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 درباره ی ايران) او.ال.آی(گزارش نود و هفتمين اجالس 

 
هشتاد وهفتتيرم هدانزش  کانون مدافعان حقوق کارگر   

                                                                                                                               

 درباره ی ايران) او.ال.آی(گزارش نود و هفتمين اجالس 

اجالس ای ال او درمجموعه گزارش اجالس منتشر شده واکنون ترجمه آن اين گزارش پس ازبررسی موضوع ايران در

  .ازطرف روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر ارائه ميگردد

  )١١١شماره  ( ١٩٥٨استخدام و اشتغال مصوب  تبعيض درمقاوله نامه مبارزه با

 و نتايج ٢٠٠٦گزارش دولت ايران و همچنين مذاکرات انجام شده در دفتر کميته اعمال استانداردها در ژوئن  : کميته-١

  .اين کميته قرار دارد مد نظر٢٠٠٧پشتيبانی فنی از ايران دراکتبر حاصل از آن و گزارش بازديد گروه 

 کرده است که در دولت ايران درخواست  بين المللی کاراز کنفرانس  ين کميته ا اطالع   بنا بر-برابری ملی ت  سياس-٢

 با مفاد اين اقدامات انجام شده جهت تطبيق کليه مقررات و فعاليت های دولتی خود يک ارزيابی ميان دوره ای ازگزارش

فرهنگی به پايان  اقتصادی، اجتماعی وال برنامه ی چهارم توسعه یاين سزيرا در را ارائه دهد ٢٠١٠مقاوله نامه تا سال

آن بر اهميت ١٠١ و ١٠٠مواد های دولتی را تعيين وعد الزم برای وضع قوانين و سياستاين برنامه اصول و قوا. ميرسد

منشور حقوق  «دولت موظف است که ميثاقی به نام  اين برنامه ١٠٠بر اساس ماده ی . حقوق بشر تأکيد می کند رعايت 

تأمين آزادی و امنيت فعاليت های الزم جهت تأسيس «اصولی مانند اين منشورمشتمل بر. تدوين کند را تهيه و»شهروندان

 و گروه های مختلف  ترويج مساوات طلبی بين دسته جات اجتماعی«و » نهادهای اجتماعی حافظ حقوق زنان و کودکان

 اين برنامه دولت را مکلف می سازد که با عنايت به ١٠١ماده ی  . است » قومی و محترم شمردن آنان در فرهنگ ملی

مناصب شايسته  را برای به کار گماردن افراد دريک طرح ملی» ممنوعيت تبعيض در استخدام و اشتغال«اصولی مانند 

فع هرگونه تبعيض اعم به قوه ی قضاييه قدرت اجرای اقدامات مورد نياز جهت ر نيز١٢٠ماده ی . هيه و تدوين کندآنان ت

  .از تبعيضات جنسی، قومی يا گروهی در حوزه های حقوقی يا قضايی را می دهد

 اين کميته به اين نکته نيز توجه می کند که بنابر يافته های گروه پشتيبانی فنی گزارش های نظارت و ارزيابی ساالنه -٣

 آماده شده و ترجمه ای از خالصه مطالب اين گزارش ها  برنامه چهار ساله تهيه آن ها الزم است١٥٧که بر اساس ماده 

  ساله  چهارۀتبليغات مناسبی برای برنام گروه پشتيبانی فنی به عالوه معتقد است که ظاهرًا . به کميته ارائه خواهد گرديد

دولت . رنامه ندارندايران انجام نگرفته زيرا به جز معدودی از نهادهای دولتی عموم مردم آگاهی چندانی از مفاد اين بدر

ی  دولت ايران خواستارارائهاين کميته از. اشاره می کند٢٠٠٤ را درسال که آن» منشور حقوق زنان«ه ايران همچنين ب

 ١٠١ و ١٠٠ مندرج در مواد  »طرح ملی«و » منشور حقوق شهروندان«اطالعات الزم در خصوص وضعيت پذيرش 

 در اسرع وقت ترجمه ی خالصه  کميته انتظار دارد که.  است١٣٠ ماده ی و نيز اقدامات انجام شده در زمينه ی اجرای
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نتايج حاصل مطالب گزارشهای ارزيابی، هرگونه اطالعات کسب شده درباره ی نحوه ی اجرای برنامه ی چهار ساله و 

 ۀارطالعاتی دربمستدعی است چنانچه ا. اشتغال را دريافت کند به عمل آمده جهت تحقق برابری دراستخدام وهایازتالش

اين : اقدامات انجام شده و يا در دست تهيه برای افزايش آگاهی عمومی از برنامه ی چهارساله داريد ان را ارسال نمائيد

را به منظور بررسی ميزان هم خوانی » منشور حقوق زنان«متن  دولت ايران می خواهد رونوشتی ازکميته به عالوه از

در اختيار آنان قرار دهد و درباره ی تمامی اقدامات به عمل آمده جهت اجرای مفاد منشور آن با متن برنامه ی چهارساله 

  .اطالع رسانی نمايد

که هدف از جديد ذکر شده در گزارش دولت ايران را   اين کميته طرح های - فرصت های برابر برای مردان و زنان -٤

 موزشی فنی و حرفه ایآدانشگاه ها و مراکزار پذيرش آنان در طريق افزايش آمهيل در استخدام و اشتغال زنان ازها تسآن

. می دهدترغيب آنان به راه اندازی شرکتهای تجاری است مورد توجه قرارهای تعاونی ويژه ی بانوان و، تأسيس شرکت

انجمن «يس اين راستا به اقداماتی مانند تأسحمايت اززنان درتأسيس شرکتها را حائز اهميت می شمارد و دردولت ايران 

 زنان مدير، اطالعاتی   طراحی بانک  تجاری،  اندازی مؤسسات به آنان جهت راه وام  اعطای  ، تسهيل در»زنان مدير

در زمينه ی کسب مهارت » زنان و خانوادهمرکزامور«برنامه های مختلف و نيز» سازمان بين المللی کار«فنی  پشتيبانی

ل بر اساس آمار مندرج در گزارش دولت ايران در سا.  زنان اشاره می کندو تأسيس شرکت های تعاونی و تجاری توسط

وره رشته های دانشگاهی را دختران تشکيل می دادند و تعداد زنان شرکت کننده در دازپذيرفته شدگان در% ٥٥، ٢٠٠٦

 شماری ٢٠٠٦ال سدر» ایسازمان آموزش فنی و حرفه « آمارۀبرپاي. استافزايش يافته های آموزش فنی وحرفه ای نيز

 و ساختمان شرکت جستند اما بيشتر  از زنان در کالس های آموزش امور مالی و بازرگانی، صنايع چوب و مهندسی راه

 اطالعات کسب شده در خصوص  اين کميته از ارسال. آنان توجه خود را به رشته ی فن آوری اطالعات معطوف کردند

را در رشته های مختلف گذرانده اند استقبال می کند و از » فنی و حرفه ایسازمان آموزش « تعداد زنانی که دوره های 

اکثريت با توجه به آموزش .  ی آخرين اطالعات خود در اين باره هم چنان ادامه دهد دولت ايران می خواهد که به ارائه

ن و مرد در کالس شرکت کنندگان زستدعی است اطالعات مربوط به شمارمؤسسات خصوصی مقريب به اتفاق زنان در

اين  دارد در ين کميته به عالوه تمايلا. ما ارسال داريد را نيزبه دفتر  ای مؤسسات خصوصی حرفه  و های آموزش فنی

خصوص که پس از اتمام دوره های آموزشی تعليمات و مهارت های کسب شده چگونه زنان را در يافتن مشاغل مناسب 

انجمن «يت های خصوص فعالاين کميته هم چنين درپی کسب اطالعاتی در. ورد دست آياری ميکند اطالعات الزم را به

زنان و مرکزامور«های  اين فعاليت افزون بر ها وبرنامه های ترغيب کننده ی زنان به تأسيس شرکتساير و» زنان مدير

  .است» خانواده

 شمار»  کارسازمان بين المللی «شده توسط رسمی گردآوری  استناد به آمار دارد که با   توجه  اين کميته به اين نکته-٥

 ٢٠٠٦سال درصد در٨/١٣ به رقم ٢٠٠٣درصد درسال ٢/١٢ شاغل دربازارکارگرچه همچنان کم است اما از رقم زنان

 پيدا   کاهش٢٠٠٦ درصد در سال ١٧ به عدد ٢٠٠٢ درصد در سال ٦/١٩ نيز از عدد افزايش يافته و تعداد زنان بيکار

ارائه ران در گزارش اخير خود از ميزان بيکاری در بين زنان و مردان مجموعه ای از آمار کلی را دولت اي. کرده است

تر آمار ايران حجم اين خصوص آن است که مرکز ملی آمار و دفداده استنباط اين کميته ازگزارش گروه پشتيبانی فنی در

آوری کرده اما  اساس جنسيت جمع  بر يک آنرا بدون تفک ری درکشوراطالعات مربوط به وضعيت بيکاقابل توجهی از
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ميزان پيشرفت زنان در   ارزيابی درست  اين کميته جهت. بخش اعظم اين اطالعات در دسترس عموم مردم قرار ندارد

اطالعاتی دقيق از شمار زنان و مردان شاغل در بخش  وقت  يافتن مشاغل غير سنتی و رده باال اميد دارد که در اسرع 

  . و دولتی را بدون تفکيک آن از لحاظ گروه و رده ی شغلی دريافت کندهای خصوصی

 پيامد مستقيم عوامل فرهنگی«زنان ومردان شاغل دربازارکارتعداد که عدم توازن موجود در ذعان دارد دولت ايران ا-٦

  عادل بين مسئوليتبرقراری تند که زنان درکو به عالوه اين موضوع را مطرح مي» تاريخی است ، مذهبی، اقتصادی، و

گروه پشتيبانی فنی همچنين حاکی از آن است که زنان در صورت  يافته های . خود مشکل دارند های شغلی و خانوادگی 

البته تسهيالتی در اين . پذيرش مسئوليت های کاری بيشتر مشکل پيدا می کنندنيافتن مسئوليت های خانگی خود درکاهش 

آن جمله کارازتقليل ساعات نزديکی آن وانونی وجود مهد های کودک درمحل کاريا درزام قخصوص پيش بينی شده که ال

تنها آنان بايد  گويا  اما تنها زنان می توانند از اين تسهيالت استفاده کنند و لذا اين فرض به ذهن متبادر می شود که . است

کارفرمايان  ين تسهيالت بهره مند شوند زيرا غالبًا بسياری از زنان نمی توانند از منافع ا. از فرزندان خود نگهداری کنند

 اطالعات بنابر .از ارائه ی آنها خودداری می کنند و اکثريت زنان با قراردادهای موقت در شرکت ها استخدام می گردند

مينه  بدين سو کارگاه هايی را برای افزايش آگاهی عمومی رد ز٢٠٠٥از سال » امور اجتماعیوزارت کار و«اين کميته 

اين  .برگزار کرده است)  نفر شرکت کننده١٩٠٠٠با بيش از (و کار زنان )  نفر شرکت کننده١٠٠٠با بيش از ( تبعيض 

 بر خصوص افزايش آگاهی، شده در انجام اقدامات  به  اطالعات مربوط   به ارسال  دولت ايران تقاضا دارد کهکميته از

های شغلی و خانگی عموم دراين زمينه و نيزايجاد توازن بين مسئوليتق استيفای حقو شغلی وعدم تبعيضقراری عدالت و

دولت ايران آن است که تسهيالت درخواست ديگراين کميته از. های خاص ادامه دهدحمايت تسهيالت واز طريق اعطای 

  .ويژه ی کارکنان دارای فرزند را به مردان نيز تعميم دهد

خواهد ايران ميدولت  صوص رواج آگهی های تبعيض آميزازخه پشتيبانی فنی در يافته های گرو اين کميته با توجه به-٧

که اطالعات الزم درباره ی اقدامات انجام شده يا در دست تهيه برای منع چنين اعمالی را ارائه دهد و پيرو بررسی های 

العاتی را نيز در خصوص  انجام گرفت يک بار ديگر از دولت اين کشور تقاضا دارد که اط٢٠٠٢کلی خود که در سال 

  .اقدامات انجام شده يا در دست تهيه جهت منع اذيت و آزار جنسی در استخدام و اشتغال به دفتر اين کميته ارسال کند

 دولت ايران به اين نکته اشاره می کند که اقداماتی را برای جلب توجه قانون گزاران - قوانين و مقررات تبعيض آميز-٨

پی جلب مساعدت نهاد های اجتماعی عيض آميز انجام داده و مستمرا در تب ين و مقرراتننگری در قوابه لزوم لغو يا باز

با اين سياست های مغايرقوانين و راتی است که با هدف تجديد نظر دراقدامات و مذاکو سازمان های غيردولتی درهمسو 

که در طول  زيرۀقانونی مشروح بازنگری درمواد الغا يا جهت ا کنون هيچ تالشی دراما ت. مقاوله نامه صورت می گيرد

  .چند سال اخير اين کميته به صورت مداوم به دنبال آن بود انجام نگرفته است

 قوانين کشوری و مواد تبعيض ١١١٧آن است که بخش فنی در ايران اعتقاد عمومی برمشاهدات گروه پشتيبانی  بنا بر-٩

قوانين کشوری ١١١٧بخش با توجه به گزارش اين گروه . گرددی بايستی لغوسازمان تامين اجتماعمققرات مندرج درآميز

 تاثيری مخرب بر عملع از اشتغال آنان به کارشوند درکه به مردان اجازه می دهد با اقامه ی دعوی عليه همسر خود مان

صورت رفته که توفيقی نداشته ١١١٧رگذشته تالش هايی درجهت الغای بخش د. کار داردبازارورود به توانايی زنان در

مشخص نيست گروه پشتيبانی فنی هنوزاما بنا بر گزارش . است و لذا ابتکارات جديدی را در اين خصوص ارائه داده اند
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دارد که هدف از آن ها رارمرحله ی اجرا قچند طرح جديد نيز در. خيرکه اين ابتکارات به نتيجه ی مطلوب می رسند يا 

مردان را تامين منافع اظ تعلق مستمری وحق اوالد بيشترلح سازمان تامين اجتماعی است که ازاتاصالح موادی ازمقرر

 ۀمتاسفانه دولت ايران هنوزاطالعاتی را در بار. مشکالت بسياری را برای زنان به وجود می آوردمی کند که ازاين نظر

ار اين کميته قرار نداده است عالوه بر اين بر پايه قوانين اداری محدود کننده ی استخدام همسران کارمندان دولت در اختي

که اجازه  است  مواجه  قانونی  سال سن دارند با مانعی  ٣٠ی ظاهرا استخدام زنانی که بيش ازگزارش گروه پشتيبانی فن

د بازار کار  وار مرخصی های شغلی استفاده می کنند دوبارهاد خود ازدهد آنانی که به دليل زايمان يا مراقبت ازفرزندنمي

اين کميته با توجه به در خواست های مکرر خود از دولت ايران طی ساليان گذشته مبنی بر لغو قوانين و مقررات . شوند

بری وضوع فوق قائل است مصرانه از اين دولت می » کميته ی کنفرانس«فوريی که ر با مفاد اين مقاوله نامه و نيزمغاي

ن و مقررات را لغو کند و اين کميته را در جريان اقدامات مشخصی که در اين مورد خواهد که بدون فوت وقت اين قواني

و هر گونه سال سن   ٣٠باالی  اشتغال افراد  قانونی  لطفا اطالعات الزم در خصوص موانع  .انجام شده است قرار دهد

  . اين کميته قرار دهيد را نيز دراختياراين دستدست تهيه جهت اصالح يا الغای قوانين و مقرراتی ازاقدام انجام شده يا در

است که با توجه به گزارش دولت ايران مصوبه ی مقام قضاوت اين نکته شايان ذکر در خصوص دسترسی زنان به -١٠

به موجب اين مصوبه موقعيت قضاوت زن به .  همچنان به قوت خود باقی است١٩٧٩سال  صادره در٥٥٠٨٠شماره ی 

ی کند اما دولت ايران بر اين نکته تاکيد م. رای منع شدند کرد و در نتيجه آن زنان از صدوريک منصب اداری تنزل پيدا

اشتغال دارند که داديار، زنان اکنون درمجموعه ای ازمناصب قضايی به کارقوه ی قضائيه که به سبب اصالحات اخيردر

. آن جمله استمجرمان صغيرازگاه خصانت وقاضی داد داشتگاه، مشاوردادگاه فرجام، مشاوردادگاه خانواده، وقاضی باز

 و انتساب آنان در  زن  ارتقای مقام  دولت ايران در ادامه ی اين گزارش می آورد که مسئولين اليحه ای جديد را با هدف

» .به صورت جدی در دست بررسی است«اعطای اختيارات تام به آنان نيز ارائه داده اند وسمت مشاوران قاضی محاکم 

يه را تسليم قوه ی قضائشاغل درمردان ا درخواستی مبنی بر ارائه ی آمارزنان وه گزارش گروه پشتيبانی فنی آناساسبر 

راه زنانی  بر سرجهت وجود موانع حقوقی و قضايیاطمينان ازدولت ايران تقاضا دارد جهت وصول اين کميته از. کردند

رند اقدامات مقتضی را اجرا و اطالعات الزم را در خصوص که در اين قوه مناصب و اختياراتی همسان با مردان را دا

نان مچنين آمار مردان و زهالذکر و خواهشمند است جزئيات و وضعيت اليحه ی فوق . جزئيات اين اقدامات ارسال کنند

  .دهيدقراراختيار اين کميته شاغل در قوه ی قضائيه را نيزدر

ات پوشش اجباری و تاثيرات منفی احتمالی قوانين و مقرری خود را ازن کميته همواره نگراناي در طول ساليان اخير-١١

مسلمان در بخش دولتی و نيز مقررات انضباطی مراکز آموزش استخدام زنان غيرآن ها در ادارات بر مجازات تخطی از

 ايران از اين  ولتاين کميته به لحاظ عدم ارائه ی هيچ گونه اطالعاتی در اين باره در گزارش د. عالی ابراز داشته است

دولت می خواهد در خصوص نحوه ی اجرای قوانين اداری و انضباطی مزبوط به پوشش اسالمی در مراکز آموزشی و 

در اينجا از . را ارائه دهند ادارات و همچنين تعداد موارد تخطی از اين قوانين و مجازات های اعالم شده اطالعات الزم 

می کنيم که اين کميته را از وضعيت مندرجات و اهداف اليحه ی ارائه شده به مجلس خواست  دراستفاده و مجددَافرصت 

  . در خصوص مقررات پوشش اسالمی مطلع گردانيد٢٠٠٦ايران در سال 

دولت ايران يک خط متمايز  اجرايی  در قوانين و سياست های   بنا بر گزارش گروه پشتيبانی فنی - تبعيض مذهبی-١٢ 



 

 5

اقليت های مذهبی رسمی کرسی های ثابتی . و غير رسمی کشيده شده است ليت های مذهبی رسمی کننده مشخص بين اق

دولتی داشته باشند و برای استخدام معلم از بين اين قشر سهميه  در مجلس دارند و می توانند تقاضای استخدام در بخش 

 که وضعيت اقليت های مذهبی غير رسمی نشان می کنداما اين گروه درادامه گزارش خود خاطر.  تعيين شده استهايی

. تغيير اين وضعيت در آينده نزديک به چشم نمی خوردهيچ نشانه ای ازمی رسد و  ويژه بهائيان بسيار وخيم به نظرو به

به موجب بخشنامه هيئت گزينش عالی رياست جمهوری،  دولتی داشته باشند واداراتتقاضای استخدام درآنان نمی توانند 

بنا بر اعالم دولت ايران آمار مربوط به استخدام بهائيان و ديگر اقليت های مذهبی و . ن قشر حق تدريس ندارندمعلمين اي

  . ذهن اقليت های ايران القاء کندکن است برداشت های نادرستی را درقومی گردآوری نمی شود، زيرا اين کار مم

 ميليون نفری ٦/٣ نفر بهايی را در بين جمعيت ٢٣ تواند  بر اساس گزارش گروه پشتيانی فنی دولت ايران تنها می-١٣ 

سازمان آموزش  "   بهائيان اجازه حضوردردوره هایاين گروه به عاله دريافته است که . دانشجويی کشور شناسايی کند

البته بر . محروم شده اند بهايی بودن   به دليل  را ندارند و از دريافت حقوق مستمری خود نيز مشخصا" فنی و حرفه ای

. اساس اخباری که به دست اين گروه رسيده اقداماتی در جهت تضمين پرداخت حقوق مستمری آنان در دست انجام است

 دارد در ايران يک جو عمومی حاکی از عدم تحمل بهائيان وجود" گروه پشتيبانی فنی در گزارش خود عنوان داشته که 

صت های برابر در تحصيل، استخدام و اشتغال و برخورد يکسان با اين قشر فرازاستفاده آنان که عميقا ريشه دوانده و بر

به بخش نامه و عقيده نيزآزادی مذاهب گزارش گر ويژه اين کميته درامور".جای گذارده استامورتاثيری منفی بردر اين 

وع شود به رج (ره می کند بهايی گری اشا ای در زمينه افزايش مراقبت از بهائيان و حمالت فزاينده رسانه ای به مذهب 

). ١٨١-١٨٣، پاراگراف ٢٠٠٧ مارس ٨مورخ ،١، الحاقيه شماره A/HRC/4/21شمارهبه شورای حقوق بشر"گزارش

 برابر در تحصيل،  آنان از فرصت های  جدی را در استفاده  اين کميته عميقا نگران است که عدم تحمل بهائيان موانعی

اقدامات مجدانه و کارا در خصوص ترويج  شتغال ايجاد کند و از دولت ايران اتخاذ آموزش فنی و حرفه ای، استخدام و ا

 صادره درباره   و ابالغيه های دولتی بخشنامه ها احترام به اقليت های مذهبی غير رسمی و تحمل آنان، لغو فوری کليه 

مبارزه  اقدامات پيش گيرانه درجهتاذ اتختجديد فعاليت بهائيان درتحصيل،آموزش فنی وحرفه ای، استخدام واشتغال ونيز

اين کميته هم چنين به نقطه نظرات پيشين خود در خصوص . اعمال می شود خواستار استبا تبعيضاتی را که براين قشر

 سياست و وضعيت اليحه ای که به منظور بازنگری در  تاکيد می ورزد و خواهان کسب اطالعاتی درباره اين" گزينش"

  . تسليم شده استآن به مجلس ايران

 تعداد افزايش  برارائه ميزان  ايران مبنی  دولت  خود از درخواست قبلی توجه به  کميته با   اين -اقليت های قومی -١٤

ارائه داده است خصوص شمار مذاهب سياسی اين اقليت ها  دراطالعاتی که اين دولتاقليت های قومی ازمناصب اداری 

اختصاص برخی ازمناصب شغلی به اقليتهای قومی عدم گزارش گروه پشتيبانی فنی مبنی بربا توجه به کند و استقبال می

ها وامی مانند کرددولت ايران ارسال اطالعاتی درباره وضعيت استخدامی اقديگرازافتادن امنيت ملی بار به دليل به خطر

 انجام شده برای تضمين دسترسی برابر اين و ترک زبانان به ويژه آمار مربوط به استخدام آنان در ادارات و نيز اقدامات

 خطر   به دليل به  که مناصبی درخصوص لطفا . است خواستاررا  اشتغالی تحصيلی، استخدامی وهای  فرصت به اقوام

  .ته ارسال داريداختيار اقليت های قومی قرار نمی گيرد نيز اطالعات الزم را به اين کميافتادن امنيت ملی در

 در ايران نهاد هايی مانند کميسيون -حقوق بشر و فصل اختالفات و رسيدگی به موارد نقض حل ول ئ نهاد های مس-١٥
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 قانون اساسی، دادگاه ها و شوراهای حل اختالف وجود ٩٨اسالمی، کميسيون اصل ملی، کميسيون حقوق بشرحقوق بشر

 ٢٠٠٥ بشر ملی در دسامبر سال کميسيون حقوق. دارد که برای طرح شکايت از تبعيض می توان به آن ها مراجعه کرد

فنی ظاهرا در ايران  بنا بر گزارش گروه پشتيبانی . تاسيس شده و وظيفه آن رسيدگی به موارد نقض حقوق اقليت هاست

گرفتاری ممکن است مانع برخی موارد نيز ترس ازدرآن ها ندارند وندانی با اين نهاد ها و نحوه کارعموم مردم آشنايی چ

ی آسان مردم و به خصوص شاکيان موضوع ديگری که در اين زمينه مطرح شده مساله دسترس. ت گردداز طرح شکايا

ه تعداد و نوع شکايات خواهد که اطالعات موجود درباردولت ايران مياين کميته از. ها استتبعيض مذهبی به اين نهاداز

ائه و برای افزايش  ها را به همراه نتايج حاصله اردادگاهوحل اختالف، کميسيون های حقوق بشرشورا های طرح شده در

هم چنين دسترسی آسان کليه گروه ها به اين نهاد ها اقدامات مقتضی ها ووجود نهاد های فوق و وظايف آنآگاهی عموم از

  .را انجام دهد

ت سازنده با شرکای اجتماعی گزارش خود تاکيد کرده که به انجام تعامال دولت ايران در-های اجتماعینهاد تعامل با -١٦

اما با توجه به . در زمينه اجرای مفاد اين مقاوله نامه قويا متعهد است" سازمان بين المللی کار"خود و تعميق همکاری با 

حال حاضر در سطح آن ارائه شده درگروه پشتيبانی فنی شرح مبسوطی ازگزارش بحران عدم وجود آزادی تشکل که در

گرچه برای تحقق هدف .  تعامالت موثر با نهاد های اجتماعی در خصوص موضوعات فوق وجود نداردملی امکان انجام

اما تالش بيشتری بايد . ته استتطبيق قوانين و سياست های اجرايی مربوطه با مفاد اين مقاوله نامه اقداماتی صورت گرف

   اقدامات٢٠١٠سالارائه نتايج ملموس در  به منظورخواهد کهدولت ايران ميلذا اين کميته از. صوص انجام شوداين خدر

  . الزم برای هم خوانی قوانين و سياست های اجرايی خود با مفاد اين مقاوله نامه را شدت بخشد
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