نظر پیرامون مباحث مطروحه مبتنی بر موضوعات دستور کار هر یک از کمیته ها،

 : است بخش سه بر مشتمل حاضر گزارش. نمودند اقدام گروه مشترک مواضع اتخاذ جهت



، گزارش جهانی و اهم خالصه ای از رئوس مطالب گزارش رئیس هیأت مدیره ، گزارش مدیر کل بخش اول

 موضوعات مطرح در کنفرانس سال جاری در قالب فعالیت کمیته های تخصصی را ارائه می نماید.

 .نماید می روند کار کمیته های اصلی کنفرانس و موضوعات مطروحه در آن را به طور مختصر ارائه  بخش دوم

 جالس را ارائه می نماید.در ا خالصه گزارشی از حضور وزیر کار و امور اجتماعیبخش سوم 

  

 بخش اول: گزارش رئیس هیأت مدیره و مدیر کل

 :مدیرکل و مدیره هیأت رئیس هايگزارش    (1

 انجام شد: اجالس عموميدر  های رئیس هیأت مدیره و مدیرکلبحث درباره اسناد مربوط به گزارش

 به  2011تا ژوئن  2010یأت مدیره از ژوئن ( رئیس هیأت مدیره دفتر بین المللی کار گزارشی از فعالیتهای ه1)

 .داد  ارائه کنفرانس

 المللی کار گزارشی درخصوص موضوع سیاست اجتماعی مهم روز تحت عنوان( مدیر کل دفتر بین2)

درباره وضعیت کارگران در  ایبه کنفرانس ارائه داد. این گزارش شامل ضمیمه "عدالت اجتماعي"

 د بود.خواهسرزمینهاي اشغالي عربي 

عدالت اجتماعی در صلح پایدار و لزوم برخورداری تمامی ابناء بشر از حق رفاه مادی و  با توجه به اهمیت تأثیر

المللی اعتالی معنوی در سایه آزادی و حفظ کرامت انسانی، مباحثات کنفرانس بر گستره اصول بنیادین سازمان بین

 مالحظات سیاسی، متمرکز بود.کار و اهداف برگرفته از این اصول، صرف نظر از 

  

 :کار بنیادین حقوق و اصول درباره کار الملليبین سازمان اعالمیه پیگیري جهاني گزارش    (2

 به ( 1998المللی کار )پیگیری اعالمیه اصول و حقوق بنیادین کار که در هشتاد و ششمین اجالس کنفرانس بین

رشی را ارائه نماید. این گزارش تصویر جهانی پویایی در ارتباط با گزا سال هر خواهدمی کل مدیر از رسید تصویب

 در تبعیض منع  یکی از چهار مقولة اصول و حقوق بنیادین کار ارائه می نماید. گزارش جهانی امسال بر مقوله

اند و هم های بنیادین مربوطة سازمان ملحق شدهنامههم در کشورهای عضوی که به مقاوله حرفه و اشتغال

(، و 100)شماره  1951نامه تساوی دستمزد، اند، یعنی مقاولهها ملحق نشدهکشورهای عضوی که به این مقاوله

 ( تأکید کرد.111)شماره  1958نامه تبعیض در اشتغال و حرفه، مقاوله



 موضوع گزارش جهانی و گزارش مدیر کل محور سخنرانی سخنرانان در مجمع عمومی کنفرانس بود.

 کمیته هاي تخصصي کنفرانس بخش دوم :

 الف( گزارش کمیته اجراي استانداردهاي کنفرانس بین المللي کار

جانبه است که با حضور نمایندگان کارگران ،کارفرمایان و دولت های عضو کمیته اجرای استانداردها شورایی سه

وله نامه های سازمان بین در مقر اصلی سازمان بین المللی کار تشکیل می شود. بررسی الحاق کشورها به مقا

المللی کار، مالحظه و بررسی شکایات واصله به سازمان در خصوص نقض هر یک از الزامات مقاوله نامه ها، اعالم 

نظر در مورد گزارش های ملی کشورها ، تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به مراحل الحاق و یا نحوه اجرای مقاوله 

 یک از کشورهای عضو از وظایف اصلی این کمیته است.نامه های بین المللی کار در هر 

 موضوعات مطروحه: 

 ( آشنایي با روش کار کمیته 1

 رئیس جلسه با برشمردن وظایف اصلی سازمان و کمیته استانداردها ، بر ضرورت اجرای دقیق و موثر استانداردهای

 عضو کشورهای از دریافتی اطالعات بررسی بین المللی کار تأکید نمود. در ادامه مسئولیت این کمیته درخصوص 

و نحوه تقویت مکانیزم نظارتی  ILO نظارتی سیستم توسط المللی بین های نامه مقاوله مفاد اجرای زمینه در

قاوله نامه ها و توصیه نامه ها و کمیته اجرای شامل کمیته کارشناسان اجرای م ILOتشریح گردید. مکانیزم نظارتی 

استانداردهای کنفرانس است که این کمیته با ساختار سه جانبه در خالل کنفرانس به بررسی وضعیت کشورها از 

جنبه الحاق به مقاوله نامه ها، اجرای مقررات مندرج در کنوانسیونها و بررسی جامع گزارش های کشورها در مورد 

می پردازد. نظارت دقیق و مؤثر بر اجرای استانداردها در گرو ساختار سه جانبه گرایی حاکم بر روند  ILOاسناد 

 کارکمیته کنفرانس است و دولتها و شرکای اجتماعی آنها بایستی در امر نظارت بر اجرای استانداردها کوشا باشند.

 ( بررسي جامع گزارش حمایت اجتماعي 2

 اجرای درخصوص اساسنامه  35و  22، 19هایی را که دولتها به موجب مواد شاین کمیته اطالعات و گزار

 و هانامهمقاوله اجرای مورد در کارشناسان کمیتة گزارش  با همراه اندکرده تهیه هانامهتوصیه و هانامهمقاوله

رد. در راستای تصمیم هیأت ک تسلیم کنفرانس به خود، کار مورد در گزارشی و داد  قرار مالحظه مورد هانامهتوصیه

مدیره، کنفرانس بین المللی کار هر سال بحث پیرامون یکی از چهار هدف راهبردی پیگیری اعالمیه سازمان بین 

، را در دستور کار خود قرار می 2008المللی کار در خصوص عدالت اجتماعی برای جهانی سازی منصفانه در سال 



) با تمرکز خاص بر موضوع  حمایت اجتماعيبحث پیرامون هدف راهبردی ، با تکرار 100دهد. دستورکار اجالس 

 نامه ها و توصیه نامه های مرتبط به شرح ذیل پرداخت:بررسی مقاوله تأمین اجتماعی( به

تکرار بحث پیرامون بررسی جامع در زمینه تأمین اجتماعی و کلیه شاخه های آن و بررسی اسناد مربوط به موضوع 

تاکید  ILOکه بر ضرورت تطبیق قوانین با اسناد  69و  67، و توصیه نامه های 168، 102امه های یعنی مقاوله ن

برای انجام این اقدامات و یکپارچگی و هماهنگی بین همه دست  ILOدارد. در این میان نظارت و همکاری فنی 

 سیستم تقویت و  ئه کمکهای فنیاندرکاران اهمیت بسزایی دارد، کمیته به دنبال راه حلهای پایدارتری برای ارا

 شده تاکید نیز کشورها از دریافتی اطالعات و استانداردها اجرای گزارش کیفیت و اعتبار بر و است دهی گزارش

 .است

 ( اعالم نام کشورهاي ناقض اجراي مقاوله نامه ها و بررسي پرونده هاي خاص3

های ساالنه و مباحث آن از جنجالی ترین موضوعات  کمیته اجرای استانداردها از مهمترین کمیته های کنفرانس

مطرح می باشد. کمیته ابتدا از میان کشورهای عضوی که ملزم به ارائه گزارش ادواری بوده اند فهرست موقتی را 

کشور ارائه می نماید. سپس با توجه به اولویتها و استانداردهای مد نظر کمیته، به ارائه فهرست  51با درج نام 

کشور عضو  51از میان  کشور 25انتخاب کشور اقدام می کند. مالک دبیرخانه کنفرانس برای  25ج با درنهایی 

ناقض اجرای مقاوله نامه ها منتخب کمیته کارشناسان، دارا بودن بیشترین میزان تخلف در اجرای مفاد مقاوله نامه 

 این کشورها شده باشد.  هایی است که منتج به درگیر شدن بخش عظیمی از نیروی کار جامعه در

کمیته اجرای استانداردهای کنفرانس بین المللی کار در ادامه روند کار کمیته، فهرست کشورهایی را که در رعایت 

،  36ضوابط گزارش دهی یا انجام سایر تعهدات مربوط به استانداردها، قصور جدی ورزیده اند، به موجب بندهای 

 نمود.  اعالم زیر شرح به  94و  45، 42

 : 87کشورهاي ناقض مقاوله نامه هاي 

 گواتماال، میانمار، نیجریه، پاکستان، صربستان، زیمبابوه، کامبوج، پاناما، سوازیلند، ترکیه.

 : 98کشورهاي ناقض مقاوله نامه هاي 

 بالروس، یونان، رومانی، اوروگوئه.

 : 182کشورهاي ناقض مقاوله نامه هاي

 ازبکستان، پاراگوئه، 



 کشورهاي ناقض اجراي استانداردهاي بین المللي کار عبارتند از :سایر 

 مقاوله مالزی کشور ، 155 نامه مقاوله مکزیک کشور ،138 نامه مقاوله آذربایجان کشور ،111 نامه مقاوله فیجی 

 122نامه  مقاوله هندوراس کشور ،162 نامه مقاوله کانادا کشور ، 81 نامه مقاوله سعودی عربستان کشور ، 19 نامه

 . 29و کشور جمهوری دمکراتیو کنگو مقاوله نامه شماره 

  

          وضعیت جمهوري اسالمي ایران در کمیته استانداردها 

 اقدامات مثبت و سازنده دولت جمهوری اسالمی ایران در زمینه اتخاذ مواضع مستحکم و عدالت جویانه ؛ -

 ILOر و امور اجتماعی در انعکاس سریع مالحظات مراجع نظارتی مجموعه اقدامات موثر و هوشمندانه وزارت کا -

 به مراجع ذی صالح کشور ؛

 پیگیری مستمر مراتب تدوین بیانیه ها و دفاعیات کتبی و شفاهی دولت در پاسخگویی سریع ؛ -

الی و اتخاذ سیاستهای حمایتی دولت از کارگران و اجرای ساز و کارهای جدید دولت در حل و فصل مشکالت م -

 قضایی کارگران ؛

از سوی کمیته اجرای استانداردهای کنفرانس نسبت به دولت جمهوری اسالمی ایران  موضع مثبتمنجر به اتخاذ 

 و حصول دستاوردهای زیر گردید :

ü     حذف نام جمهوری اسالمی ایران از فهرست نام کشورهای عضو ناقض مقاوله نامه های بین المللی کار ؛ 

ü     وجه به اقدام دولت جمهوری اسالمی ایران نسبت به تدوین و ارائه گزارش های ادواری مورد درخواست ت با

کمیته درخصوص اجرای مقاوله نامه های بین المللی کار و ارسال گزارشها در موعد زمانی مقرر، نام کشورمان در 

 هیچ یک از فهرست های فوق الذکر درج نشده است.

ü     رای استانداردهای بین المللی کار در فهرست جداگانه ای، نام جمهوری اسالمی ایران رااج کمیته همچنین 

 182، 95، 122، 111، 100،  29در فهرست ارسال به موقع گزارش مربوط به اجرای مقاوله نامه های 

 قید نموده است.

 ( بررسي پرونده هاي خاص مندرج در لیست4

ژوئن را به  10ژوئن لغایت جمعه  6ادامه فعالیت خود، روزهای دوشنبه  کمیته اجرای استانداردهای کنفرانس در

طور کامل به بررسی پرونده های خاص کشورهای مندرج در فهرست نهایی ناقضین اجرای استانداردها اختصاص 



س پ جامع گزارش در کمیته مفصل مالحظات و کمیته استانداردها قید گردیده است  3داد که اسامی آنها در بند 

 از سفر درج خواهد شد.

 استاندارد وضع –کمیته کار شایسته براي کارگران خانگي  ب(

( تصمیم گرفت یکی از 2008هیأت مدیره سازمان بین المللی کار در سیصد و یکمین اجالس خود )مارس 

ار شایسته موضوعات دستور کار نود و نهمین اجالس کنفرانس بین المللی کار را به استانداردگذاری در مورد ک

نیز مصوب نمود به موجب قطعنامه  99برای کارگران خانگی اختصاص دهد. کنفرانس بین المللی کار در اجالس 

را برای شور دوم با هدف تصویب یک استاندارد جامع « کار شایسته برای کارگران خانگی»، موضوع 2010ژوئن  16

 کنفرانس بین المللی کار درج نماید. 100اجالس )یک مقاوله نامه و توصیه نامه مکمل آن( در دستور کار 

دولت جمهوری اسالمی ایران نیز همانند سایر دولتهای عضو، نقطه نظرات پیشنهادی خود را در اجالس سال 

گذشته به کمیته مذکور منعکس نمود و با بررسی های کارشناسی در طول این دوره ، ضمن حضور فعال در 

 یه ای مالحظات نهایی و تکمیلی خود را در اجالس سال جاری ارائه نمود.بیان ارائه با جلسات کمیته،

عالوه براین، پیشنهادی از سوی نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران برای اصالح یکی از بندهای مقاوله نامه 

مقررات مربوطه ارائه شد. در خالل بحث ها و مباحث مطروحه، نقطه نظرات کارشناسی منطبق بر قوانین و 

کشورمان به کمیته ارائه گردید. در مجموع با توجه به اینکه مسئله کارگران خانگی تمام وقت و مهاجر در کشور 

قرار نداشته و با توجه به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی در کشور درخصوص برخورد با  ما در اولویت باالیی

ونه موارد وجود ندارد. لذا جمهوری اسالمی ایران همانند کارگران خانگی، مناقشه ای در عرصه روابط کار در این گ

 .نمود اتخاذ را کار نیروهای از قشر این حقوق از طرفداری بر اکثر کشور ها مواضع اصولی مبنی

 عمومي بحث  –ج(کمیته مدیریت اجرایي کار و بازرسي کار 

ش روی مدیریت اجرایی کار و نظام به نوعی مرور چالش های کنونی و چشم اندازهای آتی پی هدف این کمیته

ژه سازمان بین المللی های بازرسی کار ، با هدف شناسایی حوزه های کلیدی اقدام در سطح ملی و بین المللی به وی

 ( است. با عنایت به دامنه گسترده نهادها و فعالیت هایی که در ذیل چتر مباحث مطروحه در این کمیتهILOکار )

 مذکور بر انتخاب چند حوزه مهم تمرکز نموده است : گزارش گیرد، می قرار 

در حالی که فعالیت هایی مربوط به مدیریت اجرایی کار نظیر تنظیم موازین ، سیاست اشتغال  در وهله نخست ،

( در قالب مباحث مکرر ، یا ILO، حمایت اجتماعی و گفتگوی اجتماعی ، به کرات در سازمان بین المللی کار )

انی مورد توجه و مالحظه قرار گرفته است ، مسائل متقاطع و بهم پیوسته نهادی و موضوعات گزارش های جه



 حاکمیتی

 .است گرفته قرار خطاب مورد ندرت به 

گرچه ، خدمات اشتغال ، نهادهای آموزشی ، و ارکان بیمه اجتماعی به عنوان مثال ، عموماً مورد  در وهله دوم ،

 قرار کشورها اکثر در کار مدیریت کانون در که حالی در  ا وزارتخانه های کاربحث و بررسی واقع شده اند ، ام

 .اند گرفته قرار غفلت مورد ای عمده نحو به، اند گرفته

از زمانی که انطباق با قانون کاربه مثابه شرط کلیدی اثر بخشی سیاست های کار تلقی شده است  در وهله سوم ،

 دی مدیریت اجرایی کار باید مورد مالحظه قرار گیرد.، بازرسی کار به مثابه ستون بنیا

 اجرایی مدیریت های سیستم اساسی اهمیت تبیین » پیرامون عمومی بحث مقدمات گزارشی ارائه با کمیته این 

 المللی بین استانداردهای مؤثر اجرای و عادالنه اقتصادی توسعه ، کار بازار مناسب حاکمیت برای کار بازرسی و کار

را فراهم می آورد. گزارش مذکور چگونگی تغییرات بنیادین محیط کار بنگاههایی را که طی سالهای اخیر به  «کار

 علت توسعه اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی و یا بحران دچار تغییر و تحول شده اند، مورد بررسی قرار می دهد.

 از سوی سازمان بین المللی کار در خصوصاکثر کشورهای عضو بر دستیابی به کمک های فنی و ارائه مشاوره 

به نحوی از سوی اکثر اعضاء مغفول ماند.  حوزه تحقیقبازرسی ها و مقاوله نامه های مرتبط تاکید نمودند، اما 

طرح این موضوع از سوی جمهوری اسالمی ایران در صحن اجالس با استقبال کمیته مواجه شد و بدین ترتیب 

 نویس سند نهایی کمیته درج گردید.پیشنهاد مذکور در متن پیش 

 بحث مجدد  -د( کمیته حمایت اجتماعي

 2008سال  97اعالمیه سازمان بین المللی کار درخصوص عدالت اجتماعی برای جهانی سازی منصفانه در اجالس 

اعالمیه  کنفرانس بین المللی کار تصویب گردید. دفتر بین المللی کار به منظور تبیین اقدامات مربوط به پیگیری

مذکور، برنامه ای را با هدف تکرار بحث قبلی پیرامون هر یک از چهار هدف راهبردی اعالمیه، در مباحث کنفرانس 

درک بهتری از واقعیتها و نیازهای متفاوت اعضای » بین المللی کار تدوین و ارائه می نماید، تا از این طریق به 

اسخگویی مؤثرتر به آنها، بکارگیری تمامی ابزارهای اقدام از جمله پ راهبردی، اهداف دادن قرار خود با مد نظر

 .یابد دست « اقدام های برنامه  استانداردها، همکاریهای فنی و ظرفیت فنی و پژوهشی دفتر، و تعیین اولویتها و

قدامات با توجه به اهمیت حق برخورداری از حمایت اجتماعی در سطح جهانی به عنوان حق اولیه بشر، انعکاس ا

مؤثر و مثبت جمهوری اسالمی ایران در زمینه حمایتهای اجتماعی به ویژه در سالهای اخیر، نسبت به حضور فعال 

 .شد  در کمیته مذکور و انعکاس پیشرفتهای حاصله در قالب قرائت بیانیه اقدام



پیمان ی به عنوان بخشی از اجتماع حمایت راهکار از حمایت در کار المللی بین سازمان رویکرد که است ذکر قابل 

، ازجنبه های مختلفی چون : تسریع روند دستیابی به اشتغال زایی، بازیابی مشاغل و موسسات جهاني اشتغال

پایدار ؛ ایجاد نظام حمایت اجتماعی همگانی ؛ پشتیبانی از رعایت استانداردهای بین المللی کار ؛ گفتگوی اجتماعی 

و پایدار حائز اهمیت است. در واقع، رویکرد اصلی کنفرانس در تصویب پیمان برقراری جهانی سازی عادالنه  و

جهانی اشتغال معطوف به اتخاذ سیاست جهانی مناسب برای مقابله با بحران مالی و اقتصادی در سطح جهان بوده 

حاق دو است. ضمناً مباحث مطروحه در این کمیته به لحاظ ارتباط مفهومی با مأموریتهای جدید ناشی از ال

وزارتخانه کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی در کشور حائز اهمیت می باشد.این کمیته با تنظیم متن 

 پیش نویس و با تأکید بر موارد ذیل در روز پایانی کنفرانس نسبت به نهایی نمودن سند مربوطه اقدام نمود.

 .تأمین اجتماعی حق همه افراد است -1

مین اجتماعی، ابزار نیرومندی برای تأمین درآمد با هدف کاهش فقر و ترویج کرامت سیستم های مؤثر تأ -2

 .انسانی است

 .دستیابی به انسجام اجتماعی از طریق تقویت سیستم های تأمین اجتماعی و تحقق جهانی شدن منصفانه -3

 .تأمین اجتماعی یک ضرورت اقتصادی است -4

 هـ( کمیته اعتبارنامه ها :

های کنفرانس بین المللی کار با هدف تعیین رسمیت افراد معرفی شده از سوی دولتهای کمیته اعتبارنامه 

کشورهای عضو سازمان بین المللی کار در خصوص صالحیت رسمی ترکیب نمایندگان گروههای سه جانبه دولت، 

امور خارجه یا کارگر و کارفرما فعالیت می نماید. این نمایندگان همچنین بایستی توسط باالترین مقام وزارت 

 وزارت کار و امور اجتماعی کشورهای عضو با ذکر وظایف مشخص هر یک از نمایندگان به تأیید رسیده باشند.

این کمیته هر سال در خالل برگزاری کنفرانس به منظور بررسی ترکیب نمایندگان کشورهای عضو و به رسمیت 

 ا طی گزارشی اعالم می نماید.شناختن آنها تشکیل جلسه می دهد و در پایان نتایج آن ر

 سازمان  در سالهای گذشته جمهوری اسالمی ایران به لحاظ نقض اصول آزادی انجمن و عدم رعایت مفاد اساسنامه

 سئوال مورد بارها ها اعتبارنامه کمیته سوی از کارگری گروه نمایندگی هیأت ترکیب تعیین در کار المللی بین

پرونده ای نیز نزد کمیته آزادی انجمن سازمان برای جمهوری اسالمی ایران  خصوص این در و است گرفته قرار 

گشوده شد. با توجه به الزام دولت برای پاسخگویی صریح و شفاف، وزارت کار و امور اجتماعی طی چند دوره 

گویی و رفع پاسخ و دفاع جهت گزارش تدوین به نسبت ، آنها به استناد و مربوط ادله تهیه با  جلسات هیأت مدیره

 شبهات موجود اقدام نمود.



کنفرانس بین المللی کار ، کمیته اعتبارنامه های کنفرانس با توجه به رعایت اصول آزادی انجمن  100در اجالس 

و رعایت استانداردهای الزم در تعیین و معرفی نمایندگان گروه های سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما از سوی 

یران، اعتبارنامه های هیأت نمایندگی جمهوری اسالمی ایران را مورد تأیید قرار داد و دولت جمهوری اسالمی ا

 هیچگونه معضلی در این خصوص وجود نداشت.

 بخش سوم: حضور وزیر کار و امور اجتماعي در اجالس 

 شرکت در مجمع عمومي کنفرانس و ایراد سخنراني-1-1

و در خالل هفته سوم کنفرانس ، مقامات بلندپایه کشورهای عضو  طبق روال هر سال پس از پایان کار کمیته ها

اعم از رئیس جمهور، نخست وزیر ، وزاری کار و معاونین وزرای کار با حضور در جلسات مجمع عمومی کنفرانس 

و ایراد سخنرانی پیرامون گزارش مدیر کل و گزارش جهانی اجالس و همچنین ارائه مالحظات و نقطه نظرات خود 

 زمینه موضوعات روز دنیای کار و اشتغال، به ایراد سخنرانی می پردازند.در 

جناب آقای دکتر شیخ االسالمی وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسالمی ایران نیز در اولین روز از آغاز هفته 

 سوم با حضور در مجمع عمومی کنفرانس به ایراد سخنرانی پرداختند.

المللی کار در ارائه موضوع حمایتهای اجتماعی به عنوان نقطه آغازین تحقق عدالت اشاره به اقدام سازمان بین 

اجتماعی در جهان کار، اقدامات مؤثر و سازنده دولت جمهوری اسالمی ایران در زمینه توسعه عدالت اجتماعی 

د بر ضرورت تداوم خصوصاً برای اقشار ضعیف و کم درآمدتر جامعه از جمله طرح سودمند هدفمندی یارانه ها، تأکی

 از فلسطین مقاوم و مظلوم ملت علیه صهیونیستی رژیم بشری ضد و آمیز تبعیض  و استمرار سیاستها و اقدامات

 .بود ایشان نطق کلیدی و مهم موضوعات جمله

 

  

 شرکت در جلسه وزاري کار عضو جنبش عدم تعهد و ایراد سخنراني-1-2

می ایران طی روال سالهای قبل، با حضور در اجالس وزرای کار کشورهای وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسال

 ( به ایراد سخنرانی پرداختند.NAMعضو جنبش غیر متعهدها )

ایشان با اشاره به موضوع اساسی و مهم اصالح ساختار و عملکرد هیأت مدیره سازمان بین المللی کار نقش این 

تباهی در نظامهای مالی و اقتصادی غرب و همچنین تداوم وضعیت  سازمان را در برخورد با بحرانهای ناشی از

اسفبار زندگی و کسب و کار در فلسطین و سایر سرزمین های اشغالی تبیین نمودند. همچنین جنبش عدم تعهد 



گروه های سیاسی بین المللی در هزاره سوم ارزیابی کرده و تشریک مساعی اعضاء در این گروه را  را از موثرترین

 وجب تحقق اهداف جهانی سازی منصفانه و استیفای حقوق مشروع کشورهای در حال توسعه ارزیابی نمودند.م

 

 شرکت در نشست وزاري کار کشورهاي منطقه آسیا و اقیانوسیه و ایراد سخنراني-1-3

منطقه آسیا و وزیر کار و امور اجتماعی جمهوری اسالمی ایران با حضور در نشست ساالنه وزرای کار کشورهای 

 اقیانوسیه سازمان بین المللی کار با ایراد سخنرانی در موضوع اشتغال جوانان نقطه نظرات و دیدگاه های

 جمهوری اسالمی ایران را نسبت به این موضوع تبیین نمود.

 توجه سازمان بین المللی کار به ترکیب جمعیتی جوان کشورهای آسیایی و لزوم اتخاذ سیاستهای جدید برای

مقابله با بیکاری جوانان تحصیل کرده در کنار ارائه گزارشی از اقدامات موثر صورت گرفته در ایران در جهت 

توانمندسازی قشر جوان از جمله نکات محوری سخنرانی ایشان بود همچنین توجه به ریشه های سیاسی بحران 

و مداخالت آنان در حاکمیت داخلی  بیکاری جوانان در جهان که ناشی از حضور قدرتهای مستکبر و سلطه جو

بسیاری از کشورهای منطقه آسیا و دست اندازی آنان در منابع طبیعی و انسانی می باشد از دیگر موضوعات 

 مطروحه در سخنرانی ایشان بود.

  

 انجام مالقات با مقامات مؤثر و کلیدي سازمان بین المللي کار-1-4

 مدیر کل سازمان بین المللي کارالف( مالقات با آقاي خوآن سوماویا 

 در ملی تعریف با گرایی جانبه سه مفاهیم بر تأکید کار، روابط مدیریت عرصه در ایران ارزشمند تجارب به اشاره 

 جمهوری با کار المللی بین سازمان همکاری لزوم است، شده محقق شایستگی به که ایران اسالمی جمهوری

ریهای فنی، تأکید بر استفاده از نیروی انسانی متخصص و توانمند در ساختار همکا توسعه قالب در ایران اسالمی

اداری و تخصصی سازمان بین المللی کار، اعالم آمادگی جهت همکاریهای وسیع در آینده نزدیک با دپارتمانهای 

ها و شرایط  واقعیت به مختلف سازمان بین المللی کار ، لزوم توجه بخش های مختلف سازمان بین المللی کار 

 مطلوب و مساعد جامعه کار و تولید در ایران، از جمله مباحث و موضوعات مطرح در این گفتگو بود.

 ب( مالقات با آقاي جورج درگنیج معاون دپارتمان گفتگوهاي اجتماعي سازمان بین المللي کار 

جمهور ی اسالمی ایران در  در این مالقات وزیر کار و امور اجتماعی ضمن تبیین بسیار مبسوط عملکرد دولت

عرصه روابط کار و شرایط مطلوب ایجاد شده برای کارگران و کارفرمایان، پیشنهاداتی جهت اصالح روندها و نظامات 



اجرایی در سازمان بین المللی کار ارائه نمود که مورد توجه ایشان قرار گرفت. معاون اداره گفتگوهای اجتماعی 

ILO ریهای سازمان بین المللی کار با جمهوری اسالمی ایران انفتاح در فضای ایجاد شده با تأکید بر گسترش همکا

را ناشی از تدابیر هوشمندانه جناب وزیر دانسته و از طرف سایر معاونین سازمان از اهتمام ایشان نسبت به حل و 

 .نمود استقبال و تشکر گفتگو فضای ایجاد و سازمان و ایران بین فصل مناقشات موجود

  

 برگزاري مالقات هاي دو جانبه -5-1

وزیر کار و امور اجتماعی در حاشیه برگزاری اجالس کنفرانس بین المللی کار به منظور تقویت روابط دوجانبه و 

توسعه همکاریهای فیما بین، با وزاری کار کشورهای مختلف دیدار و گفتگو کرد. این مالقاتها عالوه بر تأثیر مثبت 

روابط، اقدام مؤثری برای پیگیری مباحث و مذاکرات قبلی و همچنین پیگیری مفاد مندرج در موافقتنامه در تحکیم 

 ها و یاداشت تفاهمات دوجانبه می باشد.

 فیلیپین، عمان، برزیل، چین، عراق، کشورهای کار وزرای با 100 اجالس  وزیر کار و امور اجتماعی در حاشیه

فتگو داشتند. وی ضمن اشاره به سوابق مناسبات فیمابین موضوعات محوری را با همتایان گ و دیدار زنگبار، و تانزانیا

 مفاد اجرای پیگیری بر تأکید با و مطرح اقتصادی مرتبط های حوزه سایر و اجتماعی امور و  خود در عرصه کار

در مواضع بین المللی با این  همگرایی و دوجانبه روابط در جدید افقهای ترسیم برای را پیشنهاداتی فیمابین اسناد

کشورها مطرح نمود. وزرای کار کشورهای مذکور نیز ضمن استقبال از پیشنهادات ارائه شده بر توسعه روابط 

 دوجانبه تأکید ورزیده و این دیدارها را در حاشیه اجالس مذکور بسیار مثبت ارزیابی نمودند.

 


