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 چکیده

عامل  ،رابطه مستقیم کار با غنای زندگی انسان فراتر از مفاهیم اقتصادی متدوال است.کیفیت کار        

مهمی برای تضممین تثییر مبتت کار در تسسم ه اسمت. برخی از کارها مانند کار کسدک، کار ارتاری و 

همه این مسارد در رهان کار که  .تخریب می کنند، تسسم ه را به دمد  نیروی کار ف ال در کار قاچاق

تحت تثییر رهانی دمدن و انقب  فناوری دماهد تیییرا  سمری ی اسمت باید بی  از می  مسرد تسره  

یک ضمرور  ناخسدمایند مساره اسمت. اگر در هدایت این قرار گیرند.حرکت در مسمیر کار مایدار با  

  انسمانی در نسمتهای راری و یتی فار ه یمیخ خساهد بسد. حرکت دمسسمت بخسریم، قابتیتهای منف ل 
کار مایدار باید از انساع دیگر کار تفسیک دممسد چسن این نسع کار نه تنها تسسمم ه را تقسیت می کند، 

 را کاه  می   بتسه ب نسان ارخای اصتی تسس ه مایدار ایرا  رانتی منفی و میامدهای ناخساسته مشاغل
ادمتیال را برای نسمل حاضمر بدون محدود کردن ین برای نسمتهای یتی  دهد. این نسع کار فرصمتهای  

ایجاد   ا و اسمتراتییها در سمه حسز تقسیت تسسم ه از مسمیر کار به تدوین سمیاسمته دهد. گسمتر  می

 فرصتهای کار، تضمین رفا  کارگران و انجام اقداما  و مداخب  هدفمند نیاز دارد.

 . ستهیکار دا،کارمایدار، قرارداد رهانی،ارتسس ه ماید ،انقب  دیجیتال:ها واژه کلید 

 

 

 
           رانی،تهران،ایحقسق واحد تهران دمال،دانشگا  یزاد اسبم یدکتر  یدانشجس 1

      ل(   ئس مس سند ینس)رانی،تهران،ایگرو  حقسق واحد تهران دمال،دانشگا  یزاد اسبم  اریو استاد یعتم ا یعضس ه 2

3
      رانینسر،تهران،ا امیدانشگا  م یگرو  حقسق عمسم اریو دانش یعتم ا یعضس ه 
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 مقدمه .1

اینسه کار چگسنه می تساند تسس ه را تقسیت کند ضرور  واکاوی مفهسم گسترد  ای از کار را          

ایجاد می کند که فراتر از چارچس  مشماغل، ف اییتهایی مانند کار مراقتتی غیردسمتمخدی، کار داوبتتانه  

انقب    و کار خبق که همگی در غنای زندگی انسمممانها تثییر مبتتی دارند را مسدممم  می دهد.امروز

دیجیتال، انسانها را در کشسرها و رسامع مختتف به هم مرتتط کرد  است. کار از بریق تقسیت قابتیت  

انسمانها به این میشمرفتها کمک کرد  اسمت. کار دمایسمته نیخ برای انسمانها حت کرامت نفت و فرصمت  

سد دارد، از فقر مشممارکت کامل در رام ه را فراهم کرد  اسممت.ایتته هنسز چایشممهای قابل تسرهی ور

زیسممت محیطی و مناقشمما  و بی طسر کتی نامایداری تا تیییرا  اقتیمی و ب  عمد مسممتمر و نابرابری  

 ها، همه این چایشها مسان ی را برای مردم در انتخا  کار دایسته ایجاد می کنند.یتاتی

به ورسد  انقب  فناوری فرصممتهای ردیدی ایجاد کرد  ویی چایشممهای ردیدی نیخ  ورهانی دممدن 

یورد  اسممت از رمته این چایشممها قراردادهای کار مسقت و کار کستا  مد  را می تسان نام برد که به 

صمسر  نامتقارن بین نیروی کار بسمیار ماهر و غیرماهر تسزیع دمد  اند.زنان هم در کار دریمدی و هم  

سمه با مردان مشمارکت  در کار غیردریمدی با تت یض مسارهند. در عرصمه کار دسمتمخدی، ینها در مقای

کمتری دارند، حقسق کمتری دریافت می کنند، در کارهایی با یسمیب مییری بیشمتر کار می کنند و در 

 حضسر کمتری دارند.مناصب مدیریت اردد 

کار مایدار باید از انساع دیگر کار تفسیک دممسد چسن این نسع کار نه تنها تسسمم ه را تقسیت می کند، 

تی تسسم ه مایدار ایرا  رانتی منفی و میامدهای ناخساسمته مشماغل را کاه  بتسه به عنسان ارخای اصم 

می دهد. این نسع کار فرصمتهای ادمتیال را برای نسمل حاضمر بدون محدود کردن ین برای نسمتهای یتی  

در واقع تقسیت تسسم ه از مسمیر کار به تدوین سمیاسمتها و اسمتراتییها در سمه حسز     گسمتر  می دهد.

صمممتهمای کمار، تضممممین رفما  کمارگران و انجمام اقمدامما  و ممداخب  همدفمنمد نیماز گسمممترد  ایجماد فر

دارد.حسز  اول به استراتییهای ادتیال متی و بهر  برداری از فرصتها در رهان در حال تیییر کار تثکید 

ای  هم تضممممین حقسق کمارگران و مخایمای ینهما، گسمممتر  حممایت  دارد، حسز  دوم متماحمم مهمی مماننمد

و فصمممل نابرابریها را مسدممم  می دهد. اقداما  و مداخب  هدفمند نیخ باید بر کار    حل  ،ارتماعی

  - مایدار، حل مشممسل نابرابری در کار دریمدی و غیردریمدی و مداخب  ویی  برای گروههای خا 

تمرکخ یابد. فراتر از این مسارد، دسمتسر کار مشمخصمی نیخ   -برای مبال، رسانان و افراد دارای م تسییت 

 ی میگیری قرارداد ردید ارتماعی، یک تفاهم رهانی و برنامه کار دایسته ضروری است.برا
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که بطسر یدمسار بر  ۸اهداف تسسم ه مایدار مصمس  اربت تسسم ه مایدارسمازمان متل از رمته هدف 

ته  م، بهتسد ادمتیال مسید و فراگیر و کار دمایسم دائکار از بریق»تقسیت ردمد اقتصمادی مایدار، فراگیر و 

ای همگان« تثکید دارد، ضمرور  میگیری متاحم ردی در این بسمتر را دربار  چایشمهایی که در ایر بر

تیییرا  مسمتمر در رهان کار صمسر  می گیرد مطرم می سمازد ییا باید از هر فرصمتی برای تقسیت  

 استفاد  نمسد.  مایدار و تسس ه   دایسته  رابطه بین کار

 کار برای توسعه.2

دنیای کار به سرعت در حال تحسل است و هنسز تحسال  قابل تسرهی در تسس ه در با این فرض که  

انتظار وقسع اسمت، بایسمتی چگسنگی تثییر کار در تسسم ه را واکاوی کرد و اب اد گسمترد  تری از کار،  

نظر قرار داد و از این منظر اب مادی فراتر از کمار دریممدی را دممماممل کمار داوبتتمانمه و کمار خبق را ممدّ

سدم  داد. ارتتا  بین کار و تسسم ه غیرارادی نیسمت و ایتته برخی از انساع کار، مانند کار ارتاری می م

تساند با نقض حقسق بشمر، تضم یف عخ  نفت انسمان و فدا کردن یزادی و اسمتقبل فرد به تسسم ه 

ی یید که های مناسمب، فرصمتهای نابرابر کار و مادا  به ورسد مسمیب بخند. همننین، در نتسد سمیاسمتی

نابرابری را در رام ه تداوم می بخشد.در واقع، کار در درایطی تسس ه را بهتسد می بخشد که سیاستها  

بتسانند فرصممتها و روند تسسمم ه کار مسید، خبق و رضممایتتخ  را افخای  دهند، مهارتها و قابتیتهای  

یک برنامه عمتیاتی در کار را تقسیت کنند و حقسق، سممبمت و رفا  کارگران را تضمممین و همننین 

 د.نچارچس  قرارداد ارتماعی نسین، تسافق رهانی و دستسر کار دایسته را دنتال کن

بخ  زیادی از قابتیت انسمانها  ها گسمترد  و محرومیت انسمان و  نها نامتسازن اسمت هنسز میشمرفت انسما

متری دریافت می در مقیات رهانی، زنان در مقایسممه با مردان حقسق ک .اسممتفاد  باقی ماند  اسممت بب

کم از قابتیت بنیادی و های اصمتی انسمان عدم اسمتفاد ، اسمتفاد  غتط یا اسمتفاد   یسی از محرومیت  .کنند

میتیارد نفر در رهان، دمماغبن فقیر 1برای تسسمم ه اسممت. حدود  ردممد یابند ها، ی نی کار  مهم انسممان

یتیارد نفر در مشماغل یسمیب مییر م1/ 5هسمتند که با کمتر از دو دالر در روز زندگی می کنند و بی  از

کار می کنند که م مسال فاقد مشممخصممه های کار دممایسممته و فاقد حق بیان و دفاع از حقسق خسد و 

 (WDR,2019) خارج از مسد  تثمین ارتماعی هستند.

وری، عقب افتاد  و سمهم کارگران در دریمد در حال کاه    رهان کار، حقسق و دسمتمخد از بهر در 

منابق   در  (میتیارد نفر6/ ۲)سمممسم رم یت رهان بی  از دو ۲۰5۰انتظار می رود در سمممال  و  اسمممت 

تسسمم ه با    (HDR,2015) دهند.دممهری اسممسان یابند و ترفیتهای دممهری را در م رض فشممار قرار

همنسن   مخابرا ، یسمیتها و ضمربه های مت دد تضم یف می دمسد، مخابراتی مانند بیماریهای واگیر
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های اقتصممادی و مایی و فقدان امنیت غیا و خابرا  میشممروند  سممبمت، بحران، م19ماندمی کسوید

  .انرژی

کیفیمت کمار تماکیمد دارد کمه کمار بمایمد کراممت نفت و حت بماینمدگی ایجماد کرد ، مشمممارکمت و ت ماممل را 

، کار باید مایداری زیسمت محیطی را نیخ تقسیت کند. مایدارتسمهیل کند. برای تحسیم رابطه با تسسم ه 

را دنتال کند و   تقسیت می کند که اهدافی فراتر از منافع فردی  مایدارکار زمانی ارتتاب  را با تسسمم ه 

به تحقق اهداف مشمترک ارتماعی مانند کاه  فقر و نابرابری، همتسمتگی ارتماعی، فرهنو و تمدن  

کممک کنمد. برعست، زممانی کمه کمار تسام بما تت یض و خشمممسنمت بمادمممد، ارز  کمار از بین می رود و 

مشمهسد تت یض در کار،  یسی از مسارد  (HDR, 2015)تضم یف می دمسد.  مایدارارتتا  ین با تسسم ه 

تت یض رنسممیتی در مسق یتهای دممیتی، مرداختها و رفتارهاسممت. مسارد دیگر تت یض نیخ در ارتتا  با  

در انساع مختتف های محیط کار  خشممسنتهای رنسممی رم می دهد. سمیت، م تسییت و گرایشمم نیاد، ق

دم  کند. بسمیاری از مر های یفظی یا فیخیسی نیخ رابطه کار و تسسم ه را مخدو  میتهدیدها و خشمسنت

ها نفر در دمرایط تایمانه می کنند. میتیسن های ینها را در زندگی محدودبه کارهایی مشمیسیند که انتخاب

کمار می کننمدب بمه بسری کمه ابتمدایی ترین حقسق کمار کسدکمان، کمار ارتماری و ...  همنسن  و نماعمادالنمه  

ها نفر از کارگران  میتیسنهمننین .  دانسمانی دمان نقض می دمسند و کرامت نفت انسمان ضمایع می گرد

ب د از قاچاق  دماید خانگی، مهارر، رنسمی و مشماغل زیان یور در م رض مخابرا  متنسع قرار دارند.

 .  بادداستحه و مساد مخدر، قاچاق انسان در رهان مردریمدترین کار غیرقانسنی  

د و بیشترین افراد حقسق بگیر  کار دریمدی برای میتیسنها انسان مهم ترین منتع دریمد محسس  می دس 

های کافی، کار خانگی انسمان را تسانا و به ینها کمک    ورسد حمایتدر رهان زنان هسمتند. در صمسر

می کند تا خانساد  را از فقر نجا  دهند. ایتته بهر  کشمی در کار خانگی دسمتمخدی، به ویی  در مسرد 

ر دمرایطی که سماختارهای حقسقی کفایت یا کارگران مهارر زن مدید  دمای ی اسمت.برخی اوقا  نیخ د

ضممانت اررایی ندادمته بادمند، کارفرمایان با تسسمل به تهدید و ارعا  از مرداخت حقسق بفر  می 

رونمد یما حقسق کمتر مرداخمت می کننمد. ینهما می تساننمد کمارگران خمانگی دسمممتمخدی را بمه کمارهمای  

ار کننمد. دمممرایط کمار در این مسارد اغتمب  سممماعمت کمار روزانمه و بمدون ت طیمل واد  1۸تما    حتیبسالنی 

رگران  های بهدادمتی و درمانی اسمت. همننین کادسمترسمی به مراقتت نامسماعد با تیییه ناکافی و بدون

 قرار دارند.هم استفاد  های رسمی و رنسی  دستمخدی خانگی در م رض سسء

 دیجیتال جهانی شدن و انقالب .3
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  کار و چگسنگی انجام دادن ین را به سمممرعت تیییر می دهد.رهانی دمممدن و انقب  فناوری ماهیت  

سممتر انجام کار در حال تیییر اسممت و در حین تیییر بر تسسمم ه تثییر می گیارد. عامل تحسل در کار،  ب

رهانی دممدن و انقب  فناوری، به ویی  انقب  دیجیتال اسممت. رهانی دممدن همتسممتگی رهانی را 

رمایه گیاری، ردممد و تهسر و زوال مشمماغل و نیخ در دممتسه تقسیت کرد  و در ایگسهای تجار ، سمم 

به نظر می رسمد ما امروز در رریان    های کار خبق و کار داوبتتانه تثییر بسمیار زیادی گیادمته اسمت.

سمرعت انطتاق و نفس  فناوری دیجیتال در زندگی بسمیار قابل  و  تند و نسین انقب  فناوری قرار داریم

بسل کشممید تا نیمی از رم یت صمماحب تتفن دممدند. این مد  ا نیم قرن در یمریساگر  تثمل اسممت. 

 بسد. یک دههبرای تتفن همرا  تنها 

انقب  دیجیتال در سممیر تطسر کار به عنسان میشممران نسین کار همان نقشممی را ایفا می کند که میشممتر 

یفا کرد  بسدند. اقتصماد همتسمته مشمارکتی، برون سم اری فرییندهای تسیید، کار رم ی و کار من طف ا

ران را گه دد  متحسل کرد  و تسییدکنندگان کسچک و صن تهمننین انقب  دیجیتال، کار خبق را ب

محرک ادسال نسینی  های فناوری نه تنها کار را دگرگسن کرد ، بتسه مستسر تسانمند ساخته است.میشرفت

متفسران اید  ها را به کاالها و خدما  قابل  های تحقیقاتی و از خبقیت و نسیوری نیخ بسد  اسمت. تیم

 یمت تتدیل کرد  اند.

ها در فضمممای رد  اسمممت و امروز  این نسع ف اییتانقب  دیجیتال ف اییتهای داوبتتانه را نیخ متحسل ک 

مجازی نیخ انجام می دممسند. برخی از فناوریها که بیشممترین قابتیت را در تیییر کار دارند، عتارتند از  

دان    (1399 7،یبهرام)  ر، چاپ سمه ب دی، رباتیک میشمرفته،  خیر  انرژی و اتسماسمیسن کار.بفناوری ا

در سمازمانها و ردمد بهر    های نرم افخاری هسدممند به تحسل بخر و اببعا  که از بریق سمیسمتم

دسممتیاران ها نفر را قادر خساهند سمماخت تا از  میتیسن  دان  و اببعا  منجر دممد  اسممت ،  وری کار

در دنیای نسین کار، کارگران باید ان طاف مییر و انطتاق مییر بادممند و  دیجیتال هسدمممند بهر  بترند.

یمادگی کافی دادممته بادممند. ینها   ،برای بازیمسزی، را به رایی و میاکر  برای دممرایط کاری ردید

 همننین، باید زمان بیشتری برای رستجسی فرصتهای ردید کار اختصا  دهند.

 19۸۰تقریتا متسیدین )افرادی که بیشمترین ارتتا  را با دنیای نسین کار برقرار می کنند نسمل هخار  سسم

های  طی ما به سمممن می گیارند که فناوریهای دیجیتال و فناوریهسمممتند. این گرو  در دمممرای (به ب د

به بتسغ می رسمند گرفته اسمتب ینها زمانی بعا  همه عرصمه های زندگی را فراو اب میشمرفته ارتتابا 

بسمیاری از  ای فراگیر دمد  اند.  که ان طاف مییری، انطتاق مییری و کارهای غیرمتداول به بسر فخایند 

رم یت هخار  سممسم در رسممتجسی کاری هسممتند که هدفی فراتر از کسممب فاید  مایی دارد و انتظار 
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ماعی اختصمما  دارند بخشممی از کار و م یشممت خسد را برای حل مشممسب  زیسممت محیطی و ارت

نمد. ینهما افراد هسمممتیشمممگماممان ارتمماعی نیخ بمه عنسان نیروی کمار رمدیمد در حمال گسمممتر   دهنمد. م

اند. ینان مؤسممسممه های تثییرگیاری هسممتند که برای حل مشممسب  ارتماعی مسممئسییت مییرفته 

 ایجاد می کنند که هدف ین خسداتسایی مایی و بیشینه سازی منافع ارتماعی است.غیرانتفاعی  

 .برون سپاری و زنجیره ارزش جهانی4

رهانی دممدنب مشمماغل و کارگران را از بریق برون سمم اری و تشممسیل زنجیر  ارز  بین ایمتتی در 

دمتسه های رهانی به هم میسند می زند. دمرکتها در قایب قرارداد انتقال یا قرارداد فرعی )یا ترکیتی از 

هایی که هخینه تسیید کمتری دارند  را به کشمممسر  ف اییتهای رانتی خسدهر دو( قسممممتی از عمتیا  با  

های اقتصمادی اکنسن به زنجیر  های ارز  رهانی متصمل دمد  اند و نتقال می دهند. بسمیاری از ف اییتا

این زنجیر  ها مانند متی کشسرها و گاهی قار  ها را به هم متصل کرد  اند. میسستگی رهانی از مرحته  

مرحته دسممترسممی به بازار و خدما  مت از فرو  تیییر دممسل یافته  مساد خام و قط ا  رخئی به  

کاالها و خدما  واسطه ای و میانی در یمد  که بی فرییند   است. تسیید به دسل غایب ین، ی نی تسیید

تسیید غیرمتمرکخ و با تسزیع بین ایمتتی و مشممارکت صممنایع مختتف و با هماهنگی دممرکتهای چند 

های اخیر دان  در تسیید، نق  برتری را ایفا می کند. حتی در تسییدا  مل می دممسد.در سممایمتیتی کا

 کارخانه ای ارز  کاالی نهایی به بسر فخایند  ای در دان  مستقر در ین کاال نهفته است.

در فرییند برون سم اری، مشماغل مسنتاژ در کشمسرهای تسسم ه یافته به مسازا  انطتاق کشمسرهای در 

ا  محسر به تدریج به منابق صمادراتی در این کشمسرها منتقل دمدند. تثییر حال تسسم ه با صمنایع صمادر

این فرییند در ادمتیال زایی در کشمسرهای در حال تسسم ه بخر  مانند چین و مسخیک و در کشمسرهای  

کسچستر مانند کاسممتاریسا، رمهسری دومنیسن و سممریبنسا بسممیار قابل تسره و مبتت بسد  و روند  

ایتته، کیفیت کار و اررای     (139۸ ۲7سمم هری،)  رها تسممریع کرد  اسممت.تسسمم ه را در این کشممس 

 استانداردهای کار در این کشسرها متفاو  بسد  است.

های فناوری ارتتابا  و اببعا  که میشمرفت 199۰در رهان، در دهه   برون سم اری مشماغل خدماتی

ت، به سمرعت گسمتر  یافت.  امسان ارائه بسمیاری از خدما  مشمتیتانی خارج از مرکخ را فراهم سماخ

ت داد مشاغل بی واسطه در فناوری اببعا  و ارتتابا  در  ۲۰1۰تا  ۲۰۰۰برای مبال، بین سال های 

ایتته، برون سم اری در کشمسرهای    (WDR, 2019)میتیسن دمیل رسمید. ۲به بی  از  ۲۸۴۰۰۰هند از 

حایی که برون س اری در کتیت  در حال تسس ه همه بخشها و همه کارگران را منتفع نساخته استب در 

خسد برای کشسرهای در حال تسس ه سسدمند بسد ، تت اتی را برای کارگران در کشسرهای تسس ه یافته  
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ایجاد کرد  اسممت. هر چند نتایج بریوردها متفاو  اسممت و ییار بتندمد  در مقایسممه با تت ا  کستا   

بخ  تسییدا  کارخانه ای بیشمتر از  در مد  چندان دمفاف نیسمت، اما ت داد مشماغل از دسمت رفته

 بخ  خدما  بسد  است.  

امروز ، مشمماغل مرتتط با امسر اداری، مشممتیتانی، امسر مایی و تجاری، خدما  کام یستر و محاسممتا ،  

دسند. این مشاغل اغتب در گرو  مشاغل با مهار  متسسط و باال قرار دارند و  اغتب برون س اری می

بهتسد زیرسمماخت های فناوری اببعا  و ارتتابا  امسان برون سمم اری با تسره به ردممد یمسز  و 

بنابراین، گرچه در کشممسرهایی که مییرند  برون سمم اری هسممتند  نها با هخینه های کمتر ورسد داردی

امسان ایجاد منافع هنگفت از بریق دسمترسمی به مشماغل ردید فراهم می دمسد، برای رتران مشماغل از 

های بیشمتر و مهارتهای ردید برای ورود به محیط رقابتی ردید متدأ، یمسزدم دسمت رفته در کشمسرهای  

ضمروری اسمت. برای تسمهیل انطتاق با دمرایط ردید، به برنامه هایی نیاز اسمت تا مردم را در میدا کردن 

کار ردید، بهتسد مهارتها و دسممترسممی به دریمد مایه یاری دهند. یمسز  مهارتها همننین، در ردممد 

 ارگران برای ورود به مشاغل ردید در کشسرهای در حال تسس ه نیخ حائخ اهمیت است.تسانمندی ک 

میسستن کشسرهای در حال تسس ه به زنجیر  ارز  رهانی فرصتهای مشاغل در یمدی را افخای  داد  

و نرم مشمارکت نیروی کار برای زنان را ارتقاء بخشمید  اسمت بسمیاری در صمن ت نسماری مشمیسل به 

ند.ایتته این میسسمممتگی دربار  کیفیت کار و ندر زنجیر  های ارز  رهانی کار می ک  و کار دمممد  اند

های انسمانی خسد را افخای  داد  اند تسضمیچ چندانی ارائه نمی کند. اینسه کارگران تا چه حد تسانمندی

منظسر های بهتسد مهار  های ینها نیخ به سمممطچ حمایت از کارگران و فرصمممت  باید مبحظا  مربس 

 دسند.

رندگان و بازندگانی دارد. بسمیسمتم زنجیر  ارز  رهانی در درون و در بین کشمسرها و در بین صمنایع،  

ماهیت یزاد زنجیر  های ارز  رهانی می تساند امنیت مشمماغل را کاه  و دویتها و میمانساران رخء  

ان و دمرایط کاری ینها را برای کاه  هخینه ها تحت فشمار قرار دهد. این فشمارها خسد حقسق کارگر

کشمسرهای در حال تسسم ه همننین ، با   به ویی  کارگران با مهار  کمتر را تحت تثییر قرار می دهد.

ها و بهتسد مهارتهای کار، ز  تر زنجیر  ارز  رهانی که فرصممتخطر قفل دممدن در حتقه های کم ار

هما و ز  رهمانی مینیمدگیه زنجیر  همای ارانتقمال بم   فنماوری را محمدود می کننمد مسارهنمد.  عرضمممه

ردیدی برای کارگران در کشمسرهای تسسم ه یافته و در حال تسسم ه ایجاد کرد  اسمت. هنسز    م ضمب

مشمخ  نیسمت کارگرانی که با کار خسد به زنجیر  های ارز  رهانی کمک می کنند در مقایسمه با  

 (HDR, 2015) کارگران خارج از این زنجیر  ها چقدر دریمد کسب می کنند.
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شمارهای بازار که از بریق زنجیر  های ارز  رهانی انتقال می یابد به نظر می رسمد تسسمط نیروی ف

دمسد )از بریق رقابتهای رهانی(، یا منجر  کار ری  می دمسد، این فشمارها یا به دسمتمخدها منتقل می

رخء( یا های  د )از بریق زنجیر  های میمانساریبه ردمد بخ  غیررسممی و ناامنی در قراردادها می دمس 

متیتی گاهی نیروی کار  در دور  های رکسد(. دمممرکت های چندبه اخراج کارگران منتهی می دمممسد )

محروم از حقسق کمار را بمه کمار می گیرنمد، ینهما ترکیتی از نیروی کمار یمابمت، کمارگران مسقمت، میممانسماران  

ایجاد ان طاف در تسیید مسمتقل، کارگران مروژ  محسر و کارگران مشماغل برون سم اری دمد  را با هدف  

ایگسی دو گانه  و مدیریت هخینه ها مسرد اسممتفاد  قرار میدهند. مشممارکت در زنجیر  های ارز ، در

کار برای برخی دمیل امن و سمازگار با کرامت نفت ایجاد می کند و برای برخی دیگر دمیل نامایدار 

 )حتی در یک کشسر و در یک صن ت م ین(.

 .انقالب دیجیتال5

ییند  در انقب  دیجیتال به دمانت و سمرنسدمت بسمتگی ندارد، بتسه به مهار  و ییند  نگری  رتسمتط ب

دهند و نیخ نحس  انجام دادن کارها در سمممایه فناوری های  متسی اسمممت.نسع کاری که مردم انجام می

ی تقسیت  نسین تیییر می یابند. این تیییر، ردید نیسمت، اما رابطه بین کار و تسسم ه و نهادهایی که برا

های دیجیتال، گسممتر  و نفس  فناوری  ایرا  مبتت فناوری در زندگی مردم مسیرند را متحسل می کنند.

رهان کار را در همه منابق دگرگسن کرد ، اما ایرا  ین در کشمسرهای مختتف متفاو  اسمت. برخی  

ایر یسازم همای همرا  و سممم اببعما  و ارتتمابما  و گسمممتر  تتفناز تیییرا  فنماوری نظیر فنماوری  

دیجیتایی فاصمته ها را کستا  کرد  اند. با این حال، کشمسرها دارای سماختارهای تسیید و ادمتیال مراکند   

و متفاوتی هسممتند و فناوری دیجیتال را متناسممب با وزن اقتصممادی بخشممهای کشمماورزی، صممن ت و 

های مردم  ه تسانمندیسمرمایه گیاری در تسسم  خدما  به کار می گیرند و همننین منابع الزم را برای

سممتت کارهای دریمدی به کارهای غیردریمدی و به دممیسهای متفاو  اسممتفاد  می کنند. بازار کار، ن

های کاری در کشمسرهای مختتف متفاو  اسمت و به همین دییل ایرا  فناوری  دمرایط متداول محیط

 (۲۰۲۰ ۸1نسرگیت،) دیجیتال در کار نیخ متفاو  خساهد بسد.

های برتر )های تک( دارد، اما بر بیف گسترد  ای از ارتتا  تنگاتنگی با صنایع فناوریانقب  دیجیتال 

تتفن    ف اییت های غیرمتشممسل از کشمماورزی تا دسممتفرودممی نیخ تثییر دارد. برخی به بسر مسممتقیم به

برقراری ارتتا  کبمی، میام های همرا ، اکنسن رنته های مختتف کار را با  همرا  وابسممتگی دارند. تتفن

از  -کستا  و نرم افخارهای مختتف تسمهیل کرد  اند. تتفن همرا  برای بسمیاری از انساع مختتف ف اییتها

از مشاغل دریمدی تا غیردریمدی مفید بسد  است.دسترسی به اینترنت و   -مشماغل رسممی تا غیررسممی
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برای مردم امسمان ممییر کرد  انمد. از این تتفن همرا  بهر  برداری و تسمممتط بر خبقیمت و نتسغ را  

ها بین مردان و زنان و بین منابق دممهری و ی، به ویی  در صممسرتی که نابرابریها در دسممترسممیفناور

اینترنت در کشمسرهای در   روسمتایی کمتر دمسد، بی  از می  می تسان اسمتفاد  کرد. اگر دسمترسمی به

 ایجاد خساهد دمد.  زیادیسمد، ارز  افخود   حال تسسم ه به سمطچ ین در کشمسرهای تسسم ه یافته بر

 (۲۰۲۰ 59نسرگیت،)

اقتصماد دیجیتال بسیاری از زنان را در ورود به مشاغل تسانمند کرد  و استفاد  از خبقیت ها و قابتیت  

نمد و بمه تجمار    ابرخی از ینمان کماریفرین دمممد بمه گسنمه ای کمههما را برای ینمان میسمممر کرد  اسمممتب  

ند    اند و برخی دیگر در مشماغل خدما  ایسترونیک و کار بر خط ری  دمدا  ایسترونیک روی یورد

اما این عرصه ردید کار، مخیت بیشتری برای افراد ماهر و مستط به دان  و فناوری ایجاد کرد  است  

 و به نستت کمتری زنان را دامل می دسد.

همای  ای فنماوری  ایرا  زنجیر   بمه ت تیری،    اسمممت ممایمه را ایجماد کردتیییرا  مهمار     ،انقب  فنماوری

ر افخای  داد  اسمت. به بیان  نسین تقاضما را برای کارگران کمتر ماهر کاه  و برای کارگران بسمیار ماه

تیییر افرادی را که سمرمایه انسمانی بیشمتری دارند منتفع سماخته و فرصمتهای ادمتیال را قطتی   تر، ایندقیق

 (1395 19حسینی،)  کرد  است.

در اوج فضمای قطتی دمد  کار، مشماغل خسبی برای دارندگان مدارج تحصمیتی و مهارتهای عایی ورسد  

دارند. در یک سمسی بیف، هنسز مشماغل خدماتی با وییگی مهار  کمتر، بهر  وری کمتر و دسمتمخد 

  در داخل اتاقسهای کمتر مانند خدما  نظافتی ورسد دارند، در میانه بیف، بسممیاری از مشمماغل یابت  

های کارخانجما  همننمان ادامه می یابنمد. بنمابراین، بخرگترین گرو  بازندگان، کارگران  ادارا  و سممماین

 داغل در مشاغل کمتر تخصصی و کارهای تسراری روزمر  هستند.

های قابل  از ترفیت افرادی است که تساناییها و مهارت بسمیاری از مشاغل مینید   هنی و مهارتی، باالتر

ها برای یی  مسارهند و به همین دییل دمرکتنابراین، برخی از صمنایع با کمتسد مهارتهای وقتسیی دارند. ب

دهنمد حقسق هنگفتی مرداخمت می کننمد. بمه این   نسابغ بخرگی کمه بمازارهمای رهمانی را همدف قرار می

ترتیب، نیروی کار نه تنها در سممطچ متی قطتی دممد  بتسه در سممطچ بین ایمتتی نیخ الیه بندی دممد   

به بسری که کارگران کمتر ماهر از بازارهای داختی تثمین می دممسند و افراد بسممیار ماهر از   اسممتب

های ویی  و تحصمیب  و دان  مناسمب  اکنسن وقت ین رسمید  اسمت که انسمانها مهارتبازارهای رهانی.

ت اما نمی تسان گف  ی را برای ختق ارز  اسمممتفاد  کنندکسمممب کنند، چرا که این افراد قادرند فناور

زیرا   های عادی اسمممت،مشممماغتی اسمممت که نیازمند مهارتها و قابتیتامروز بدترین زمان ممسن برای  
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 هما و قمابتیتهما بی  از می  نیماز دارنمد.کمام یسترهما، ربماتهما و سمممایر فنماوریهمای دیجیتمال بمه این مهمارت

(HDR, 2015) 

ی نیروی کار افخای  یافته و ور  یجیتال این بسد که در می ین بهر یسی از وعد  های ضممنی انقب  د

در ادامه منجر به ردمد دسمتمخدها خساهد دمد. به نظر نمی رسمد هینسدام از این وعد  ها تحقق یافته  

بادممند  بهر  وری با نرخهای می  بینی دممد  ردممد نسرد  و منافع انقب  دیجیتال در افخای  سممطچ 

دمساف   (WDR, 2019)ی مبال در هند(دسمتمخدها ان سات نیافته اسمت. در بسمیاری از اقتصمادها )برا

بین بهر  وری و ردمد دسمتمخدها سمال به سمال بیشمتر دمد  اسمت. واق یت این اسمت که وقتی سمطچ 

مرداخمت واق ی برای اغتمب کمارگران در حمایمت رکسد قرار دارد و دریممد افرادی کمه حقسق بماالتر 

گی دریافت می کنند افخای  می یابد میانگین دسمممتمخدها این تفاو  ها را مخفی می کند و بر مینید

 درایط می افخاید.

انقب  فناوری، همخمان با افخای  نابرابری رم داد  است. کارگران، بخ  کسچستری از کل دریمد را 

مهارتهای عایی دارند و با بهر  وری بیشمتری کار می   دریافت می کنند. حتی کسمانی که تحصمیب  و

ی و منخیت ارتماعی، کسمب نمی کنند مادا  متناسمب، از یحا  میخان حقسق دریافتی، مایداری دمیت

کنند.سمهم کاهند  دسمتمخد کارگران را می تسان در کاه  ردمد میانگین دسمتمخدهای واق ی مشماهد  

کرد. در دمرایطی که سمهم دریافتی نیروی کار بسمیار ماهر )و سمرمایه( در حال افخای  اسمت، سمهم بقیه 

 کارگران روند کاهشی دارد.

 توسعه پایدار-6

ها  اهداف کمی را برای کاه  محرومیت -۲۰۰۰متانی مهم بیانیه هخار  در سمال  -ار اهداف تسسم ه هخ

اقداماتی در رریان بسد که  ۲۰13ترسیم کرد  است. از سال  ۲۰15در ورس  مختتف تسس ه برای سال 

و گسمتر  و فراگیری کار در قایب اهداف تسسم ه هخار  کمک   ۲۰15به تهیه برنامه تسسم ه دور  مسما 

اهداف مربس  به تسسم ه مایدار، بخشمی از مراحتی اسمت کشمسرهای عضمس سمازمان متل در می کرد.  

های انسمان در کانسن  کاه  محرومیتهای انسمانی و نابرابری در میشمرفتتنظیم کردند. ۲۰1۴اواخر سمال 

اهداف تسس ه مایدار قرار دارند و تستیفی است برای بهتسد درایط زندگی و فرصتها برای یحاد رام ه 

 . ۲۰3۰انی تا سال ره

اتخا  تدابیری از برف کشمسرهای عضمس  ۲۰1۲در سمال  ۲۰یسی از دسمتاوردهای مهم کنفرانت ریس   

برای تتیین مجمسعه ای از اهداف تسسم ه مایدار به منظسر تسمهیل گیار رهان از اهداف تسسم ه هخار  

یندهای همه دممسل و فرابسد. در این کنفرانت تصممیم گرفته دمد »  ۲۰15به برنامه های تسسم ه مسما 
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ها در اهداف تسسم ه مایدار به گسنه ای تنظیم دمسد که برای همه اعضما در دسمترت دمفاف بین دویت

بادمد و اهداف تسسم ه مایدار را که در مجمع عمسمی سمازمان متل مسرد تسافق قرار گرفته دنتال کند. 

 169دف و ه  17ین گرو  در  «در همین مسقع، یک گرو  کاری داوبتتانه بین دویتی تشممسیل دممد و ا

مجمع عمسمی   ۲۰15زیرهدف که به اهداف تسسم ه مایدار کمک می کنند به تسافق رسمیدند. از ژانسیه  

سممازمان متل اهداف یاد دممد  را مسرد یتت قرار داد و در »نشممسممت تسسمم ه مایدار سممازمان متل« در 

اهداف، منج حسز  را که در رهان  ها قرار گرفت. این مسرد تسافق سمران کشمسرها و دویت ۲۰15سم تامتر  

برای بشمریت اهمیت فسق ای اد  ای دارد، تتیین کرد  اسمت.اهداف تسسم ه مایدار  حسز  مهم مرتتط با  

 (139۸ 39ایروانی،) دهد. ورس  انسانی و زیست کر  را مسد  می

 اهداف تسس ه مایدار سه رخء را دامل می دسد 

o    تسس ه مایدار تثکید می کنند.به اویسیت کاه  فقر در چارچس 

o .مسد  رهانی دارند و همه کشسرها و افراد را دامل می دسند 

o ها در سمممطسم متی، منطقه ای و رهانی مای  و اف زمان بندی دمممد  دارند و میشمممرفتاهد

 گخار  می دسند.

  برداری به این ترتیب، اهداف تسسم ه مایدار انسمان را در کانسن تسسم ه قرار خساهد داد تا امسان بهر

تسسم ه مایدار در بیانیه »کمیسمیسن رهانی محیط زیسمت و ییا  از قابتیتهای انسمانی تقسیت دمسد  کامل

ل راری بدون یسممیب زدن به ( چنین ت ریف دممد   تسسمم ه ای که به نیازهای نسمم 19۸7تسسمم ه« )

 (1395 19مسراصیر،) های ب دی در بریوردن نیازهای خسد ماسخ می دهد.تساناییهای نست

دسمتیابی به سمهمی برابر و مایدار در دسمتاوردهای تسسم ه سمهل و بدون دردسمر نیسمت. از یک سمس،  

منابع رم ی قابل دسممترت برای تحقق میشممرفتهای ضممروری هرگخ به وفسر ورسد ندارند. یرو  و 

از سمسی دیگر، ف اییت انسمان اگر به منسال گیدمته .دریمد رهانی نسمتت به گیدمته بیشمتر دمد  اسمت 

ها و قابتیتهای ردمد در ییند  را هم برای ما و دسمتاوردهای قتتی و همننین ترفیت  یابد، اسمتمرارادامه 

های یتی به مخابر  می اندازد. این تهدیدها که اغتب نادممی از مصممرف نامایدار منابع  سممتهم برای ن

 از گسمتر  رهانی تا -بتی ی و همننین مشمسب  حل و فصمل مسانع ارتماعی اسمت هم در مقیات 

و هم در قتمرو متفاو  هسممتندب اگر کنترل و بربرف نشممسند به مسازا  تخریب منابع    -اب اد محتی

 بتی ی، تسانایی انسان نیخ برای ادامه برخی از انساع ف اییتها محدود خساهد دد.

کنندگان و مصمرف کنندگان محتی به اما  از محدود  رسامع اصمتی تسییدبه مرور زمان قتمرو این اقد

سمطسم اسمتانی و کشمسری که هخینه ها و منافع ین در مقیات بخرگتر تسزیع می دمسد گسمتر  یافت.  
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ا ، ارزیابی منافع و اتخا  تصممیمهای مناسمب و یک سمازو کار متداول در تخمین میامدهای این اقدام

دست رفته ها می تساند دمامل بریوردی از مشاغل از انجام دادن تحتیتهای هخینه فاید  اسمت. این تحتیت

دمدب هر چند همه مشماغل از دسمت رفته یسسمان نیسمتند. از یک سمس در نرخهای بیساری باال اگر همه با

کارگران در مدتی کستا  در دممرکتها یا صممنایع دیگر ری  دممسند، ایر بیساری ناچیخ خساهد بسد. از 

انه رم دهد یا سمسی دیگر، همین ت داد بسمیار اندک مشماغل از دسمت رفته اگر در دمهری با یک کارخ

اگر کارگران مهار  های انتقال مییر یا امید کمتری برای ادمتیال در ییند  دادمته بادمند یسمیتها تشمدید  

یمریسما    199۰فمایمد ، اصمممبحیمه قمانسن هسای مماک    -خساهمد دمممد.بمه عنسان نمسنمه ای از تحتیمل هخینمه

(WDR, 2019)   هسا را به دد  محدود کرد و را در نظر بگیرید که با اعمال مقررا ، منابع یالیند

انند های برق، وسمممایل نقتیه مستسری و سمممایر منابع مراکند  مبسمممیاری از صمممنایع از رمته نیروگاه

 بی سممه سممال مت از اررای مقررا ،  و های تجاری را تحت تثییر قرار دادخشممسشممسییها و نانسایی

 5کاه  یافت. دریافتیها تنها  درصمد  5ی  از های مشممسل قانسن، بمیانگین دریافتی کارگران در بخشم 

ها ترمیم دمد. بریورد دمد  که یک کارگر م مسیی در بخ  مشممسل قانسن  سمال مت از تیییر سمیاسمت

 درصد دریمد خسد را نستت به دور  قتل از اررای قانسن از دست داد  است. ۲۰اخیر حدود 

و کمل رهمان را متمثیر کرد     این میماممدهما، اکنسن از قتمروهمای محتی، متی و حتی منطقمه ای عتسر کرد 

اسمممت برندگان و بازندگان از محدود  های ریرافیایی و زمانی عتسر کرد ب و چای  مهمی را از نظر  

نحس  ممدیریمت میماممدهما ایجماد کرد  انمد. یمک نمسنمه مهم تیییرا  اقتیمی اسمممت کمه بما افخای  بسالنی 

های یزاد و تسایی بیشمتر حساد   سمطچ یبایگسهای بار ، باال یمدن   مد  میانگین دما در رهان، تیییر

 ی  و هسایی و بتی ی همرا  است.

در بسممیاری از متاحم   -اگر ترمیم نشممسند -مایدارمیامدهای فار ه بار تیییرا  اقتیمی در تسسمم ه  

بازتابی از خسد بر رای می گیارند که یسی از ینها تیییراتی اسممت که ماهیت کار و دممرایط کار برای 

که   های  کارگران فقیر تحت تثییر قرار میدهد.برای مبال، در مایین دسمت حسز  رودخانه مردم را به وی

نفر را با  ها  را  اقتیمی زندگی و م شممیت میتیسنتییی  -محل زندگی حادممیه نشممینان روسممتایی اسممت 

مخابرا  ردی مساره خساهد سمماخت. در ییند  تیییرا  اسمماسممی در مایداری تسیید محصممسال  

  (HDR, 2015)هد دادکشاورزی رم خسا

دهد که اگر انتشمار گازهای گتخانه ای به عنسان مهمترین   بریوردهای اخیر در مقیات رهانی نشمان می

در مقایسمه با دمای دور  قتل از  ۲1۰۰عامل تیییرا  اقتیمی کنترل نشمسد، دمای سمطچ زمین در سمال  

محدود کردن این میخان از   درره سممانتیگراد افخای  خساهد یافت.برای  ۴/ ۸تا3/ 7صممن تی دممدن بین
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راسمات  درره سمانتیگراد الزم اسمت انتشمار گازهای گتخانه ای ب ۲افخای  دما به سمطچ تسافق دمد  

کار  و  درصمد کاه  یابد 7۰تا  ۴۰بین  ۲۰1۰نسمتت به میخان انتشمار سمال  ۲۰5۰تسافق رهانی، تا سمال 

 ,WDR). گرددهایی را که عامل این انتشمار هسمتند متثیر میتیسن نفر از افراد دماغل در بخشم صمدها  

2019) 

 کار و توسعه پایدار.7

کار دارای میامدهای ناخساسممته ای اسممت که در اب ادی فراتر از افرادی که ین را انجام می دهند تاهر 

ایخاما   می دممسد و به افرادی که از نظر اب اد ریرافیایی در زمانی دورتر هسممتند ت میم می یابد. نتایج

همسار  منفی نیسمتند ف اییتهای مرتتط با این نسع کار می تسانند به گسنه ای تیییر یابند که به میشمرفت  

انسمان منجر دمد  و مخایای مبتتی برای بسمیاری از افرادی که به بسر مسمتقیم با ینها در ارتتا  نیسمتند  

  اتفاق می افتند و ییار مبتت و منفی در یک زنجیر ر در مایداری تسسم هایجاد کند.بسمیاری از ایرا  کا

تسسم ه انسمانی را تقسیت می کند و در کنار ین ایرا  تسسم ه بسیی  ب د بر رای می گیارند.کاری که 

 رانتی منفی و میامدهای ناخساسمممته را حیف یا تضممم یف می کند به »کار مایدار« مسسمممسم اسمممت.

(HDR, 2015) 

کار مایدار در کشمسرهای تسسم ه یافته یا در حال تسسم ه ایجاد می دمسد، اما در این کشمسرها از نظر  

گیاری متفاو  اسمت.  ارتتا  با تسسم ه انسمانی و کاربسمتهای ین در سمیاسمتمقیات، دمرایط کار، میخان 

دما  اسمت که با ت تیر هر دمیل دمایسمته در کشماورزی، صمن ت، خ "مشماغل سمتخ"این نسع کار مشمابه 

یا امسر اررایی که در حفاتت با ایجاد کیفیت محیط زیسمت مؤیر بادمد تسصمیف می دمسدب اما مشماغل  

نخسمت، کار مایدار ایخاما در چارچس    (HDR,   2015) تفاو  اصمتی با کار مایدار دارند.سمتخ دو 

ن، خیرین و ن، هنرمنداهای مربس  به داوبتتات ریف نمی دمسد بنابراین، ف اییتم یشمت و کسمب دریمد  

بر می گیرد. دوم، مشماغل سمتخ دارای محرکهایی برای میشمترد تسسم ه انسانی از مسیر هدایت غیر  را در

 کار است.  

برای اینسه کار مایدار در اب اد گسممترد  اسممتمرار دادممته بادممد، سممه اقدام تسسمم ه ای باید به مسازا   

با عامتیت سمیاسمتگیاران متی و بین ایمتتی، یسدیگر انجام دمسند و هر کدام از ینها به ف اییتهای خا   

ف االن حسز  صن ت و سایر حسز  های بخ  خصسصی، رام ه مدنی و دهروندان متسی است حیف  

مشماغل و کارهای مایدار ارخای اصمتی تشمسیل دهند  تسسم ه ،تیییر مشماغل و ایجاد مشماغل.مشماغل

  رانتی منفی و نتایج ناخساسممته کار را مایدار هسممتند.کار مایدار، تسسمم ه را بهتسد می بخشممد و ایرا

841 

" 
کا

ار
د

پای
ر 

" 

 



اسممت، بتسه اسممتمرار کار برای  ت دیل می کند. کار مایدار، نه تنها برای دوام و بقای رهان ضممروری

 های یتی را نیخ تضمین می کند. نست

برای اینسه کار مایدار رنته عمسمی و فراگیر دادممته بادممد، تیییرا  باید در سممه مسممیر مسازی اعمال 

 دسند 

 یف )برخی از کارها حیف یا کاه  خساهند یافت(ح ➢

های نسین سمممازگار با ین کارها و از بریق سمممرمایه گیاری در فناوری  تیییر)برخی از کارها ➢

 یمسز  و بروزرسانی مهارتها ادامه خساهند یافت(

 ایجاد )کارهای ردید ایجاد خساهند دد( ➢

همای  بخ  مهمی از اسمممتراتیی انرژییمدی،  همای انرژی خسردممم ز  همای رمدیمد کمار، از رمتمه فنماوریحس 

تجدیدمییر در بسمیاری از کشمسرها را دمامل می دمسند. ترفیت این نسع کارها در تسسم ه به دمد  

های ردید، مین دسمترسمی رهانی به خدما  انرژیهای تجدیدمییر می تسانند با تضم انرژی.متفاو  اسمت 

برای دسممتیابی به هدف هفتم تسسمم ه مایدار میشممران مهمی   ۲۰3۰قابل ابمینان و قابل تثمین تا سممال 

 )تضمین دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، مطمئن، مایدار، و نسین برای همه( بادند.

 کار پایدار واهداف توسعه پایدار .8

)تقسیت ردمممد اقتصمممادی مسمممتمر، فراگیر و مایدار، ادمممتیال کامل و مسید و کاریابی برای  ۸هدف  

دار میامدهای مسمتقیم و مهمی در کار مایدار دارد. همننین اهداف رخئی همگان(از اهداف تسسم ه مای

 چند مسرد از میامدهای تسس ه مایدار در کار مایدار را تتیین می کنند. ۸مرتتط با هدف 

انجام دادن اقداما  ینی و مؤیر برای ریشممه کن کردن کار ارتاری، حیف بردگی مدرن و   ۸-7هدف  

یت و کاه  بدترین انساع کار کسدکان از رمته اسمتخدام و به کارگیری  قاچاق انسمان و تضممین ممنسع

 دنتال می کند. ۲۰۲5کسدک سرباز و خاتمه دادن به همه انساع کار کسدکان را تا سال  

حمایت از حقسق کار و بهتسد دمممرایط کار سمممایم و ایمن برای همه کارگران، از رمته    -۸-۸هدف  

 .مهارران زن، و افراد داغل در کارهای متخیخل و نامایدارکارگران مهارر، و به ویی   

به  ۲۰3۰براحی و اررای سمیاسمتهای م ین برای تقسیت صمن ت تسریسمم مایدار تا سمال    -۸-9هدف  

 به انساع خاصی از ادتیال مایدار تثکید دارد.  -منظسر ایجاد دیل و تقسیت فرهنو تسییدا  
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سمیسن سمازمان بهدادمت رهانی در کنترل تنتاکس در همه تشمدید اقداما  اررای کنسان -ایف  -3هدف  

 کشسرها به دنتال کاه  کار مرتتط با تسیید و تسزیع تنتاکس و بهتسد همخمان سبمتی کارگران است.

  و مقاوم سمازی صمنایع برای مایداری بیشمتر و افخای   ۲۰3۰ها تا سمال ارتقای زیرسماخت  -9-۴هدف  

ها و فرییندهای صممن تی سممایم، ماک و سممازگار با محیط ز فناورین اافخویی منابع و اسممتفاد  روزیکار

مسمیر خاصمی    -های خسدتط با این هدف و متناسمب با ترفیتزیسمت و ایخام کشمسرها برای اقداما  مرت

 را برای بهتسد مهارتها و ایجاد حسز  های ردید و ممسن کار تسصیه می کند.

ر اسممتس  مسرسد کار و م رفی رویسردهای ردید اهداف دیگر و اهداف فرعی مربس  به ینها به تییی

ممایمان دادن بمه گرسمممنگی و دسمممتیمابی بمه امنیمت غمیا و تیمییمه بهتر و ترویج    -۲دالیمت دارنمد. همدف  

ها و امسر مرتتط با کشماورزی را خسردار اسمت که نحس  اررای ف اییتکشماورزی مایدار از این ترفیت بر

 ن بخ  ادتیال دارند متحسل کند.برای رم یت بسیار بخرگی از مردم که در ای

عهد  دار کاه  سمهم بخرگی از   -داریمانند کشماورزی، ماهیگیری و رنگت  -برخی از صمنایع کهن  

زدایی و   رف ی  و خاک، عامل مرتتط با رنگلگازهای گتخانه ای، مسمممئسل ایگسهای نامایدار مصممم 

های کادمت و بنابراین، تیییر رودم اقتیمی اسمت.کاهند  تنسع زیسمتی و به ویی  مسمت د ایجاد اختبال  

رزی که قادر به ایجاد این ها و رودمهای کشماو  زراعی بسمیار حیاتی اسمت. فناوریدادمت محصمسال

ند در دسممترت هسممتندب اما انطتاق با ینها باید تسممریع دممسد. برای مبال، حدود یک سممسم از تیییر

تبف بیشممتر اسممت. الزم اسممت اقداما  محصممسال  غیایی اتبف یا فاسممد و سممهم غب  در این ا

ینی صمسر  مییرد و محصمسال  صمن تی ردیدی براحی  گسمترد  ای برای افخای  بازد  قابل تسره و

 و تسیید دسند.

ها  (، از رمته کار در زیرسماخت9-۴ف  بسمیاری از کارها نیخ محرک مایداری زیسمت محیطی هسمتند )هد

می تسانند از بریق تحریک سمایر صمنایع برای ردمد (  7و صمن ت سماختمان. مروژ  های انرژی )هدف  

های  رژیو نسسمازی مشماغل بتندمد  و کستا  مد  و مسمتقیم و غیرمسمتقیم ایجاد کنند. در صمن ت ان

این  میتیسن دیل بخرگترین کارفرمای رهان در3اد بی  از بخ  انرژی خسردمیدی با ایج  ،تجدیدمییر

نتایج و کارییی یمسز  و سبمت، به ویی  برای  با تقسیت (WDR, 2019) صن ت به دمار می رود.

کسدکان، اهداف تسسم ه مایدار می تساند دمایسد  کسمب مهار  برای ورود به مشماغتی بادمد که متضممن  

 کار مایدار هستند.

 شایسته کار و  پایدارتوسعه  .8

843 

" 
کا

ار
د

پای
ر 

" 

 



 نیاز دارد.های مسیر و برنامه اررایی  به سیاست  دایسته از مسیر کار مایدارارتقای تسس ه 

  ی باید در بسمتر  دمایسمته از مسمیر کارمایدار انساع گخینه های سمیاسمتی برای ارتقای تسسم ه   •

های دمیتی بیشمتر با هدف گسمتر  دامنه انتخا  گسمترد  درنظر گرفته دمسند  ایجاد فرصمت

 کار،

 ،تضمین رفا  کارگران برای تقسیت رابطه مبتت بین کار و تسس ه •

 های گروهها و درایط خا  کار.د  برای حل چایششخ  و هدفگیاری داقداما  م •

قرارداد  "یمک دسمممتسر کمار اررایی برای همدایمت و راهتری تیییر بمه منظسر تجمیع راهترد سمممه رمانتمه  

 نیخ ضروری است.    "برنامه کار دایسته"و"اقدام رهانی"،"ارتماعی ردید

 تنظیم قرارداد اجتماعی جدید .8-1

مد  دماغبن به یک کارفرما یا عضمسیت ینان در یک امسان وابسمتگی بتندان نسین کار،  امروز  در ره

اتحادیه صمنفی بسمیار کمتر اسمت. دنیای کنسنی کار با ترتیتا  حمایتی سمنتی سمازگار نیسمت. رام ه 

چگسنه قادر اسممت منابع مایی الزم را برای مسدمم  رم یت فخایند  افرادی را که کار دائمی ندارند،  

از مسدم  بخ  رسممی هسمتند، افرادی را که تاز  وارد بازار کار می دمسند )به   افرادی را که خارج

ویی  مهارران( و افرادی را که قادر به کار نیسمممتند تجهیخ کندر در چنین دمممرایطی باید قراردادهای  

تر از یننه در قرن بیسممتم رم داد من قد  راری گفتمان در مقیات بسممیار وسممی ارتماعی ردید، با برق

 دسند.

 اقدام برای تفاهم جهانی، در چارچوب تولید جهانی .8-2

های متی و قراردادهای ارتماعی نمی تسانند فراتر از ت هدا  رهانی عمل کنند. افخون بر این، سمیاسمت

رهانی دمدن حقیقی بر مایه ادمتراک اید  ها بنیاد می دمسد. ما باید در مسمئسییت مایداری مشماغل در 

ها در سمراسمر   ان، کارگران، کارفرمایان و دویتانی به ارماع همه  ینفرهان سمهیم بادمیم.یک تفاهم ره

رهمان، احترام بمه حقسق کمارگران در عممل و یممادگی برای ممیاکر  و تسافق در هممه سمممطسم نیمازمنمد 

نظرا  در  اسممت. این اقدام نیاز به تثسممیت یک نهاد ردید ندارد و صممرفا می تساند با رهت دهی به

ها را به اررای  د. یک تفاهم رهانی می تساند دویترهانی صمممسر  مییر های م تتر و بخر نشمممسمممت

کند. در نتسد تسافق رهانی،  سممیاسممتهایی که متناسممب با نیازهای دممهروندان خسد اسممت رهنمسن  

ها را  یاستهای متی که در ماسخ به تقاضای کار در درون کشسرها تنظیم می دسد ایرا  بیرونی سسمیاست

نامه های بین ایمتتی یک میمان متی رهانی اسمممت. مسافقت  سردی مسمممتتخمیحا  نمی کنند. چنین روی
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 ۲۰13مانند کنسانسمیسن سمازمان رهانی کار در کار دمایسمته برای کارگران در سمطچ متی، که از سم تامتر  

سق کارگران متی اررایی دمد  تسافق میشمرفته ای بسد که متنای تدوین اسمتانداردهای رهانی برای حق

  (WDR, 2019)گرفت.  قراردر سطچ رهان  

 اجرای برنامه کار شایسته.8-3

 برنامه کار دایسته چهار رکن دارد 

این رکن مسمتتخم یگاهی اسمت، یگاهی از این واق یت    ایجاد ادمتیال و تسسم ه کسمب و کار  (1

های الزم را برای یل نهفته اسمت و اقتصماد باید فرصمتکه ریشمه اصمتی خروج از فقر در دم 

 سرمایه گیاری، کاریفرینی،ایجاد مشاغل و م شیت مایدار فراهم کند.

مشممارکت،  قابتیتهای خسد در   های تهسرمردم به فرصممت  اسممتانداردها و حقسق ناتر بر کار  (۲

نظر و دادمتن حق بیان برای مطایته حقسق و کسمب حرمت و کرامت نیاز دارند. ایگسی اتهار

کار م رفی دممد  از برف سممازمان رهانی کار خط مشممی مهمی برای انطتاق و سممنج  

 میشرفت محسس  می دسد.

ی  های درمانی و امنیت بازنشمسمتگیتهای ارتماعی مایه مانند مراقتتحما  های ارتماعی حمایت (3

 دایسد  مشارکت مسید و مفید در رام ه و اقتصاد است.

گفتگسی ارتمماعی بین دویتهما، کمارگران و کمارفرممایمان می   حسمروایی و گفتگسی ارتمماعی  (۴

تساند مسمایل ارتماعی و اقتصمادی مهم را حل و فصمل، حسمروایی خس  را ترویج، روابط  

 تسریع و تقسیت کند. مناسب کار را ایجاد و میشرفتهای ارتماعی و اقتصادی را

 

همدیگر را تقسیت می کنند. کار دمایسمته در هر چهار رکن  مایداربرنامه کار دمایسمته و اصمسل تسسم ه 

را تقسیت می کند. ایجاد ادممتیال و تسسمم ه کسممب و کار ، برای مردم در یمد و  مایدارخسد ، تسسمم ه 

م یشمت فراهم می کنند و ابخار اصمتی برای ایجاد برابری، رویسردی برای مشمارکت و تسمهیل کنند   

های انسمانی  ن از مسمیر تضممین حقسق بشمر، یزادیدسمتیابی به عخ  نفت و کرامت اسمت.حقسق کارگرا

را مشمتیتانی می کند. حمایتهای ارتماعی نیخ از منظر تضممین تسر  مایدارار ، تسسم ه  و اسمتانداردهای ک 

کمک می کند.  مایدارها و ایجاد کار مراقتتی به تسسم ه یت مردم در برابر مخابرا  و یسمیتایمنی، حما

گفتگسی ارتماعی هم از بریق بسمط حسز  های مشمارکت، تسانمندسمازی و میسسمتگی ارتماعی تسسم ه 

 را تقسیت می کند. ارماید
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 مایدارها از بریق تسس ه کن کار دایسته است. گستر  قابتیتمشتیتان هر چهار ر  مایدارمتقابب، تسس ه 

به ت میق  مایدارفرصممتهای تسانمندسممازی و کاریفرینی را تقسیت می کند. رنته مشممارکتی تسسمم ه 

سق بشممر که مشممتیتان حقسق همننین بر تحسیم حق مایدارگفتگسی ارتماعی کمک می کند. تسسمم ه 

 یت انسانی است تثکید دارد. کارگران و تقسیت کنند  امن

 .نتیجه گیری9

ه، تسس ه نیخ به نسبه کاری که برای تسس ه انجام می دسد، چیخی بی  از دیل به مفهسم عام استب ایتت

برای کار ورسد  هایی  هد و تضمممین می کند که همیشممه فرصممتهای افراد را افخای  می دخسد انتخاب

های کار با حقسق مسفی و بهتسد دمرایط کیفی و همننین، . این تضممین دمامل دسمترسمی به فرصمتدارند

 ورسد فرصت های مناسب کار برای افراد نیازمند به کار دریمدی نیخ می دسد. 

تنظیم ،های مناسمب و گخینه های سمرمایه گیاری ، از رمته فرصمتهای ردمد رهشمیدمناسمایی فناوری

تضممین دسمتیابی مردم  ،سبهای مقرراتی و اقتصماد کبن با هدف تسمهیل سمازگاری با تسسم ه مایدارچارچ

ترکیتی از مهمارتهمای فنی و کیفی تسأم با تسانمنمدیهایی در یادگیری، ادمممتیال و ،به مهمارتهمای منماسمممب 

 ی و روزیممد کردن مهمارتهمای ت مداد انتسهی از کمارگران دممماغمل در بخ زبمازیمس ،برقراری ارتتما 

می  اقداما  ممسن در سمطچ کشمسری برای حرکت در مسمیر کار مایداراز   غیررسممی، مانند کشماورزی

 بادند.

ها و همسار کردن ارائه بسممته های متنسعی از حمایت  مدیریت میامدهای منفی در انتقال به کار مایدار با 

 نیخ  ای مهمارتی مردمتمداوم ردمممد ممایمه هم ،میمدان رقمابمت برای رتسگیری از انتقمال نمابربری بین نسمممتهما

مستتخم یک رویسرد مستمر در همه دور  های زندگی است که بر مایه درک واق ی از ماهیت تجمی ی  

مداخب  مربس  به یادگیری اسممتسار اسممت. سممرمایه گیاری کبن در افخای  ت داد و کیفیت ارائه 

خ  عمسمی  تی بکنندگان خدما  یمسزدمی و بهدادمتی ضمروری اسمت و بیانگر کاسمتی های نق  ف 

 .ست در روند تیییر مهارتها

را تقسیت می کند. ایجاد ادمتیال و تسسم ه کسمب و  مایدارکار دمایسمته در هر چهار رکن خسد ، تسسم ه 

کار ، برای مردم در یمد و م یشممت فراهم می کنند و ابخار اصممتی برای ایجاد برابری، رویسردی برای 

ن کار  اک رامشمتیتان  نیخ  مایدارتسسم ه   مشمارکت و تسمهیل کنند  دسمتیابی به عخ  نفت و کرامت اسمت.

فرصمتهای تسانمندسمازی و کاریفرینی را تقسیت   مایدارق تسسم ه  ها از بریدمایسمته اسمت. گسمتر  قابتیت
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نظر گرفتن این با درییا    به ت میق گفتگسی ارتماعی کمک می کند مایداررنته مشمممارکتی تسسممم ه  و

را  مایدارمیسندهای متقابل، اررای برنامه کار دممایسممته کمک خساهد کرد تا کار و ادممتیال، تسسمم ه 

  تقسیت کند.
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 (( 1399مروژ  مبنیسم)-متحد

)بانک    ،تهران کار و تامین ارتماعی.راکس  مسرگان،تررمه سیدناصر حسینیکار، ییند  •

 (( 1395رهانی)

 .139۸ایروانی،تهران دانشگا  تهران،اندیشه های تسس ه مایدار، هسدنو  •

تهران کار و تامین   ی،محمدرضا س هر  تررمه ،تیییر دنیای کاربگخار  تسس ه رهانی •

 (( 139۸ارتماعی.)سازمان بین ایمتتی کار) 

تسس ه مایداربمتانی و داخصهای مایداری،فرزام مسراصیر سنگاچین،تهران  عتسم کشاورزی   •

 .1399ایران،
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