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 در چالش با تکنولوژی   "کار  آينده " یمحور انسان 

 1ی ارمحمد ی احمد  

 2ی میفتح ا...  رح

  3ی حسن  خسرو

 چکیده

 تغییرات  مخرب  پتانسیل  است.  شده  تبدیل  جهانی  حکمرانی  در  ه مهمغدغد  یک  به  "کار  آینده"         

 انقالب  اصطالح  به  جنبشی  بر   که   شده  المللی  بین  گسترده  زمینه ساز مباحث و گفتگوهای   تکنولوژیکی

 عمل  ابتکار   چارچوب  در  و  2015  سال  از(  ILO)  کار  المللی بین  سازمان  . است   متمرکز  چهارم  صنعتی

 یرویکردبا اتخاذ  و    خود  هایفعالیت   مرکز  در  "کار  آینده"  موضوع  دادن  قرار  با  خود،  "کار  آینده"

  هماهنگ   ،  «محور  انسان  دستورکار»تحت عنوان    ابتکار،  ایندر  یافته  توسعه  مفهومیانتخاب    و  هنجاری

 به  مقاله  این.  ه است را هدف گذاری کرد  اجتماعی  عدالت   و شایسته کار  با  تکنولوژیکی  تغییرات  کردن

 "کار  آینده"  جهانی  کمیسیون  و  کار  المللی  بین  فترد  رهبری  به  "محور  انسان  کار  دستور"  ایجاد  بررسی

 بیانیه  تهیه درسه جانبه  اجتماعی شرکایالش ها و تضاد دیدگاه های چو با تحلیل حقوقی  پردازد می

 با همراهی  گروه کارفرمایی  چگونه  که  دهدمی  نشان  خاص،  طور  به،     ILO(2019) د  سالگر  صدمینیک

 تغییر  کارفرمایان طرفدار دیدگاه سمت  به را "محورانسان دستورکار" ،گراراست  پوپولیست  هایدولت 

 با   کار  نیروی  تطبیق  برای  ابزاری  عنوانبه  را   کارگری  حمایتی   اجتماعی  های سیاست   نتیجهو در  دادند

 .کردند بندیچارچوب تکنولوژیکی تغییرات

 ها واژه کلید 

 .کار المللی بین سازمان یجهان  یالملل کار، حکمران نیحقوق ب تال،یجیتحول د کار، ندهیآ           
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 99/ 21/5تاریخ دریافت:

 99/ 20/7تاریخ پذیرش: 



 مقدمه .1

ستترید دنیای کار در همه جای  دنیای کار دستتتخوش تحو ت چشتتمگیری شتتده و تغییرات          

 ایان، کارگران وکم و بیش به چشتتم می خورد، در واقد تحو ت بزرگی در راه استتت، کارفرمجهان  

آن انعطاف پذیری و انطباق پذیری نستتبت  تند که درستت ه یمحیط جدید ه انطباق باب کارآفرینان ملزم

 امنیت شغلی بلندمدت، ساختارهای کار، نقشها و مسئولیت های استاندارد، اولویت دارد.به 

در ستراستر جهان، عالوه بر گستترش نری بیکاری و کاهش ستاعات کار و درآمد   19با شتیوع کووید  

نیروی کار، شتاهد توستعه کار مجازی و زیر ستاخت های آن در اغلش کشتورها هستتیم و نیاز گستترده  

 .شده است های نوین مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات احساس  به مهارت  

تغییرات جمعیتی، جهانی شتدن، فناوری، تغییرات  .تغییرات دنیای کار از چند عامل نشتات می گیرند

این که موجد از بین رفتن   ضتمن. امروزه فناوری  19اقلیمی و تحو ت غیرمترقبه مانند شتیوع کووید  

استت. هوش مصتنوعی، رباتیک و اتوماستیون نیروی انستانی  هم کننده مشتاغل    باشتد، ایجادمی مشتاغل  

را تهدید می کنند. فناوری در واقد ایجاد شتغل برای جامعه استت نه این که آن را از بین ببرد. اما در 

وجود آورده است، کارکنان باید مسئولیت  ه  ت هایی که فناوری بصاز فر  دنیای جدید برای بهره مندی

ها و به روز نگه داشتتن آنها احستاس کنند تا در بازار اشتتغال بتوانند ادامه   رای حفظ مهارتبیشتتری ب

حیات دهند. به عنوان مثال ، ظهور چاپ سته بعدی بدین معنی استت که ما به طراحان بیشتتر در مقابل  

کتاهش نوآوری در فنتاوری و آموزش   نتیجتهکتاهش بهره وری    افراد بتا مهتارت ستتتاختت نیتاز داریم.

عامل اصتتلی این روند، کاهش انگیزه کارگران استتت که ناشتتی از حقوق  استتت ومهارت نیروی کار  

پایین، عدم امنیت شتغلی و اعتماد در دنیای جدید اشتتغال استت. عالوه بر افزایش سرمایه گذاری های 

در زیرستاخت ها، بهداشتت و   خصتوصتی در تحقیق و توستعه و فناوری و سترمایه گذاری های عمومی

زش و پرورش و همچنین ستتازمان های پیشتترفته )از نار ستتاختار و آموزش(، ارتقات مهارت ها آمو 

 (3:1399،یسپهر)  سطح با تری از بهره وری را محقق خواهد کرد.

بستیاری از مشتاغل امروزه و بستیاری در آینده نزدیک، نیاز به مهارت های خاص، مانند حل مستئله،  

دانش فنی و تکنولوژیکی، تفکر انتقتادی و نیز مهتارت هتای نرم متاننتد پشتتتتکتار، همکتاری و همتدردی  

خواهند داشتت. دوره ماندن در یک شتغل و با یک شترکت برای چند دهه، دیگر ستر آمده استت. در 

  لتذا  نوآوری افزایش خواهتد یتافتت چون    مجبورنتد متادام العمر یتاد بگیرنتدقتصتتتاد گیتگ، کتارگران  ا

برای   و رای اطمینان از توان رقابت اقتصتاد در آینده اقدام عاجل کننداید بکشتورهای در حال توستعه ب

در  تطابق با دنیای(1:1399،یستپهر)  مردم خود، خصتوصتا در بهداشتت و آموزش سترمایه گذاری کنند.
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قرارداد اجتمتاعی دارد. نیتاز قوانین، دیتدگتاه هتای حقوقی و  حتال تغییر کتار همچنین نیتاز بته بتازنگری در 

به روش های جدید برای ستترمایه گذاری بر مردم و حمایت از آنها، فارا از وضتتعیت اشتتتغال آنها 

 (2:1399،یسپهر) وجود دارد.

 الشتیخی، و  بالیستتر) کردند  بینیپیش را فرآیند این با  مرتبط جدید خطرات مختلف  هایرشتته  محققان

 را دقیقی  هایاستتراتیی و مطالعات خود،  به ستهم  المللی،بین هایستازمان  و ،(2018 استپنستر، ؛2018

  حتی   کتار  جهتانی  ستتتیتاستتتت   در  کلیتدی  بتازیگران.کردنتد  ارزیتابی  هتاییچتالش  چنین  بته  پتاستتتخ  برای

، از   کارپویا و در حال تغییر   دنیای هایچالش به  پاسخ  برای را  خود  اجتماعی  هایستیاستت و  رویکردها

 (.2019 ماهون،  ؛2019 واتسون، و براید مک) نده اکرد  طراحی نو 

 گر نااره  صرفاً  المللیبین  موسسات  که  است   این  در  المللیبین  موسسات  و  محققان  بین  اصلی  تفاوت

 های مکانیسم  طریق  از  را  شغلی  روابط  و  کار  بازار  به  دهیشکل  ظرفیت   بلکه  نیستند،  تغییراتی  چنین

  آنها  پیشنهادات  و  ها  ایده  زیرا  گرفت،  کم  دست   نباید  را  کار  آینده  با  آنها   ارتباط  بنابراین،.  دارند  مختلف

 .کند هدایت  آینده های دهه در را کار  مؤسسات مستقیماً است  ممکن

 به   رسیدگی  برای  جهانی  حکمرانی  ناام   در   تخصصی  آژانس  عنوان  به(  ILO)  کار  المللی  بین  سازمان

 را   کار  آینده  ابتکار  ،2019  تا  2015  سال  ازو    است   نبوده  غایش   بحث   این  در  کار،  با  مرتبط  مسائل

  ی کارگر اتحادیه های    –  جانبهسه  شرکای  و  کار  المللیبین  سازمان  دبیرخانه  آن  در  که  ه است داد  توسعه

 کار  المللیبین  سازمان  رسمی   دیدگاه  تا  کردند  گفتگو   -  هادولت   همچنین  و  ی،کارفرمای  هایانجمن،

  در  مذاکرات   سری   یک  و  گفتگوها  گوناگون،  نشریات   و  مطالعات. دهند  بسط   را   موضوع  این   درباره

 آینده   برای  ILO  سالگرد  صدمین  اعالمیه  ،اصلی  نتیجه.بود  ابتکار   این  از  بخشی  کار   المللی   بین  کنفرانس

 برای   نو و بنیادی  متنی  به  تبدیل  رفت   می  انتاار  که  سندی  شد،  منتشر  2019  جو ی  در  که  بود  کار

 (.ILO, 2019e) شود سازمان

 آن   در  کهILO  (2008-2012  )  اجتماعی  حمایت   جهانی  استراتیی  برخالف   که  دهدمی  نشان  هایافته

 جرقه  کار  آینده  ابتکار  ،(2013  دیکن،)  کردند  توافق  آن  گیریجهت   سر  بر  کار  نیروی  و  سرمایهصاحبان  

 حل  در  را  ها  دولت   ارتباط  تحلیل،  و  تجزیه  مورد  مواد.کرد  ایجاد  جناح  دو  هر  بین  را  جدیدی  تضاد

  صدمین   بیانیه   تهیه   در  وییه،  به  .کند  می  آشکار  کارفرمایان  نفد  به  کارفرمایان  و  کارگران  بین  تنش

  های سیاست   اتخاذ  برای  هادولت   به  دادن  اجازه  به  نیاز  به  استناد  با  راستی  دست   هایدولت   سالگرد،
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  تغییرات  مورد  در  کارفرمایان  زدایی  مقررات  هایدیدگاه  از  شدت  به  خود،  «ملی  شرایط»  با  مطابق

بین المللی کار   دفتر"محور  انسان" چارچوب از  ایده  چندین  حذف  نتیجه   .کردند  حمایت  کنولوژیکیت

 . سازمان در فرمایانکار پردازی ایده  قدرت افزایش نتیجه در و بود شده تأیید کارگران  توسط که بود

  برای  مفیدی  شروع  نقطه  که  دهد  می   ارائه  اساسی   بعد  سه  سازنده  رویکردی  با  ILO  سیاسی  اقتصاد

  شناخته   4"آی  3  "  عنوان  به  که  -نهادها  و  ها  ایده  ،و منافد  عالیق:  دهد  می  ارائه  آن  های  پویایی  درک 

 بازیگران  انتاار مورد دستاوردهای  به منافدعالیق و  ساده، بیان به.(2004 هی، ؛1997 هال،) دنشو  می

 می  کمک  آنها به که  هستند هنجاری و  شناختی مفاهیم  ها ایده. دارد  اشاره  خاص  سیاستی تحو ت از

 می  محدود  یا  ممکن  را  آنها  رفتار  که  هستند  یقواعد  نهادها  که  حالی  در  کنند،  درک   را  واقعیت   تا  کند

 اند،   کرده  تمرکز   ابعاد  این  از  مورد  چندین  بر  که  محققانی  توسط  ILO  سیاسی  اقتصادرویکرد    .کنند

منافد  عالیق  با  رابطه  در  ،نخست .است   گرفته  قرار   توجه   مورد  دبیرخانه  بین   متغیر  رابطه  ادبیات  ،و 

  هواری،      ؛1977  کاکس،)   است   دهقرار دا  مطالعهمورد    را  آن  جانبه  سه  شرکای  و  کار  المللی  بین  سازمان

 را  کار  المللیبین  سازمان  که  مفاهیمیکارها،  دستور  و  هابرنامه  بر  مطالعات  ها،ایده   نار  از  دوم،(.2015

 طریق  از  آن  هایمشارکت کمکها و    همچنین  و  ،(2002  وسکو،  ؛2015  دیکن،)  جهانی  حکمرانی  در

 یبیرون نقش به دانشگاهیان  ،سوم (.2009 ،ماوپین) اندکرده  تأکید ،قرار داده است  مختلف  هایاعالمیه

  توصیه   و هامقاوله نامه  در  که  ،کار جهانی  هایاستاندارد  کنندهتنایم   یک   عنوانبه  کار  المللیبین  سازمان

 آثار   سایر  حال،  عین  در(.2017  بالنتون،  و  پکسن)  اندکرده  نگاه  است،  شده  منعکس  آن  متعدد  هاینامه  

 مله،   و  باکارو  ؛2015  باکارو،)  .اند  پرداخته   سازمان  در  تداوم  و  نهادی  تغییر  درونی  الگوهای  بررسی  به

 درک   خاصی  های  روش  به   را  ابعاد  این   بین  متقابل  رابطهکه    نهادی  مختلف  های  ناریههمچون    (2012

 ( 2010 رمزی، و  آمنتا).کنند می

 پشت   که  عالیقی  و   ها  ایده  وییه  به   ،  پردازد  می  "کار آینده  "عمل    ابتکار   توسعه  بررسی   به  مقاله  این

 استفاده  ."کار  آینده"  به  "محور  انسان  رویکرد"  یعنی  :دارد  وجود  موضوع  این  در  ILO  اصلی  انداز  چشم

 "محور  انسان  کار  دستور"  ایجاد  و  کار  المللی  بین  سازمان  آینده  کار  ابتکار  تفسیر  برای  رویکرد  این  از

  مذکور   کار  دستور  در  موجود  های  ایده  طبیعتاً  و  منافد  ایجاد  فرآیند،  این  نهادی  بستر  بر  تمرکز  معنای  به

  بخشید  معنا   ابتکار  این  به  که   را  ای  زمینه   اول  بخش.  کنند  می  مشخص  را   مقاله  ساختار  عناصر  این  .است 
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  اصلی  موضوع به "کار آینده" شدن تبدیل چگونگی و - 2019 سال  در ILO سالگرد صدمین جشن -

 جانبه   سه  شرکای  انتاارات  و  عالیق  تبیین  به  مقاله  سپس،.  کند  می  توصیف   را   گذشته  دهه  در  سازمان

 و  پردازد  می  "کار  آینده"  رب  متمرکز  نشریات  و  ها  بیانیه  ،آنها  ارتباطی  گفتمان  در  مذکور  کار  دستور  از

 شامل  که  کندمی  بررسی  را   آن  نهایی  گزارش  و(  2018-2017)  "کار   آینده"  جهانی  کمیسیون  سوم

  صدمین  بیانیه  برای  بود  قرار  ILO  دفتر  که  است   سیاستی  هایتوصیه  سری  یک  و  محور  انسان  رویکرد

 ایده   و  (ILC 2019)  کار  المللی  بین  کنفرانس  در  بیانیه  تنایم  بر  آخر  بخش.  کند  پیشنهاد  2019  سالگرد

  ارائه   اصلی  رویکرد  در  اساسی   تغییرات  به  منجر  که  دارد  تمرکز  مختلف  جانبه  سه  شرکای  متضاد  های

 .بین المللی کار شد دفتر و "آینده کار" جهانی کمیسیون  توسط شده

 

 "کار آینده" دستور کار مورد در ILO دبیرخانه جایگاه: یسازمان .بستر2

  این   هدف   مجدد   تأیید  برای  فرصتی  عنوان  به  هرییس  هیئت   و  کل  مدیر  توسط  ILO  سالگرد  صدمینیک

 هدایت   به مناور  ابتکار  هفت   که  شد  توافق  ،2013  سال  در.  گرفت   قرار  استفاده  مورد  آینده  برای  سازمان

و    هاشرکت   سبز،  اقتصاد  کار،  استانداردهای  حکمرانی،:شود  ایجاد  2019  سال  تا  سازمان  هایفعالیت 

 مهمترین  و  هفتمینو  (ILO،  2013b)  کار  محل  در  زنان، وضعیت  فقر   به   دادن  پایان  ،سرمایه گذاریها

 . شد عملیاتی 2015 سال در که  بود "کار  آینده" عمل ابتکار سالگرد، صدمین برای آن

 گفت:  -سازمان بین المللی کار کل  مدیر-یدرر گای آقای

 گی خود سال  100  به  که  سازماناین    تاریخی  هایدستاورد  و  ضمن مالحاه و درنارداشت افتخارات

.  دارد  وجود  زیادی  چیزهای  شرایط  این  در  شود،  می  نزدیک  .  سازمان  که  شودمی  باعث   امر  این. 

  واقد   در  و  کار  دنیای  در  و  المللبین  ناام  در  خود  کلی  جایگاه  عمیق  مجدد  بررسی  درگیر   کار  المللیبین

 ( ILO, 2014: iii) .باشد "کار  آینده" خود

  عموماً   که  بود  کرده  تجربه  را  «وجودی  بحران»  چندین  قبالً  کار  المللیبین  سازمان  که  است   ذکر  شایان

سال های   در (. 2010 استندینگ، )  اقتصاد شدن جهانی  مثال، برای  - شدندمی مربوط   زابرون عوامل  به

زیست شناسی و ژنوم مصنوعی، چاپگر ،  انواع هوش ماشینیهمچون    هوشمند  هایفناوری  ظهور  اخیر،

، هوش فزونی یافته انسانی، ارتباطات حضور    تاینترنت اشیاسه بعدی و چهار بعدی و چاپگر زیستی،  
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از راه دور و هولوگرافیک سه بعدی مجازی، هواپیماهای بدون سرنشین )پهبادها و سایر وسایل نقلیه 

خودکار(، نانوفناوری، علوم محاسباتی، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، فناوری رمزارزها )بالک چین(، 

های خارق العاده آینده میان این  کوانتومی، هوش جمعی و هم افزایی  محاسبات  تجزیه و تحلیل ابری،

ها دیگر  (7:1399،یبهرام) ،فناوری    موضوعی   به  و  کرده  ایجاد  خود  هدف  برای  جدی  چالشی  بار 

همچون روند  وجود  رغمعلیا  ام   است   شده  تبدیل   حکمرانی  های حوزه  در  پرطرفدار مهمی  های 

 کننده تعیین  عنوان بهسازمان بین المللی کار    ، همچنانجنسیتی  برابری  جمعیتی،  تغییرات  سازی،جهانی

 (.ILO، 2017a) دشو می شناخته آینده کار دنیای برای

  پیشرفت  وییه   به-تکنولوژیکی  تغییرات که  بود داده پیشنهادیی کارفرمایا  گروه، 2013 سالپیش تر در 

 سالگرد  صدمین  برای  سازمان  دستورکار  از  ناپذیر  جدایی  بخشی  باید-واتوماسیون   رباتیک  در  جدید  های

بودکرد   بیان  را  ییهانگرانی  نوع  همان  کل،  مدیر  یدر،ر  گایو  (ILO, 2013a)باشد   بر  بیشتر  که  ه 

 :ILO،  2013b)  بود  متمرکز  هامهارت  تطابق  عدم  و  مشاغل  شدن  قطبی  تکنولوژیکی،  بیکاری  تهدیدات

8.) 

 کار   نیروی  تقاضای  و  عرضه  از  فراتر  را  بعدی  چند  رویکردی  بین المللی کار،  دفتر  زمان،  گذشت   با

  که   شد،  تشکیل   زمینه   و   حوزه  چندین  از  محققان  از   متشکل  فنی  فرم  پلت  یک  رو،   این  از.  داد  توسعه

 تشکیل  2017  سال  در  بود   قرار  که  "کار  آینده "  جهانی  کمیسیون   به  اطالعات  زم  ارائه  برای   عمدتاً

  این   ، بین المللی کار است   دفتر  سلیقه  معمو ً  که   همانطور.  شد  تشکیل(  ILO،  2017b)  دهد  جلسه

و ت  کارگر  طرفدار  نسبتاً  دیدگاهبا    را  های  مشیخط  خالصه  و  هایادداشت   از  ایمجموعه  گروه هیه 

یک ربات  مثال،  عنوان  به  -  ندددا  گسترش  موضوعاتمطرح ترین    از  فراتر  را  بحث   آنها.کردند  شریحت

 ,ILO)  "است  کار  آینده"  مورد  در  بحث  محور،  فناوری  تأثیر"  که  فرض  این  با  همچنان  اما  -  کار  سازی

2016c: 1.)  شده  برآورد  حد  از  بیش  فناوری  انبوه  بیکاری  به  مربوط  هایبینیپیش  ،به همین خاطر 

 قطبی و  نادرست   های تطابق  از  جلوگیری برای هامهارت  توسعه  ارتباط  بر  همچنان  آنها  مطالعات  و   بود

 دستمزد  نابرابری  و  ردبُ  می  بین  از  را  متوسط  طبقه"  که  داشت   تأکید  «مداوم  روند»  یکبر    کار،  بازار  شدن

 (.ILO, 2016b: 11) "داد می افزایش را

  رویکرد  برای  را  زمینه  و  شد  گنجانده  بین المللی کار  دفترتوسط    مشکل  تعریف  در  یدیگر   های  جنبه

 شد،  شناخته   بالقوه  چالش  برای  بستری  عنوانبه  استخدامی  روابط  اول،.  کرد  فراهم  ILO  محور  انسان
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 امنیت  ،کار  شرایط  و  درآمد  نار  از  اغلش  که  اشتغال  از  شکلیپلتفرم یعنی    کار  افزایش  دلیل  به  وییهبه

  برای  جدید  های  فناوری  نقش  بر  زیاد  تاکید  دوم،(.  ILO, 2018a ;2018)  کندنمی  تامین  را  شغلی

 های   روش  یا  ،  آنها  عملکرد  بر  ناارت  برای  کارگران  های  داده  از  استفاده  و  صنعتی  روابط  و  مدیریت 

 خصوصی  حریم  نقض  یا  تبعیض  از  جلوگیری  برای  بایدکه    مصنوعی  هوش  بر  مبتنی  گیری  تصمیم

 عواقش   تکنولوژیکی  تغییرات»  که  درک می  تأکید  دفتر  هایگزارش  اینکه  سوم.  شد  می  تنایم  کارکنان

 ها شرکت   بین نابرابری که  رفت می  انتاار لذا (ILO، 2016b: 2) «دارد بازندگان و  برندگانبرای  مهم

 کار  نیروی  و  سرمایه  بین  و  -(  ILO،  2016a)  گذشته  دهه  در  فناوری  بزرگ  هایشرکت   افزایش  با  -

یکی از مااهر موج اخیر زیرا    یابد  افزایش   آینده  در   -  است  مرتبط  گراییاتحادیه  جهانی  کاهش  با   که   -

ظهور شرکت های سوپراستار  ساخته و    یرذپذناپیشرفت تکنولوژی این است که مرز بین شرکتها را نفو 

را شدت بخشیده است. این شرکت ها تأثیر مهمی بر تقاضا برای نیروی کار از طریق افزایش تولید و 

ال شرکت های نوآور و جوان هستند و آنها را به بازارهای  اشتغال دارند. همچنین این شرکتها نقطه اتص

یی که در اقتصاد دیجیتال کار می کنند در معرض خطر قرار دارند.  ا شرکت هالذ  کنندبزرگ وصل می  

مقررات معمو  نمی توانند به چالش های ناشی از کسش و کارهای جدید در اقتصاد دیجیتال پاسخ 

در سطح گسترده اقتصادی سرمایه انسانی و    شرکتها تأثیر می گذارد  دهند. تغییر تکنولوژی بر ماهیت

همبستگی مثبت با سطح کلی پذیرش تکنولوژیهای پیشرفته دارد. شرکت هایی که سهم با تری از 

افرادی که سرمایه انسانی قوی . در واقد  رند در نوآوری بهتر عمل می کنندکارگران تحصیل کرده دا

زمانی که سرمایه در مقابل  جدید ایجاد می کنند.ه با تری از تکنولوژی های  تری دارند بازگشت سرمای

شود نام اجتماعی کنونی تضعیف می   نامناسش با اختال ت تکنولوژیکی همراه می  انسانی ناکافی و

بررسی چرایی نیاز دولت ها به سرمایه گذاری   و  "آینده کار"شود. ارتباط بین تجمید سرمایه انسانی و  

 ( 219:1398،نیسلطا) .اهمیت شایانی داردایه انسانی و چرایی شکست در آن در سرم

کار  دفتر  توسط   شدهارائه  مشی خط  های توصیه  اساس  بر   حال،  این  با المللی    توسعه  از   تصور  ،بین 

 های بخش  ظهور  و  شغل  ایجاد  طالیی  عصر  فرمول،  این   در.  بود  خالقانه  تخریش   فرآیند  یک  عنوانبه

  بین  را  وریبهره  دستاوردهای  که  است   جدید  سیاسی  و  اجتماعی  هایانتخاب   مستلزم  جدید  رشد

 «جبرگرایی  تکنو »  او  آنچه  برابر  در  مدیرکل،  برای  .کندمی  توزید  نوآور  هایشرکت   و  کنندگانمصرف 

 ما  اجتماعی  اهداف  با  که  هاییشیوه  به  را   تکنولوژیکی  هاینوآوری»  باید  کنونی  جوامد  خواند،می

 (.2016 یدر،ر)  «کردندمی مدیریت  دارد مطابقت 
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 از  شده  مالی  تأمین  آموزش،  حق   از   سیستمی»بین المللی کار    دفتر  اتوماسیون،  با  رابطه  در  بنابراین، 

 از جلوگیری و انتقال تسهیل برای عمر چرخه اقدام یک عنوان به را  «مجدد اشتغال بیمه سیستم طریق

 و   حفاظتی  طبقه  یک  با  باید  استحقاقی  چنین(.  ILO, 2018b: 2)  کرد   پیشنهاد  تکنولوژیکی  بیکاری

 سود  سطوح  حداقل  تضمین  و  حقوق  انتقال  قابلیت »   که  شود  تکمیل  پذیریامنیتی انعطاف    اقدامات

 (.2018 ،بهرنت ) کند تضمین را «مؤثر

 عنوان  به  کارگران  نادرست   بندی  طبقه  با  که  داد  پیشنهادبین المللی کار    دفتر  ،  فرم  پلت  کار   درخصوص

  قابل  امنیتی  حساب»  یک  و  شود،  تقویت (  ILO, 2018c)  استخدام  قرارداد  شود،  مقابله  خوداشتغال

 ،فعلی  کارفرمایشرایط    یا  وضعیت   به  توجه  بدون  دهد  می  اجازه  ها  آن  به  که  شود  طراحی  «لانتقا

 گرفتن  نار  در  شامل  دیجیتال  مدیریت   تنایم  برای  هاپیشنهاد  نهایت،  در.  کنند  حفظ  را  خود  مزایای

 تشویق  همچنین  و  هاآن  هایداده  از  استفاده  و  کارگران  خصوصی  حریم  مورد  در  بشر  حقوق   دیدگاه

 (.2018  استفانو،  دی)  بود  کارکنان  برای   الگوریتمی  گیریتصمیم  به  پاسخگویی  برای  اجتماعی  گفتگوی

 آینده  برای ILO اجتماعی شرکایو عالیق  منافع یجاد.ا3

 جانبه   سه   شرکای  بود،  محور  انسان  رویکرد   های  پایه  ایجاد  حال  دربین المللی کار    دفتر   که  حالی  در

ILO  که  را  هایی  ایده  و  کردند  می  بحث   تکنولوژیکی  تغییرات  مورد  در  خود   موضد  و  منافد  پیرامون 

  کشور   ILO،  110  تشویق  با  ابتدا،و    کردند  می  ارزیابی  کنند،  دفاع  ابتکار  این  بعدی  مراحل  در  بود  قرار

  های   اتحادیه  رهبران  و  گذاران  سیاست   دولت،  کارمندان  و  کردند  سازماندهی  را  «ملی  گفتگوهای»  عضو 

  هایزمینه  که  دادمی  نشان  وگوهاییگفت   چنین(.  ILO, 2017c)  پیوستند  آن  به  کارفرمایی و کارآفرینی

 که  شت دا  وجود  کلیدی  هایچالش مورد  در  وافقیت  موضد  سختی  به  که  ندبود  ناهمگون  به قدری  ملی

 انپیشتاز»  به  شدن  تبدیل  چگونگی  درباره  اروپایی  اقتصادهای  مثال،  برای.  دمی ش  پرداخته  آن  به  باید

  ،ILO)  کردند  گفتگو  شده  تضمین درآمد  احتمالی  اجرای  و  ها،   داده  از   حفاظت   اقدامات  و  «دانش  خلق 

2017c: 5-11  .) لزوم تاکید بر    حول  آفریقا  و   تین  آمریکای  شرقی،  آسیای  در  باحث م  مقابل،  در  

-ILO, 2017c: 29)  دبو   محروم  هایگروه  برای  آموزشی  هایفرصت   ارائه  و  اشتغال  کردن  رسمی

 این.  بود  :کار  آینده:  مورد  در  المللی  بین  توافق  عدم  از  حاکی  ،مناطق میان  در  هایی  تفاوت  چنین(.  35

 ی محور  بسیارسازمان    دبیرخانه  گفتمان  در   رباتیک  یا  مصنوعی  هوش  مانند  هایینوآوری  که  واقعیت 

 در.  ت گرف   الهام  فناوری  پیشرفت   به  یافتهتوسعه  کشورهای  عالقه  از  کار  دستور  که  دهدمی  نشان  د،ش

807 

صلنامه  علم
ف

ی
)مفاله علم

 ی
– 

پژوهش 
ی

جامعه شناس 
)

 ی
یس

اس
 ی

ل سوم، شماره سوم)پ
ن، سا

ايرا
اپی

ی
11

(، پا
يی 

ز
99

 



 ظهور  منصه  به   را  خود   های  نگرانی  تا  ندداشت  اجازه   مناطق  همه  ،2019  سال  در  کار  المللی بین  کنفرانس

  .برسانند

 های   استراتیی   تا   ندمی داد  توسعه  آینده  از   را  خود   تصور  باید  خود،  نوبه  به  کارفرمایان،   و  کارگران 

 مانند  صنعتی  دگرگونی  وار پیشیندا  در.  ندمی کرد  طراحی   ILO  سالگی  صدیک  برای  را  خود  مربوطه

 از   ناشی  وریبهره  دستاوردهای  کارفرمایان  ،اتوماسیون  بارهدر  ILO  های بحث و    1960و1950هایدهه

ابتکار   در.  بودند  کرده  برجسته  را  دولت   حمایت   تحت   العمرمادام  یادگیری  هایبرنامه  همچنین  و  فناوری

 عالیق  و آمد وجودب  نیز نوآوری برای فضاییالبته  .شد ایجاد  مشابهی رویکردهای  ، "کارآینده  " عمل

 انعطاف  کار دستور  از  شدت  به  کارفرمایان  گروه   ولی  شد ایجاد  اجتماعی  شرکای  طرف  ازهم    جدیدی

 است  کاری  روابط  آینده  دهنده  نشان  فرم  پلت   و  استاندارد  غیر  کار  که  فرض  این  با  کرد،  حمایت   پذیر

(IOE, 2017: 10.) 

ستیستتم آموزشتی بخشتی از تطبیق مستتمر با مهارتهای جدید در خارج از به عقیده گروه کارفرمایی،  

ی برای تقویت ستترمایه انستتانی بعد از دوران کار، محمل و  افتد اجباری و مشتتاغل رستتمی اتفاق می

 اقتصادهای موفق در تربیت نیروی انسانی خود موفق بوده اند کار محملی  و همچنان که  مدرسته استت 

دهای نوظهور  طو نی مدت برای کستش مهارت بعد از مدرسته استت اما وجود چنین محملی در اقتصتا

 و شتوند  قائلخود    کارکنان برای را  استتقالل از  بیشتتری ستطوح  باید  هاشترکت  لذا نستبتا نادر استت 

 تولیتد  برای  - العمرمتادام  یتادگیری  هتایطرح  تتا  گرفتته  اجتمتاعی  مزایتای  از  -  را  ابزارهتایی  بتایتد  هتادولتت 

 – وادی این در انستانی سترمایه  محوریت (.  IOE،  2019 و ILO) دهند ارائه  «ستازگار  کار نیروی» این

 محتدودیتت "  ایجتاد  بتا  مختالفتت   و  (IOE،  2019: 11  و  ILO)  -هتا  شتتترکتت   "منبد  ترین  مهم"بعنوان  

 را  کارفرمایان  دیدگاه( ( IOE, 2017: 50) انستانی  منابد و ها فرم  پلت  در "حد از بیش ناارتی های

 .کرد( 2019)  جهانی  بانک  دیدگاه شبیه  واقعاً

 های گزارش  از  یکی  اساس  بر.  کشید  تصویر  به  آینده  از  تری  بدبینانه  تصویر  کارگران  گروه  مقابل،  در

 شرایط   در  هاآن  سوم  دو   و  بود   مواجه  «جدی  مشکل »  با  «جهانی  کار  نیروی»  ،(ITUC،  2017a)  هاآن 

 نیروی  برای  درآمد   سهم  کاهش  و این یعنی  بودند  مواجه  مشکل  با  نشدهمحافات   و  غیررسمی  کاری

  یک   چون  (ITUC،  2017a: 1-3)  فناوری  هایشرکت   توسط  «اقتصادی  قدرت  تمرکز»  نتیجه  در  و  کار

 دست  از  «نگران»  جهان  در  کارگران  از  درصد  73  که  ه بودداد  نشان  ITUC  ی توسطجهان  نارسنجی

که    نگران  درصد  51  و  هستند  خود  شغل  دادن دغدغه   « کندمی  تصاحش  را   کارها  ،تکنولوژی»این 
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(ITUC،  2017b: 17  .)در  کارگرانگروه    ساس،ین اا  بر  ILO   بیشتر  گذاری   سرمایه  از   را  خود  حمایت 

 را  درآمد  نابرابر  توزید  که  زندگی  دستمزد  حداقل  با لحاظ  کردند  ابراز   آموزش  و  آموزی  مهارت  در

 ارتقای   موضوع(.  ITUC،  2017a: 5-6)  جهانی  پایه  درآمد  ایجاد   و  کار،  ساعات  کاهش ،بخشد  بهبود 

 . است   کارگر  و کارفرمایان بین  توافق  تنها  مسلماً  که داشت،  وجود  نیز  کارفرمایان  گفتمان در  ها  مهارت

 «تروا   اسش »  عنوانبه  اتوماسیون  از  بعضی»  که  داشت   وجود  حس  این  کارگری،  المللیبین  جنبش  در

 ،[ITF]   ونقلحمل  کارگران  المللیبین  فدراسیون)   «کنندمی  استفاده  آزاد  بازار  و  زدایی مقررات  برای

 برای   متقابل  کار  دستور  یک   ایجاد  بر   -  ITUC  جمله  از  -  جهانی  هایاتحادیه  پاسخ،  در(.  1 :2018

 نیز   کار  المللی  بین  سازمان  در  کارگری  گروه  و  شدند  متمرکز  المللیبین  مالی  مؤسسات  و  کارفرمایان

 . کرد پیروی منطق همین از

 "محور انسان" کار دستور: کار آینده جهانی میسیون.ک4

  گروه  و  کار  المللی  بین  سازمان  دبیرخانه  توسط  شده  بیان  عالیق  و  ها  ایده   بررسی  به  تاکنون  مقاله  این

  یک  ایجاد :  شد  اضافه  ترکیش  این  به  دیگری   صدای  ،2017  سال  در .  است  پرداخته   جانبه   سه  های

بین المللی    دفتر   رسمی   گفتمان   به  که   آنچه  تشریح  برای   ILO  از  خارج  اعضای  با  «طرفبی»  کمیسیون

  از  را   آینده  مورد  در  بحث   که  بود  این  طرح.  شدمی  تبدیل  موضوع  این  مورد  درآن    کل  مدیر  و  کار

  ابعاد  جهانی  کمیسیون  شبیه  که  دنمای  ایجاد  فضاییو    کند  حذف  کار  المللی   بین  سازمان  داخلی  سیاست 

 سیاستمداران از اینرو    .ه بودشد  تشکیل  2004  و  2002  های  سال  بین  که  داشب  شدن  جهانی  اجتماعی

سازمانهای   و  کارگری  جنبش  مقامات  همچنین  و  برجسته،  دانشگاهیان  مختلف،  مناطق  از  ارشد

 کمیته   یک»  کمیسیون   که   آنجایی  ازاما    (ILO ،  2019h)  پیوستند  2017کارفرمایی به کمیسیون جهانی

  نهایی  گزارش  نویس  پیش  نیز  آنها  کرد،می    دریافت  فنی  حمایت   دبیرخانه  محققان  از  نبود،  «آکادمیک

 گزارش   اصلی  مفهوم(.  ILO ،  2019h)  کردند  تهیه  «تر  روشن  ای  آینده  برای  کار»   عنوان  با  را  آن

 اقتصاد  جهانی  مجمد   چون  نبود  بدیدنو و    کامالً  ایده   یک  این  حال،  این  با .  بود  «محور  انسان»  دستورکار

(WEF  )کمیسیون   در  بعداً  که  سامانز،   ریچارد  توسط  شده  تهیه  -  متن رسمی  یک  در   2017  سال  از  

 کسش   های  مدل  در  بازنگری  برای  "محور  انسان"  هنجاری  چارچوب  یک  -  کرد  شرکت   ILO  جهانی

 دیدگاه  از(.  WEF،  2017).بود  کرده  پیشنهاد-  مباشرت  و   عمومی  خیر  -کرامت  اصول  اساس  بر   کار  و

 افزایش   را  توسعه  که  گرفت   الهام  « هاقابلیت   رویکرد»  از  واقد  در  جهانی  کمیسیون  کار  دستور  ،ریان
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  که   است   آن  از  حاکی  هاقابلیت   مفهوم(.  1999  ،سن)  ست دانمی  مردم  سیاسی  و  اقتصادی  آزادی

 گرفتن   نار  در  با  زندگی،  کیفیت   و  اجتماعی  عدالت   در  هاآن  سهم  به  توجه  با  باید  توسعه  هایاستراتیی

 یواقع  هایفرصت   چهو    د؟نکاره باش  چه  و  دهند  انجام  کاری  چهمی توانند    واقعاً  مردم»  مانند  سؤا تی

 (. 2011 ،نوسباوم)باشد «است؟ دسترس در آنها برای

 تمرکز   و  اجتماعی  گذاری  سرمایه  پارادایم  برای  جایگزینی  عنوان  به  کمیسیون  چارچوب  نار،  این  از

 درهم    5جهانی   بانکهمچون    المللیبین  هایسازمان  سایر  گفتمان  در.  شد  پیشنهاد  انسانی  سرمایه  بر  آن

 کمیسیون  بنابراین،.  بود  غالش   ،تکنولوژیکی  تغییرات  برای   کار  نیروی  سازیآماده  ایده  موضوع،  این  مورد

 :کرد اعالم

  از   زندگی،  استانداردهای  در  پیشرفت   و  توسعه  ترگسترده  ابعاد   به  انسانی   سرمایه  از   فراتر  ما   رویکرد

 بهبود   را  آنها  رفاه  و  دهدمی  گسترش  را  مردم  هایفرصت   که  است   توانمندی  هایمحیط  و  حقوق  جمله

 (ILO, 2019h: 11. )بخشدمی

  موقعیت  مجدد  بازسازی   برای  تالشی  گزارش   این.  شد  منتشر  2019  ژانویه   در  جهانی  کمیسیون  گزارش

ILO  صرفاً   ابعاد  جای  به  اجتماعی  ابعاد  بر  تأکید  با  حاکمیت یعنی    بود  جهانی  گفتمانی  جناح  دومیانه  در  

 . "کار  آینده" در اقتصادی

 خط  توصیه چندین و اصلی نرک  سه  شامل گزارش  این توسط شده  پیشنهاد "محور  انسان" دستورکار

 (ILO, 2019h: 51 )      (1 جدول)مشی

ن ارکا توصیه ها   

 العمر مادام یادگیری برای جهانی  حقشناختن   رسمیت  به ✓

 افراد در جریان گذار به آینده کار  از حمایت  ✓

 جنسیتی  برابری برای کار دستور ✓

  تا   تولد  بدو  از  اجتماعی  حمایت   همگانی  پوشش  تضمین ✓

 پیری

  گذاری سرمایه افزایش

  های توانایی روی بر

 افراد 

 
5  World Bank, 2019 
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 ،«زندگی  مناسش  دستمزد»   با  کار،  جهانی  گارانتی  ایجاد ✓

 کار  محل در سالمت  و ایمنی  و کار،  ساعات در محدودیت 

  زندگی   و  کار  بین  تعادل  ایجاد  برای   زمانی  گسترش حاکمیت  ✓

 خصوصی 

  طریق   از  کارفرمایان  و  کارگران  جمعی  نمایندگی  ترویج ✓

 اجتماعی  گفتگوی

 فناوری   مدیریت   و  مهار  برای  "فرمان دهی  در  انسان"  رویکرد ✓

  گذاری سرمایه افزایش

کار   موسسات در  

  شایسته   کار  برای  کلیدی  های  زمینه  در  گذاری  سرمایه  تشویق ✓

 پایدار و

 های  شاخص  و  اقتصاد  در  بلندمدت  گذاری  سرمایه  تشویق ✓

 پیشرفت تکمیلی

  گذاری سرمایه افزایش

پایدار و شایسته کار در  

 و  العمرمادام  یادگیری  حق  که  بود  «افراد  هایتوانایی  رویبر  گذاریسرمایه  افزایش»  رکن  اولین

  تر  یشپ  .بود  شده  پیشنهادبین المللی کار    دفتر  توسطهم    قبالً  که  کردمی  توصیه  را  مجدد  هایمهارت

 به   اما   کرد می  حمایت  فناوری   سرید  تغییرات   با  رویارویی  برای   هامهارت  توسعه  از   المللیبین  گفتمان

 ایجاد   پیشنهاد  و  کردمی    اشاره  کار  نهادهای  به  دوم  رکن.  بود  نشده  گرفته  نار  در  حق  یک  عنوان

 شغلی  وضعیت  به توجه بدون کارگران همه برای را شرایط حداقل که  دادمی  را «کار جهانی گارانتی»

 یکو    فناوری   از  استفاده   با  کارگرانزمانی    حاکمیتحق    افزایشزندگی ،    مناسش   دستمزد  جمله  از  آنها

 محل   در  خصوصی  حریم  حفظ  والگوریتمی    پاسخگویی  تقویت   برای  «فرماندهی  در  انسان  رویکرد»

 :ILO, 2019d).  دکرمی   تعیین  «دیجیتال  کار  هایپلتفرم  برای  المللیبین  حاکمیت   سیستم»  ایجاد  و  کار

44.) 

ی استد لو چنین    ،(ILO, 2019d: 43)  «ربات  یک  نه  و  کا ست،  یکنه    کار: »بود  آمده  گزارش  این  در

  ستون .  توصیه می کرد  کار  در  جدید  های  فناوری  از  استفاده  در  تر  سختگیرانه  قوانینوضد    برای  را

  گذاری سرمایه  از   حمایت   و  پایدار  مناطق  در   هاهزینه  ترویج  توسعه،  ابتکارات   به  عمدتاًهم    آخر  و   سوم

 شت دا  اشارهو ناپایدار    مدت  کوتاه  وکار  کسش   هایمدلبرای    جایگزینی  عنوان  به  اقتصاد  در  مدت  بلند

(ILO, 2019d  .)،اقتصاد  و  نهادی  فردی،:  دارند  اشاره  تحلیل  مختلف  حه سطس  به  رکن  سه  بنابراین 

 .کالن
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. کرد   تنایم  را  ILC 2019  داا  هایبحث   آهنگ  و  بود  متفاوت  گزارش  این  از  اجتماعی  شرکای  استقبال

 مثال،  برای  .بود   کارگران   هایآزادی  گسترش   معطوف به  صراحت   بهمطرح شده بود که    پیشنهاد  چندین

 این   یکارگرگروه    ،بنابراین  .  زمانی  حاکمیت   از  دفاع   یا  معیشت   حداقل  از  فراتر  دستمزدهایی  پیشنهاد 

  ،ITUC)  دانست   آینده  برای  اجتماعی  قرارداد  نوسازی  برای  تالشی  را  آن  و  کردارزیابی    مثبت   را  گزارش

  ایده  از  ،  کارگران  گروه  از  نمایندگی  به  کمیسیون  در  رسمی  کننده  شرکت  ،6کورتبیک   لوک   و  (2019

  این   از  نیزکارگری    جهانی  هایاتحادیه.کرد  استقبال  فرم  پلت  کار  تنایم  یراب  المللی  بین  مکانیسم  یک

  صنعت   کارگران  از   نمایندگی  به  کمیسیون  از  بخشی   که  ،7UNI  جهانی   اتحادیه و    کردند  حمایت   گزارش

پس   .کند  می  فراهم  کارگران  برای  را  امید  بهار  بذرهای  گزارش  این  که  رسید  نتیجه  این  به  بود،  خدمات

هم   ابتدا  همان  از  ظهور کرد چون  کارفرمایان  و  کارگران  واکنش  بین  شدیدی  تضاداز ارایه گزارش،  

 سهکامل    نمونه  یک  زیرا  کند،نمی  نمایندگی  را  اجتماعی  شرکای  صدای   کمیسیون  که  بود  مشخص

 که   مخالفتی  سطح  حال،  این  با  .کشورها  و  ITUC،  IOE  نمایندگان  رسمی  مشارکتوجود    با   نبود  جانبه

جدّاً   را  بین المللی  دفتر  و  کارگری  نمایندگان  داد،  نشان  کمیسیون  گزارش   ارائه  در  کارفرمایان  گروه

 برانگیخت   را  ILO  در  "کار  آینده"  مورد   در  سیاسی  برخوردهای   جرقه  لحاه  آن  مسلماً،  .کرد  زده  شگفت 

 یادگیری  بر  کمیسیون  تاکید  از  کارفرمایان  .رفت   می  پیش  یکدیگر  موازات  به  تشرکا  متفاوت  منافد  زیرا

  که   یدیگر  پیشنهاد  هر  با  اما  کردند  استقبال  اجتماعی  حمایت   افزایش  و  جنسیتی  برابری  العمر،مادام

 (121:1398،رمضانی)  .کردندمی    مخالفت   شد،می    حمایت   جهانی  هایاتحادیه  و  کارگری  گروه  توسط

 :  گفت   گروه کارفرمایی رئیس ،(Mthunzi Mdwaba)مدوابا   مثونزی

  توسعه»  و  «کار  جهانی  گارانتی»  ایجاد  به  مربوط  هایتوصیه  از  و  کنم  استفاده  فرصت   این  از  باید  البته

. بگیرم  فاصله   مالی،  تأمین  ابزارهای  نار  از  آنها  بودن  مبهم  و  بودن  غیرممکن  دلیل  به  «زمانی  حاکمیت 

 دیجیتالی  کار  هایپلتفرم  برای  المللیبین  حاکمیت   سیستم  یک  تعیین»   مورد  در  توصیه  ترتیش،  همین  به

 برانگیز  چالش  بسیار  «کنند  هاحمایت   و  حقوق  حداقل  رعایت   به  ملزم  را  شان  مشتریان  و  هاپلتفرم  که

 تصدیقی  هیچ  این،  بر   عالوه. . .  شود  مدیریت   و  ایجاد  فراملی  حقوق  سیستم  این   که  بینم  نمی  من.  است 

 از   عمدتاً   اقداماتی  مستلزم  هاتوصیه... و  ندارد  وجود  "رکا  آینده"  در  خصوصی   بخش  مثبت   نقش  از

 
6  Cortebeeck L 
7  Universal Labour Industriall(UNI)   
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 :IOE, 2019)  .دارند  کار   آینده  در  فعالی  نقش  همهدر صورتی که    ...هستند  ها شرکت   و   هادولت   سوی

4–5)  

 نیروی »داشت و    مطابقت   شد،  ذکر  قبالً  که  "کار  آینده"  مورد  در  آنها  مطالعات  با  کارفرمایان  موقعیت 

  با   را   هامسئولیت   کار،  در  ناارتی  اقدامات  یا  جدید  حقوق  مقابل  در  و  کردمی  ترویج  را  «سازگار  کار

 گفتمانی،   استراتیی  یک  عنوان  بهکارفرمایان    حال،  این  با.گذاشت می  اشتراک   به  کارگران  و  هادولت 

 از  ILO  جانبه  سه  ساختار   در  کارفرمایان مشارکت   یادآور  که  ندکرد  دنبال  را  مذاکرات  اب   تقابلی  رویکرد

 های   زنجیره  در   کار  تنایم  مورد  در  بحث  و  2012  سال  در  اعتصاب  حق  علیه  آنها  ریجبهه گی  زمان

  لحن   همین  نیز  سالگرد  صدمین  اعالمیه  مورد  در  بحث   در  آنها  رویکرد.  بود  2016  سال  در  جهانی  تامین

 . داشت  را

 

 محوری انسان  رویکرد بر مناقشه: سالگرد صدمین اعالمیه هیه.ت 5

  فضایی  شود، می نامیده نیز سالگرد صدمین کنفرانس که 2019( در سال ILCکنفرانس بین المللی کار)

 آنها  منافد  به  تا  کرد  ارائه  ILO  در  مختلف   بازیگران  توسط  شده  ترویج  های  ایده  کردن  نهادینه  برای  را

.  شود  گذاشته  کنار  ها  مؤلفه  بقیه  با   توافق  عدم  صورت  در  یاباشد    داده   هنجاری  نیرویزمینه بروز و  

  پیشنهادات  که  معنی  این  به  کرد،  ارائه  ILC  به  خود  گزارش  عنوان  به  را   جهانی  کمیسیون  سند  ،کل  مدیر

  ILO  ساختار  در  "چهارم  شریک"  عنوان  به  دبیرخانه  اگرچه.  بودبین المللی کار    دفتر  سوی  از  نیز  آنها

 تأیید  و  طراحی   کار   المللی   بین   یو استانداردها  هنجارها   که  جایی  ،ILC  در   اما  است  شده  گرفته   نار  در

 مستقل   نسبتاً  نویسنده   یک   و   عالیق  ارکستراتور  یک  بیشتر   بین المللی کار  دفتر .  ندارد  ی مدخلیت  شود   می

 آنچه .ندارد  را   جانبهسه  های گروه  بر  پردازیایده  قدرت  اعمال  برای   کافی  نهادی   ابزارهای   اما  است   هاایده

 کمیسیون  توسط   که بود "محور  انسان"  کار   دستور   سر بر  مذاکره   داد،  ری  سالگرد صدمین  کنفرانس  در

 توسط  بود و  ILC  کل   کمیته   به  شده  ارائه  سالگرد  صدمین  اعالمیه  نویس  پیش  اولین  اساس  که  شد  انجام

 (.ILO، 2019b)ارایه گشت بحث  کردن  باز برای  ILO  دفتر طرف از فنی گروه یک

کنفرانس    از  پیش،مدیرکل.  بود  آنها  طلبی  جاه  شان  مشترک   وجه   اما  بود   متفاوت  اعالمیه  از  انتاارات

  اعالمیه   مانند  ،ILO  تاریخی  یحقوقی بنیاد  متون  تراز  در»  باید  متن  که  داشت   اظهار  کار  المللی  بین
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 طریق   از  را«  اجتماعی  قرارداد»  که  داشت   انتاار  کارگری  گروه.  باشد(  ILO, 2019e: 5)  «فیالدلفیا

و    محیط»  اهمیت   و  العمرمادام  یادگیری  که  کردند  وانمود  کارفرمایان.  کند  احیا  «کار  جهانیگارانتی  »

 (.ILO, 2019e:  19–31) کنندمی برجسته را کسش و کار برای «توانمندفضای فعال و 

 در .  شدند  بندیگروه  ایمنطقه  هایبلوک   در  عمدتاً  که  کردند  شرکت   اعالمیه  هایبحث   در  هادولت 

 برای  اعالمیه  چندین   آن  در  که  بود  کرده  هماهنگ  را  ایمنطقه   جلسات  ILO  گذشته،  هایسال

  نگرانی   دو  که  داد  می  نشان  هایی اعالمیه  چنین.  شد  انجام  "کار  آینده"  مورد  در  بلوک   هر  گیریموضد

 که   بود  «کار  نیروی  ت و ارتقایفپیشر  هایسیاست »  توسعه  یکی.  شت دا  وجود  ها  دولت   برای  اصلی

 دیگر   مورد(.ILO, 2018d)  کرد  بیان  آمریکا  قاره   اعالمیه   که  همانطور  است،   مرتبط   هامهارت  به  عمدتاً

 شدن   دیجیتالی  شغلی،  روابط  و  تولید  جدید  اشکال  سمت   به  عاد نه  گذار»  و  «کار  حقوق  از  حمایت »

 (. ILO, 2017d: 2) شد بیان مرکزی آسیای و اروپا توسط که همانطور بود، «اتوماسیون و

  متکی   واقعیت   این  بر  سالگرد  صدمین  اعالمیه  درباره  بحث   در  آنها  موضد  و  دولت   نمایندگان  ارتباط

 گروه   مناقشات،  اکثر  در.  دادند  تغییر  کارگری  یا  یکارفرمای  پیشنهادهای  نفد  به  را  تعادل  آنها  که  بود

. شد  برخوردار  دولتی نیز  ای  منطقه  سخنگویان  غیرمستقیم  یا  مستقیم  حمایت   از  و  شد  پیروز  کارفرمایان

 :ILO, 2019c)  برزیل- نددش می رهبری گراراست پوپولیست  های  دولت  توسط  که مناطقی در واقد

 متعهد  جدید  حقوقی   یا  مقررات  به  خواستند  نمی  -(ILO, 2019c: 132)متحده  ایا ت  و  استرالیا  ،(29

 .دهد افزایش شان کارگران قبال در  را ها دولت  مسئولیت  که شوند

 :2019a, 2019c) .کلیدی  های  ایده  -   کار  آینده  مورد  در  ILO  کار  سالگرد  صدمین  اعالمیه.  2  جدول

4  ILO, ) 

 بخش ایده های کلیدی

ILO دهد پاسخ، "کار  آینده"به  محور انسان رویکرد اساس بر تحو تاین  به باید: 

 تکنولوژیکی،  تغییرات ✓

 جمعیتی، تغییر ✓

 هوایی،  و آب تغییرات ✓

 ، مداوم های نابرابری و شدن جهانی ✓

I 
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ILO  را پیگیری کند آینده برای خود  دستورکارهای اساسیباید: 

 تکنولوژیکی؛  تغییرات مهار  برای را خود های هدایت تالش ✓

 العمر؛ مادام  یادگیری  و ها مهارت توسعه ✓

  های   شرکت   برای  مناسش  محیطی  ایجاد  طریق  از  خصوصی  بخش  از  حمایت  ✓

 پایدار؛

 اجتماعی؛  حمایت   به همگانی دسترسی ✓

 کارگران؛   برای اساسی حقوق ✓

 جنسیتی؛  برابری ✓

 جانبه؛   سه همکاری و اجتماعی گفتگوی ✓

II 

ILO را تشویق کند به خود عضو   باید کشورهای : 

 مردم؛  آحاد های ظرفیت  تقویت  با  محوری انسان رویکرد توسعه ✓

 استخدامی؛ روابط محوریت   و کار  نهادهای تقویت  ✓

 اساسی؛  حقوق به احترام ✓

 در سالمت  و  ایمنی و کار، زمان در محدودیت  حداکثر  مناسش، دستمزد حداقل ✓

 کار؛  محل

  شایسته   کار  و  مولد  و  کامل  اشتغال  پایدار،  و  فراگیر  پایدار،  اقتصادی  رشد  ترویج ✓

 همه؛ برای

III 

  را   «ملی  شرایط  طبق»  بند  ندخواستمی  گروه کارفرمایی و نمایندگان دولت های مذکور  موارد،  این  در

  این مسلماً. کنند اضافه خود شرایط به را افزارینرم عنصر یک و کنند لحاظ اختالف مورد بندهای در

 دنبال   به  است،  کار  المللیبین  سازمان  در  اخیر  تحو ت  در  پوپولیسم  و  گراییملی  تأثیر  ترینمستقیم

 ها سازمان  این  ظرفیت   با  مقابله  برای  ملی  شرایط  آن  در  که  چندجانبه،  هایآژانس   در  رایج  روند  یک

 (. 2019 ، پیوهاوس و  کوپلوویچ) گیردمی قرار استناد مورد هادولت  رفتار اداره برای

  ایده چندین که  د اد می نشان ( ILO, 2019c)  2019کنفرانس بین المللی کار در سال  از  حاصل  نتایج

  صدمین   اعالمیه  نویس  پیش  مورد  در  جانبه   سه  های  هیئت   که  یا  کمیته  در  وییه  به  بود،  مناقشه  مورد

 گارانتی   مفهوم.  دهد  می   ارائه  را  اعالمیه  نهایی  نسخه  از  ای  خالصه  2  جدول.  کردند  بحث   سالگرد

 رد کارفرمایان توسط دلیل همین به  جهانی، های اتحادیه و کارگری های گروه تایید مورد کار، جهانی
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  جهانی  کمیسیون  گزارش  بودن  مربوط  متحده  ایا ت  ،در همین راستا(.  ILO, 2019c: 132-133)  شد

 مشاهده  با  کارگران  نتیجه،  در.  دانست   کننده  محدود  بسیار  را  "گارانتی"  اصطالح  و  برد  سوال  زیر  را

 را   «کار  از  حمایت   جهانی  بستر  یک  بدید  ایده»  تا  کردند  ثمریبی  تالش  طرف،  دو  هر  هایمخالفت 

  حال،   این  با(.  ILO, 2019c: 133)  «باشد  نهبلندپروازا  باید  اعالمیه»  که  استد ل  این  با  کنند،  پیشنهاد

 زندگی  مناسش   دستمزد  برای  پیشنهاد:  شدمی  گذاشته  سر  پشت   باید  «گارانتی »  عناصر  سایر  و  مفهوم  این

 زیرا  شد  رد  کارفرمایان  توسط  "زمانی  حاکمیت "  مفهوم.  یافت   کاهش  «کافی  دستمزد  حداقل»  به

 انسان»  رویکرد  ترتیش،  همین  به(.  ILO, 2019c: 5)  گرفت   نمی  نار   در  را  کسش و کار  "نیازهای"

 حفاظت »  اقدامات  متن  اگرچه  ،نشد  گنجانده  بیانیه  در  الگوریتمی  مدیریت   و  هاپلتفرم   به  «دهی  فرمان  در

 علیرغم  راستا،  همین  در  .درک می  ترویج  کارگران  برای  را  «مناسش   شخصی  هایداده  و  خصوصی  حریم  از

 جهانی،   کمیسیون  حمایت   مورد  های  پلتفرم  برای  المللی  بین  حاکمیت   سیستم  یک  ایده  گرفتن  نادیده

 ,ILO)  شناخت   رسمیت   به  را  «فرم  پلت   کار  جمله  از  کار،  دیجیتالی  تحول»  چالش  صراحت   به  اعالمیه

2019b: 6 .) 

 خواستار  که  کارگران  گروه  توسط  شدمی  ترویج  جهانی  کمیسیون  توسط  که  العمرمادام  یادگیری  به  «حقّ»

 مفهوم»  کارفرمایان(.  ILO, 2019c: 128-129)  شد   دنبال  بود،  اعالمیه  در  حق  آن  گرفتن  نار   در

  ها  شرکت   برای عمومی، آموزش مؤسسات  برای را  «مشترک  مسئولیت  یک  عنوان  به ها مهارت کسش 

  برای   آموزش  در  شرکت   برایرا    «هستند  مسئول»  که  کارگرانی  برای  و  آنها  آموزشی  های  سیاست   و

 های گروه و کانادا اولیه مخالفت  علیرغم(. ILO, 2019c: 68)دکردن مطرح ،خود های مهارت ارتقات

 تسهیل  برای  رسمی   امر  یک  عنوان  به   امر  این  مشترک،  مسئولیت   اصل  با   تین  آمریکای   و  آفریقایی

 . بود استحقاقی های مهارت گنجاندن  از ماند عمل در آن تأثیر اما شد، پذیرفته بحث 

  معرفی "  برای  آنها  اصالحیه  شد  گرفته  نار  در  کارفرمایان  برای  کلیدی پیروزی  یک  که  ی موضوع دیگر

 :ILO, 2019c)  بود  "فراگیر  وری  بهره  و  اقتصادی  رشد  محرک   عنوان  به  کسش و کار  نقش  مفهوم

. کرد پیدا دولتی نمایندگان در زیادی حمایت  اشتغال، ایجاد بر آنها تمرکز دلیل به عمدتاً امر این(. 81

  سناریوی  یک  به   مثبتی  نقش  چنین  که  کرد  استد ل  و  داد  قرار  انتقاد  مورد  را  موضوع  این  کارگری  معاون

 نهایی  متن  وجود،  این  با(.  ILO, 2019c: 84)  موجود  واقعیت   یک  به  تا  دارد  اشاره  مطلوب  هنجاری

 ایجاد   و  اقتصادی  رشد  اصلی  منبد  عنوان  به»  باید  خصوصی  بخش  که  شد  شناخته  رسمیت   بهاین چنین  
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 ,ILO)  گیرد  قرار  حمایت   مورد  «پایدار   هایشرکت   و  کارآفرینی  برای  مناسش   محیطی  ارتقای  با  شغل

2019a: 4 .) 

بین   کنفرانس  به  نسخه   آخرین  فرستادن  پیش  از  پس  که  فهمید  توان  می  ،پیش گفته  موارد  به  توجه  با

 کردند   ابراز  «کار  آینده  برای  ILO  سالگرد  صدمین  اعالمیه  از  را  خود  رضایت »  کارفرمایان  ،المللی کار

(ILO, 2019d: 6)  گرفته   نار  در  «کسش و کارها  طرفدار»  متن  این  که  کرد  تقویت   را  نتیجه   این  لذا 

  ILO  در  را  آلیایده  قدرت  تا  داد  اجازه   هاکار  و   کسش   به   "کارآینده  "  ابتکار  مجموع،   در   ه است وشد

 .دنآور دست  به

 یتربلندپروازانه   بیانیه  نتاارا  آنها  که  کرد  اشاره  کارگریگروه    نماینده  ،کنفرانس بین المللی کار  پایان  در

  به  را  ILO  جایگاه  که  نابرابری  با  رویارویی   برای  ترقوی  یتعهدبا    وییه  به  ند،داشت  سالگرد  صدمینبرای

 .(ILO, 2019d: 7-8) . کردمی تقویت  «اجتماعی عدالت   خانه» عنوان

در گروه   متحد  ملل  سازمان  سیستم و  کار  المللی  بین  سازمان  در  کارفرمایی  قدرت  گسترش  حال  این  با

. دیدند  تر  گسترده  روند  این  از  دیگری  نمونه  را  "کار  آینده"  ابتکار  توسعه  و  دکر  نگرانی  کارگری ایجاد

 المللیبین  سازمان  در  را(  2021-2020)  بعدی  دوسا نه  بودجه  و  برنامه  ساختار  بیانیه  مفاد  نهایت،  در

 ,ILO)   ها  مهارت  توسعه  به  دادن  اهمیت   حال  عین   در  و  کار  کلیدی  هایحوزه  از   برخی  حفظ  با  کار،

2019g) دیبه پایان رس. 
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 گیری تیجه.ن6

 نار   از.  دهدمی  نشان  را  ILO  در  "کار  آینده"  به  محور  انسان  رویکرد  مسیر  هایافته  این                

 بیانیه  در  توسعه،  هایقابلیت   مفهوم  از  الهام  با  جهانی،  کمیسیون  اولیه  پیشنهادات  سیاستی،  هایایده

  کشورهای   کمک  با  کارفرمایان  عالیق،  نار  از.  داشت   عرضه  سمت   گیریجهت   سالگرد،  صدمین

 "ه کار آیند"ابتکار    به  را  جدیدی  ایهایده  ،کنفرانس بین المللی کار  در  اقتصاد آزاد  طرفدار  و   گرا راست 

ILO  هدف»  که  کرد  تأیید  کوبا  نماینده  ،کنفرانس  آن  در.  دندافزو  ILO  نه  است،  اجتماعی   عدالت   ترویج  

  حمایت  خصوصی  بخشجایگاه    بر   تاکید  از  ها  دولت   اکثر(.  ILO, 2019c: 83)  «مشاغل  از  حمایت 

 دفتر  هایمحدودیت .  شد  محقق  یود حد  تاهم    کارگری  گروه  و  مدیرکل  انتاارات  ،مد الوصف  .کردند

 تر گسترده  سازمانی  اجماع  یک  به  موقت،  جهانی  کمیسیون  حمایت   با   اصلی،  رویکرد  یک  تبدیل  برای

کار    .بود  آشکار  کرد،می   مشخص  راگرایی    جانبهسه  هایمؤلفه   همه  که ت تقوی،  نامطمئنبازارهای 

روشنی از کارگر و کارفرما و زمان   درک اجتماعی مبتنی بر اشتغال ثابت دستمزدی که  های    حمایت 

حال در ن  زوبه طور روزاف  حمایت این    ولی  کنند  را ایجاب می  بازنشستگی مشخصی در آن وجود دارد

این مدل  .یک هنجار است   ،که عدم رسمیت  در کشورهای در حال توسعهحتی   و منسوی شدن است

در  اجتماعی شدن را  تغییرات در ماهیت کار، ضرورت  با این وجود،    به میزان زیادی آرمانی است.

و    برابری فرصتها را اصل قرار دهد  یک قرارداد اجتماعی بایدنابراین  ب   افزایش داده است.  "آینده کار"

ی، اخذ مالیات از شرکت ها و افزایش بهره انسانسرمایه گذاری  همچون  عناصر بالقوه قرارداد اجتماعی  

 را پوشش دهد.وری برای جوانان 
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