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Abstract 
The International Labor Organization (ILO) is one of the oldest international 
organizations and with its unique tripartite structure, was established a century ago. 
The strategic purposes of the ILO, as the first UN specialized agency, have been to 
promote international labor standards (ILS), to pave the way for attaining decent 
work, to improve social security, and to strengthen tripartite bodies and structures. 
The ILO has adopted more than 200 Conventions. Despite its success, the ILO has 
received thousands of complaints on non-observance of the ILS. These complaints 
raise the question: what are the obstacles to observing the ILS? This research paper 
is based on the thesis that some challenges restrict the implementation of ILS. These 
challenges mainly relate to the extent of ILO jurisdiction, the lack of universal 
ratification of ILO Conventions, globalization, complexity of certain ILS and also 
their supervisory system. This paper, using a descriptive – analytical method, 
examines these challenges and suggests mechanisms to remove them.  
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 پژوهشی( _)نوع مقاله: علمی 

 

 *فرزانه پورسعید

 
 دهیچک

 ۀسد درجانبه فرد سهبا ساختار منحصربهی المللنیسازمان ب نیتریمیقد، کاری المللنیب سازمان
بهبود  ،ستهیکار شا یهافرصتسازی فراهم ،کار یجهان یاستانداردها جتروی شد. سیسأت شیپ

 نیا راهبردیاز اهداف  ،جانبهسه یگوهاونهادها و گفت تیو تقو یاجتماع تیحما یهابرنامه
کار از  یاستاندارد جهان ۰۲۲حدود  نیتدو .ملل بوده است ی سازماناد تخصصهن نینخست

طرح هزاران گزارش  ،هایابیکام برخی با وجود است.ن سازمان یا ۀسالکیکصدوی یدستاوردها
پژوهش  چیست. المللی کارتأثیر مطلوب نظام بینکند که موانع را القا میاین پرسش لف تخ

و کارایی  کار یجهان یاستانداردها ها اجرایبرخی چالشاستوار است که  هیفرض نیحاضر بر ا
سازمان تا فقدان  تیصالح ۀاز مباحث مربوط به گستر این موانع .محدود کرده است سازمان را

و  ینیتدو یاستانداردها یدگیچیپو  نیاقتصاد جها کردیبا رو همواجه ،استانداردهاجهانشمولی 
 -یفیاز روش توص یریگنوشتار با بهره نیا شود.شامل مینظارت را  ۀدیچیپ نسبتبهنظام 

 است.ممکن  یراهبردها ۀموانع و ارائ نیا یبررس یدر پ یلیتحل
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 مقدمه

 9«هانامههیها و توصنامهمقاوله یکارشناسان در خصوص اجرا ۀتیکم»که در گزارش گونههمان
 با وجود ،است شدهذکر  ۰«یسازیبه مقولۀ جهان یبشر ۀچهر یاعطا»موسوم به  ۰۲9۰در سال 

 نیادیبن یاستانداردها یاجرا و بیقرن حاضر در زمینۀ تصو نخست ۀمهم در ده یهاشرفتیپ
 هو بحران مشاغل مواجه شد یاقتصاد جهان ریاخ یهاکشورها با چالش یدر برخ وعموض ،کار

 یالمللنیکشور عضو سازمان ملل متحد به سازمان ب 091کشور از مجموع  9۸0 الحاق .است
کار شامل  نیادیبن یهانامهمقاولهکشور همۀ  9۴0 فقطاست که تاکنون  یدرحال 9کار
در زمینۀ کار  9۲۱و  ۰1 ی،جمع یزنها و چانهانجمن یدر زمینۀ آزاد 1۸و  ۸1 یهانامهولهمقا

 بیدر کار را تصو ضیتبع دربارۀ 999و  9۲۲و  ،کار کودک دربارۀ 9۸۰و  99۸ ی،اجبار
 اند.یجهان تیجمع بیشترینبا  ییهااً دولتبعض ،ماندهیدولت عضو باق ۴۲که یدرحال .اندکرده

 یاجتماع یچارچوب اقتصاد جادیمنظور ابه الحاق(و نه صرفاً )ثر ؤم یاجرا یاساس تیاهم
 ،داشته باشد یرا در پ شمولجهان یو عدالت اجتماع یاقتصاد شرفتیو پ که صلح داریپا

ها و مهناولهمقا یاجرا یکارشناس ۀتیکم یهاگزارش گرید یاز سو ؛است ناپذیرانکار
از موارد متعدد تخلف از  یحاک ،شرفتیاز موارد پ ینیع ۀموازات هزاران نمونبه ،هانامههیتوص

 .است ی جهانی کاراستانداردها
 در نتیجۀ ریدر سنوات اخ یکار و تجارت جهانجهانی  یاستانداردها نیب ۀرابطبررسی 

که موجب رشد ی )دیتول یهایالمللی و گسترش فناوربین یدر روند مبادالت اقتصاد عیتسر
(، مجدداً در رأس مباحث مختلف شده است یکارگر یهانهیجوامع و هز انیتجارت م ۀسابقیب

 (.۴۲:991۱قرار گرفته است )برونستین، 
 ،سازمان سیسالگرد تأس نیکار در هفتادوپنجم یالمللنیسازمان ب رکلیمد 911۴ در سال

 نیدر ا .دکرالمللی کار ارائه به کنفرانس بین ۴«رییتغ جیترو ،هادفاع از ارزش»عنوان با  یگزارش
از جمله  د؛ش یبررس یسازیسازمان در روند جهان پیش روی یهاچالش یگزارش برخ

 لیو ضرورت تکم نیادیبن یهانامهمقاوله یجهان بیاز فقدان تصو یناش یهایکاست
گزارش به  نیا میپس از تقد .متنوعکار با استفاده از ابزارها و اقدامات  یجهان یاستانداردها

 ۱«یتجارت جهان یآزادساز یابعاد اجتماع یگروه کار» درمذاکرات  ،المللی کارکنفرانس بین
 ریپذامکان یهاوهیش یبررس ی،گروه کار نیه به اشدموضوع محول نیترمهم. شد یریگیپ

________________________________________________________________ 
1. Committee of experts on the application of conventions and recommendations 
2. Giving globalization on a human face 

 ،آندورا :ند ازااند عبارتدهشن لحقکار م یالمللنیعضو سازمان ملل متحد که تاکنون به سازمان ب یکشورها. 9
 ی.شمالۀ نائورو و کر ،موناکو ی،ونزکریم ،نیاشتاختنیل ،بوتان

4. Defensing values promoting change 
5. social dimensions of liberalization of world trade 
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کار  یملل و استانداردهاالنیقابل تجارت بتتعامل م یرگذاریتأث با هدف سازمان یتوانمندساز
از  ،المللی کارآور در چارچوب سازمان بینالزام یشرط اجتماع یمعرف ۀمسئل. بود

و المللی تجارت بین انیارتباط م جادیااً کنفرانس بود که نوع هایموضوع نیزتریبرانگجنجال
با مخالفت  ورازاین و مجازات بود لیتحم سازوکارهای ینیبشیکار با پ جهانی استانداردهای

خصوص  نیدر ا یو اتفاق نظرشد مواجه  ییکارفرما یهاها و سازماندولت از یاریبس دیشد
اصول و  یۀاعالم» 91۸۸کنفرانس سازمان در سال  نیوششمسرانجام در هشتاد دست نیامد.به

 ی جهانیبه استانداردها نکردن بر استناد ،پنجم ۀکه در ماد تصویب شد 9«کار نیادیحقوق بن
 یها استانداردهاکه اگر همۀ دولتیدرحال داشت. دیکأت انهیگراتیحما یکار در اهداف تجار

کار  نیادیحقوق بن یهمچون نف ییهاوهیاز ش یریگتوانند با بهرهینم کنند، تیکار را رعا یجهان
 .را ارتقا بخشند شیخو یاقتصاد تیقابل ،و کارگران

عنوان سطح حداقل به ،«کار نیادیبنق اصول و حقو یۀاعالم» درحقوق تحت پوشش 
 یشغل تینظر از موقعصرف ،در خصوص همۀ کارگران باید که اندشدهدر نظر گرفته  یاجتماع

 برجانبه تحقق توافق همه ،رسدمی نظر . بهاعمال شود یرسم ای یررسمیدر اقتصاد غ آنها
رفع موانع کار  یهاهنشانحال، نیبا ا .دشوار است یررسمیخاص در اقتصاد غ راهبردهای

 یاز استانداردها یاریدر بس ی رابه اقتصاد رسم یررسمیاز اقتصاد غ یجیو انتقال تدر ستهیشا
 (دهدیپوشش می نظر از روابط استخدامصرفرا که همۀ کارگران )المللی کار سازمان بین

 یاساس یلشچا انهمچن ،تیثر از کار کارگران فاقد حماؤم تیحما ۀمسئل اما .افتی توانیم
 .مانده است یباق

 تیشفاف نبودکار در خصوص  یالمللنیدر چارچوب سازمان ب یمتعدد یهاآنکه بحثدیگر 
 ینهادها اراتیو با اخت گریکدیآنها با  ۀو مداخل هاهیرو یهمپوشان ی،نظام نظارتزمینۀ در 

المللی کار که نسازمان بی یو مقامات رسم یندگینما یهاتیأه یحت .اندوجود داشته ینظارت
روشن از  یریبه تصو دنیاند در رسهداشتکار  المللیبین سازمان یهاتیدر فعال زیادی ۀجربت

 (Lyutov, 2014: 270).  انددچار ابهام بوده ینظام نظارت

 یاندهیآ یکار برا»با عنوان  ی،الدیم ۰۲91کار در سال  یندۀآ یجهان ونیسیکم گزارش
 ۀندیشدن فزا تالیجیو د یفناور ۀدر حوز یعودصبر تحوالت  یبتنکه م تدوین شد ۰«ترروشن

ثر از تحوالت أمت یاهانیاقتصاد و نگر یسازیجهانیی، هواوآب راتییتغ ،وکارکسب یفضا
پرداختن به  ،تحوالت یمقرر شد که سازمان در راستا . بر این اساسبوده است امنیتی یاسیس

در  یالمللی کار قدرت محدودسازمان بین یبه هر رو .قرار دهد تیرا در اولو مهم یهاچالش
  .استانداردها داشته است یاجرا

________________________________________________________________ 
1. Declaration of fundamental principles and right at work 

2. Work for a brighter Future 
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از  یاخالق انگیزش المللی کار در اجرای استانداردها از طریقسازمان بین یاصل یاهابزار
 و نیز (و انتشار موارد نقض استانداردها یسازتندبراساس مس) متخلفان یعموم ییجمله رسوا

 .و اجراست رشیپذ لیتحم یبرا یفن یو همکارآموزش  ی،بررس

های مختلف، بحران ژهیوبهاست که تحوالت مداوم دنیای کار در زمان کنونی و  بدیهی
ی جهانی کار را بیشتر کرده است. در مسیر اجرای استانداردهااهمیت اجرای منعطف 

برخوردار است که در  المللی کار، شناخت و رفع موانع از اهمیت خاصیی نظام بیناستانداردها
یی توجه شده است، حتی برنامۀ کمسیون هاچالشای به چنین نحو پراکندههای اخیر بهسال

رسد بیشتر مبتنی بر تحوالت آیندۀ کار بوده است. به نظر می ۰۲91جهانی آیندۀ کار در سال 
این راستا در  استانداردهاو تقویت اجرای  هاچالشکه رویکردی هماهنگ و متمرکز بر رفع 

 یبررس یدر راستاطلبد. ای را میالمللی ویژهضرورتی است که از این پس تالش و توجه بین
 ینیبشیکار و پ یجهان یاستانداردهاتأثیر کار و  یالمللنیسازمان ب یکارکرد یهاچالش

 :شودیپرداخته م زیرنوشتار به مباحث  نیدر ا ،ممکن یراهبردها

کارگران و  ندگانینما تیعضو درکار  یالمللنین بسازما یهابر چالش یمرور -
  ؛انیکارفرما

  ؛کار یجهان یجامع استانداردها بیفقدان تصو چالش  -

  ی؛ررسمیاقتصاد غو المللی کار سازمان بین تیصالح ۀگستر ۀمسئل -

  ؛کار ی جهانیو استانداردها یتعامالت تجارت جهان یدگیچیو پ یسازیجهان -

 .آنها ینظارت بر اجرا یدگیچیکار و پ یجهان یتانداردهاها و اسهیرو همپوشانی -

 

 ندگانینما تیعضودر کار  یالمللنیسازمان بی هابر چالش یمرور
  انکارفرمای و کارگران

در  ،شودمی محسوبکار  یالمللنیسازمان ب ۀکه اساسنام یرساوصلح  معاهدۀ زدهمیبخش س
کار برده را به 9«نمایندگان منافع اکثریت» الحاصط انیکارگران و کارفرما یندگینما فیتوص

به هر  .کندکارگر را القا می ۀمنافع طبقبودن کارگران و معرف  واقعی یندگینما نوعاً است که
هم  ییکایدر نظام وحدت سند نهیزم نیدر ا دهندهصیو مقام تشخ صیتشخ یحال دشوار

 .ستینبوده و ن ییکایکمتر از نظام تعدد سند
ها با موافقت دولت ۀکارگران را بر عهد ۀندینما نییتع ،المللی کارمان بینساز ۀاساسنام 

جلب موافقت  یها برادولت نکهیا ،کایدر نظام تعدد سند .قرار داده است یکارگر یهاسازمان

________________________________________________________________ 
1. Most representatives 
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 شیپ ی رامسائل توافق کنند، جداگانه بحث و یکارگر یهااز سازمان کیبا هر  دیچگونه با
سازمان  یجابه یسازمان کارگریک از فعاالن  ندهینما نییتع اساس، گاهبر این است که  هآورد

کار برده ع بهمج سازمان را ۀواژ ۱اساسنامه در بند  9 ۀماد .است هشد مواجهاعتراض  با گرید
عمل  توانیچگونه م ،نباشد تیحائز اکثر کی چیچنانچه ه ،کایدر نظام تعدد سند نکهیاست و ا
 یتلق ،باشد گرید یکایسند کیاز  شیمجموع بدر  کایسند ی سهاعضا مارش فرضاً اگر ایکرد و آ

 .(۴1 :9919 کند )عراقی،میابهام  جادیبودن ا تیو حائز اکثر یندگینما
 دمؤی ،91۰۰ یۀژوئ 99المللی در بین یدادگستر یدائم وانید یخصوص نظر مشورت نیدر ا

در بوده است که  ندیکاییچند س از یندگیامکان انتخاب نما (دولت هلند کردیرو) رشیپذ
المللی کار در مورد سازمان بین گریچالش د دارند. هاکایسند گریاز د یشتریمجموع شمار ب

بوده  یحزبنظام تک یدارا یستیکمونریغ ای یستیکمون یکارگران کشورها ۀندیانتخاب نما
المللی کار را عضو سازمان بین یکشورها لیقب نیا ۀشدیمعرف ندگانینما تیاست که صالح

و وجود نداشته  ییکایسند یکشورها اصوالً آزاد گونهنیچراکه در ا ؛دادیقرار م دیمورد ترد
استقالل در عمل فاقد استقالل با وجود  ای ه استاز دولت بود یجزئ یبه لحاظ قانون کایسند
 هایما و نظابر کشورهمشتمل  یسازمان جهان ،کار یالمللنبی سازمان به اینکه نظر است. بوده

 هرچند باهر کشور  یاز سو شدهیمعرف ۀندینما ،است یاجتماع ی واسیو س یگوناگون اقتصاد
 .برخوردار خواهد بود یندگیاز حق حضور و نما ییکایسند یآزاد تیدمحدو

 یهاتیأکارفرما در ه ۀندیانتخاب نما یبرا «نمایندگان منافع اکثریت»اصطالح  ییاز سو
با چالش  ،از جهان یدر بخش یاقتصاد نشد یو اشتراک یحول جهانپس از ت ی،ندگینما
عضو  یکشورها ،المللی کارسازمان بین تیفعال آغازاز آن و در  شیتا پ .مواجه شد یدیجد

آزاد و  یبر نظام اقتصاد یهمگون و مبتن ی،و اقتصاد یاجتماع یسازمان از نظر ساختارها
 ۀندیعنوان نمابه یشورو ریاتحاد جماه یاز سو یفرد یاما پس از معرف .بودند یدارهیسرما

عضو  یکشورها انیکارفرما ندگانینما ۀبه وجود آمد که اعتراض گسترد جدی ابهام ،انیکارفرما
با  91919المللی کار در سال مثبت دفتر بین یۀو اعالم نظر یپس از بررس اما .داشت یرا در پ

 .است ندگانینما گونهنیا رشیپذرویه بر  اکنون ،بیوجود چالش و فراز و نش
ی حقیقی و ندگیعدم نما ای یکارگر یهاهیاتحاد نضعف نهادرو به امروزه توان گفت که می

 .رودیشمار مالمللی کار بهسازمان بین یابیامک یجار یهاچالشاز کارگران توسط آنان مؤثر 

________________________________________________________________ 
 یدر انتخاب شخص ی کهصافاو» کرد:خاطرنشان  9191به سال  خود یمیکار در گزارش تنظ المللیبین تردف. 9

اوصاف به  نیناخواه او خواه ابدی رییممکن است از نظر زمان و مکان تغ شودیکارفرما در نظر گرفته م عنوانبه
ضرورتاً کارفرما که  دکنینم بجایاز مقررات ا کیچیه .استکشور وابسته  کیموجود در  ینظام اجتماع

 ۀندینما نییوجود ندارد که تع یدیو ترد کند فاینقش کارفرما را ا تواندیباشد و دولت م یشخص خصوص
 «.با دولت است یموارد نیکارفرما در چن
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 ی کارگریهاهاتحادی که ییهاکارخانه ونقر کاهشکشورها و  یبعض یاقتصاد یالگوها راتییتغ
زنی چانهاست که قدرت مذاکرات و  یاز جمله عوامل ندقدرت و نفوذ ها دارایدر آن یطور سنتبه

 عنوانبهی سازیخصوص. برده است لیبه وضع کارگران را تحل دنیبهبود بخش یبرا هاهاتحادی
ودتر کرده و به راهبرد بقای اقتصادی کشورهای در حال توسعه، دامنۀ آزادی تشکل را محد

المللی کار و در کارگران کاسته است و پویایی سازمان بین مؤثرهمان اندازه از قدرت نمایندگی 
رو نتیجه میزان حمایت کارگران و کارفرمایان از موازین کار را تحت تأثیر قرار داده است. ازاین

ایندگان واقعی و مؤثر المللی کار بر موضوع آزادی تشکل و حضور نمضرورت تمرکز سازمان بین
 .استکارگران و کارفرمایان در مسیر آینده بسیار بدیهی 

 

 کار یجهان یجامع استانداردها بیفقدان تصو چالش
رسوم و  ،فرهنگ ،نظر از سطح توسعۀ هر کشورصرف ،المللی کارسازمان بین یاستانداردها

عنوان که به ییهانامهمقاوله است. یاعتبار جهان نوع بنگاه اقتصادی، دارای ایطبقۀ کارگر 
ها و نامهولهمقا گونهنیا .دشونیمحسوب م یحقوق بشراً اند نوعشده یبندطبقه نیادیبن

 .شوند تیالمللی کار رعاعضو سازمان بین یباید توسط کشورها بیفارغ از تصو ،استانداردها

 یهانامهبه مقاوله الحاق زانیم ،کار یاستانداردها یجامع جهان ققتح یهااز جنبه یکی
 919کشور از مجموع  9۸0 عضویترغم یلامروزه ع است. نیادیبن یهانامهولهمقا ژهیومربوط به

 یحاو یهانامهولهمقا رشیپذ ،المللی کارکشور عضو سازمان ملل متحد به سازمان بین
 ،کشور عضو 9۴0چنانکه صرفاً . فاصله دارد یجهان تیکار هنوز با جامع یجهان یاستانداردها
عمالً بخش اعظم  ،ماندهیباق یورهاو کش 9اندهفتریکار را پذ نیادیبن یهانامههمۀ مقاوله

که یدرحال .دنرویشمار مبه ی و دارای درصد بیشتری از کارگران جهانجهان تیجمع
 یو جزئ دهندمی لیحقوق کار را تشک یشالودۀ اجتماع ،نیادیبن ۀگانهشت یهانامهولهمقا
 هستند.سازمان ملل متحد  یاز چارچوب حقوق بشر ریناپذییجدا

کار  یالمللنیتوسط سازمان ب ۰۲9۰که در سال  ۰«جهانی کارگزارش حقوق »مطابق سند 
در دهۀ نخست قرن حاضر  نیادیبن یهانامهمقاوله یدر اجرا یمهم یهایابیکام ،منتشر شد
تالش  .است یباق همچنانعضو  یهاتدول یدر برخ ییاجرا یاما مسائل جد ،است هحاصل شد

گزارش بود که با  نیاز اهداف ا (۰۲9۱تا سال ) نیادیبن یهانامهمقاوله یصول جهانشمولح یبرا
________________________________________________________________ 

 که استذکر  شایانالمللی کار سازمان بین نیادینب یهانامهعضو مقاوله یهادولت کنونی تیدر خصوص وضع. 9
دولت به  910 ،1۸نامۀ دولت به مقاوله 901 ،۸1نامۀ دولت به مقاوله 9۱۱ ی،الدیم ۰۲۰۲ اوت ختاری تا

 ،999نامۀ دولت به مقاوله 91۱ ،9۲۲نامۀ دولت به مقاوله 919 ،9۲۱نامۀ دولت به مقاوله 910 ،۰1نامۀ مقاوله
 .اندوستهیپ 9۸۰نامۀ مقاوله بهدولت  9۸1و  99۸نامۀ دولت به مقاوله 919

2. Report of world labour 
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 است. مواجه بوده یاز اقتصاد جهان یاز جمله بحران مشاغل و معضالت ناش یمختلف یهاچالش
کار وجود  یالمللنیسازمان ب یاهنامهولهمقا انیم کتفکیدر زمینۀ  یانتقاد یبحث ییاز سو 

و در  یبندو طبقه ندبرخوردار یکسانی تیالمللی کار از ارزش و اهمبین یهانامهمقاولهدارد. 
 نیالمللی کار در ارسد سازمان بینیبه نظر م نیست. رشیمراتب مورد پذنظر گرفتن سلسله

در هر  کند. بیترغ نیادیبن یهامهنابه مقاوله پیوستنها را به داشته است که دولت قصد زمینه
 گریها به ددولت وستنپی برتواند ناخواسته یالمللی کار مسازمان بین دیجد استیس نیصورت ا

 یکار باید برا یالمللنیاساس سازمان ب این بر .بگذارد یسازمان تأثیر منف نیا یهانامهولهمقا
 (.9۴9: 9919کند )طالیی،  وجوجست یراهبرد مناسب ،معضل نیرفع ا

متعدد  یایقضا .است یمل یاجرا ،کار یاستانداردها جهانشمولیتحقق  یهاجنبه گریاز د
 رغمیعل ی،آن در سطح مل سازییاتیعمل و بیاز عدم تصو یحاک ،سازمان ینظارت یمورد بررس

 9.مربوط است یهانامهولهبه مقا حاقال
شدت به آنها به ییکارا زین یجهان یداردهاها و استاننامهمقاوله بیبعد از تصو تیح ییاز سو

: 991۱گیرد )برونستین، میکار به یاتیعمل یاجرا برای یدارد که هر کشور یبستگ ییابزارها
 یالمللنیسازمان ب تیمقررات در کشورها به تقو حیصح یگونه که اجراهمان یعبارتبه(. 9۴۱
و  گاهیبر جا یررات در سطح داخلآن مق یاهمال در اجرا ای یتوجهیب ،کندمی کمککار 
 (.۰01: 9919)عراقی،  کاهدیو از اقتدار آن م گذاردیسازمان اثر نامطلوب م تیلفعا

کار  یالمللنیبحث امکان خروج از سازمان ب ی،تحقق جامع جهان زایمسائل چالش گریاز د
قصد خروج  که یمقرر شد کشور ،اساسنامه 91۴۱اول نوامبر ۀ یموجب اصالحبه .بوده است

سال  دوو باگذشت  کندالمللی کار اعالم دفتر بین ریبه مد هیدارد موضوع را با ارسال اطالع
 این اما چنانچه ؛حق را خواهد داشت نیا ،سازمان قبالدر  یکامل تعهدات مال یفایمشروط به ا
خروج مانع  ،کرده باشد بیالمللی کار را تصوبین یهانامهلهاز مقاو یکیشده قبالً کشور خارج

  .مدت مقرر نخواهد بود انینامه تا پاولهمفاد مقا یاجرا
آنها  یجامع جهان یو اجرا بیفقدان تصو ،کامل استانداردها یاز موانع اجرا یکی روی به هر

که در این خصوص توسعه همکاری فنی بیش از پیش مورد است  یو مل یالمللنیب حوطدر س
 یریگیو پ عضویتعضو در خصوص موانع  ریغ یهادولت یانرسو اطالع ییشناسا .انتظار است

 دراستانداردها  یجهان یاجرا تیاهم .است ضروری موارد گریاز د عضوریغ هایروند الحاق دولت
 :مندرج است زیالمللی کار نمقدمۀ اساسنامۀ سازمان بین

است که  ملل گرید ریدر مس یمانع ،کار یانسان طیشرا یرسم رشیهر ملت در پذ یناکام»
 «.باشندیم شیخو یدر کشورها طیخواهان بهبود شرا

________________________________________________________________ 
 ر.ک:جهان  یهاقاره همۀاز  یمورد یهاپژوهش یبرخ اتیجزئ ۀمطالع یبرا. 9

International labour organization 2019 monitoring complete with international labour standards. 
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 یررسمیاقتصاد غو کار  یالمللنیسازمان ب تیگسترۀ صالح ۀمسئل

 یررسمیغالمللی کار در زمینۀ اقتصاد . چالش توسعۀ صالحیت سازمان بین1
کار موضوع ) 91۰۰اوت  9۰المللی در بین یدادگستر دائمی وانید یمشورت هاییهنظر یپ در

سازمان  یموضوع تیکه نوعأ صالح ی(موضوع ادوات کار کشاورز) 91۰۰اوت  ۰9و  ی(کشاورز
کار  طیاستاندارد در موضوع شراتدوین  تیموجب آنها صالحدند و بهکر تیالمللی کار را تثببین

چالش  ،شدقطعی المللی کار سازمان بین یبرا یکشاورزو چه در زمینۀ  صنعت چه در زمینۀ
آغاز آن را  توانیمطرح شد که م یشخص تیصالح موردکار در  یالمللنیزد سازمان بن یگرید

مورخ  یدر رأ وانید کرد. محسوبکار  یالمللنیسازمان ب تیو صالح یررسمیمشاغل غ بحث
را  یدارد مقررات تیسازمان صالح»اعالم کرد؛  ۰هاییکار نانوا اعاتسۀ یدر قض 91۰09ۀ یژوئ ۰9

. «را هم مورد نظر قرار دهد انیکارفرماجدی طور از کارگران به من حمایتضکه  دهد شنهادیپ
 باشد. ریموافق استدالل ز وانید یرأ رسدیبه نظر م

توانند با یآنها م .ندیستشده نفیتعر یضمن یهاتیصالح صریح، یهاتیخالف صالحبر
 یهااز اعمال دولت یاشن ای ندیالمللی به وجود آبین یهاسازماناسناد مؤسس از موسع  ریتفس

است  یها ضروربه اهداف سازمان دستیابی ید که برانالمللی باشبین یهاخود سازمان ایعضو 
 .(۰۲1: 99۸1، ادهزیگ)ب

استناد به اساسنامۀ سازمان  ،انیکارفرما ندگانیالمللی کار در پاسخ به اعتراض نمابین دفتر
که سازمان تاکنون در خصوص  کرداضافه  ل نشد وقائآن  تیصالح یبرا یتیکه محدودکرد 

کارگر  آنهاوضع کرده است که همۀ  یکارآموزان هم مقررات ،مهاجران ،کارانیب لیاز قب یاشخاص
 .(۱۴: 9919 ،انیو رنجبر ی)عراق ندشویمحسوب نم

از  یمورد توافق جهان تیو ماه یگسترۀ مفهوم نظراز  9یررسمیگفت بحث اقتصاد غ دیبا
 دهیآن پوش یاجتماع یاسیکه ابعاد س یامسئله ؛الملل کار استنیحقوق ب زیگانمسائل چالش

رسد شاغالن در یبه نظر م هاست ک یدرحال نیاست. ا یآن رو به فزون یجهان تیو اهم نیست
از  اغلبکار  یروهاین نی. ادنریگیکل کار کشورها را در بر م یرویاعظم ن قسمت ی،ررسمیبخش غ

 است. زیآمو مخاطره فیآنان ضع یکار وضعیتو  روندمیشمار کار به یهاگروه نیرتریپذبیآس

« یررسمیبخش غ یمعما»کار در گزارش  یالمللنیسازمان ب رکلیهر حال طبق نظر مد به

________________________________________________________________ 
 :هبنگرید ب المللیدائمی دادگستری بین وانید یمشورت یرأمالحظه  یبرا. 9

Competence of the International Labour Organization to regulate, incidentally, the personal work of 
employer 

 اداره صاحبان آنها و بدون کارگر توسطکوچک که  یهایینانوااز رقابت  یریجلوگ یبرا المللیبین سازمان .۰
 در شب ممنوع کرد. یکل طوربه ها راییکار نانوا ،هایینانوا ریبا سا شدندیم

3. Informal economy 
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 9است. یاقتصاد نیصرفاً وجود چن ،است یقطع یررسمیآنچه در مورد اقتصاد غ ،9119در سال 
 گریکدیبا  9و در حال توسعه ۰افتهیتوسعه یکشورها در اقتصاد یاریاز جهات بس کردهایرو

شمار به یو مخف یرقانونیغ یاقتصاد ی،ررسمی. چنانکه در مورد گروه اول، اقتصاد غندتفاوت دار
 هایو مجازات یقانون یهایریگیپ ی،چون بازرس یریتداب قیمشکل باید از طر نیرود. ایم
 تیچراکه اکثر ،است یاتیرعملیغ هدر حال توسع یراهبرد در کشورها نیا اما ؛مهار شود شتریب

در  یعبارت. بهدکننیکسب معاش م یررسمیاقتصاد غ یدر حال توسعه از مجرا یمردم کشورها
آنکه وجود آنها  با ،دنوجود ندار یکارگران نیچن یقانون دگاهیاز د نیالت یکایآمر ای قای، آفرایآس

آزادانه انتخاب شغل  یررسمیکارکنان در بخش غ عد. در واقکرتوان احساس یم ییرا در هر جا
نکرده  جادیا یکار مشاغل رسم متقاضیانهمۀ  یبرا یبلکه صرفاً چون اقتصاد رسم کنند،نمی

 اند.آورده یها روتیفعال گونهنیاست به ا
المللی در بین یسسات مالؤمۀ یکه به توص یراهبرد اقتصاد ،در حال توسعه یدر کشورها

بوده است که گرچه صدهاهزار شغل  یسازیو خصوص یاصالحات ساختار ،دهگرفته ش شیپ
از کارگران  یمیبخش عظ برای رو. ازایننداشته است یعملکرد موفق ،برده انیمد را از ماناکار

 رودیشمار مبه اتیادامۀ ح یبرا یاستراتژ یاصوالً نوع ،تیوضع نیکار کردن در ا یررسمیغ
 .(۱۱: 991۱برونستین، )

در سال « یررسمیمعضل بخش غ»عنوان  باکار  یالمللنیدر گزارش سازمان بکه گونه انهم
ارتقا و توسعۀ بخش  درکار  یالمللنیسازمان ب نقش توانینم» ،است شده دیتأک 9119

 ،قرار داد دیاشتغال( مورد ترد جادیا یبرا نهیهزکممناسب و  یاوهیش مثابۀ)بهرا  یررسمیغ
 طیو شرا یبرداراشکال بهره نیبدتر یجیحذف تدر یبرامشابه  یمیان تصمهمزم کهشرط آنبه

جامع و  یاستراتژ قیلذا از طر؛ وجود داشته باشد یررسمیدر اقتصاد غ یرانسانیکار غ
 ۴«.رفع مسئله نمود دیآن با ییربنایز علل کردن کنشهیر یبرا یاچندجانبه

 

 یررسمیغ. چالش توسعه یا حذف اقتصاد 2
نخست این مفهوم از چهل سال وجود داشته است.  شیب یررسمیاقتصاد غ ایخش اصطالح ب

با که  عنوان شد 911۰در سال  ایاشتغال کن جامع کار در گزارش یالمللنیتوسط سازمان ب
شکل بهکه را  یاقتصاد یهاکارگران و بخش یاقتصاد یهاتیهمۀ فعال ،مفهوم گسترده و جامع

________________________________________________________________ 
 نیالمللی کار، هفتادوهشتم، کنفرانس بینرکلیگزارش مد« یررسمیبخش غ یمعما»المللی کار، سازمان بین. 9

 .۴، ص 9119 نشست، ژنو،
2. Developed Countries 
3. Developing Countries 
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 این مفهوم نی. بنابراگرفتدر بر می اندگرفتهنقرار  یارداد رسمپوشش قرتحت  قانونی یا عملی
مشمول آن  یهاتیو فعال افتهیبعدها تکامل  پذیرفته شده وکار  یالمللنیدرون سازمان ب

 تیأو پس از آن در ه ۰۲۲1و  ۰۲۲۰، 9119 یهامقوله در سال نیاست. ا افتهیگسترش 
 ده است.کار مورد بحث بو یالمللنیحاکمۀ سازمان ب

المللی کار در کنفرانس بین (هانامههیها و توصنامهمقاوله یاجرا)کارشناسان تۀ یکم هاییهنظر
در حوزۀ  ی وررسمیاشتغال در بخش غ یچارچوب نظر به ، بیشتر معطوف۰۲۲۰سال 
 هایامهنموجب مقاولهبه کمیتۀ کارشناسان واقع در ها بود.انجمن یآزاد ایکار کودک  یهانامهمقاوله
کار کودک در اقتصاد  تیکه وضع کندیادآوری میها به دولت یاافتهیطور نظامبه ،9۸۰و  99۸

 یشرکا دگاهید مندی کامل ازبهرهبه  هیتوص ،تهیکم زمینه نی. در اطلبدیم یتوجه خاص یررسمیغ
ال اشتغ یهااستیس یو اجرا یدهدر شکل شانیکامل ا یهمکار نیمأت یدر راستا یاجتماع

 .دنکنیم تیفعال یررسمیغ ای ییکه در بخش روستا یاجتماع یشرکا ژهیوبه .کندمی
حاکمۀ سازمان  تیأدرون ه یبر امکان انتقال به بخش رسم یمبن یگزارش ۰۲۲1در سال 

 یدر زمرۀ اهداف رسمیبه اقتصاد  یررسمیانتقال از اقتصاد غ نیکار طرح شد. اگرچه ا یالمللنیب
 آن وجود داشت.  یابیدر خصوص مفهوم و نحوۀ دست یمتفاوت هاییهنظر اما اند،بودهمطلوب 

ۀ ینظر ،راجع به اسناد اشتغال یالدیم ۰۲9۲سال  یعموم یکارشناسان در بررستۀ یکم
ذکر  تهی. از جمله کمکرداعالم  یها نسبت به اقتصاد رسمدولت هایرویهدر خصوص  یجامع
طور به ،در حال توسعه یدر کشورها ژهیت توجه وو ضرور یررسمیکه مفهوم اقتصاد غ کرد

 یهاو برنامه هااستیدر حال توسعه در س یکشورها شتریاست و ب پذیرفته شدهتر هگسترد
کشورها  یبرخ .اندسوق داده یوربهره شیو آنها را به افزا کردهاستناد  به آن شیاشتغال خو

در نهایت اند. بخش کرده نیکارگران ا یبرا یاجتماع تیدر گسترش حما یمبادرت به اقدامات
باید از  که است یینها یهدف ی،ررسمیاقتصاد غ یجیکه حذف تدر کردق یتصد کمیتۀ مزبور

 نیاز ا یعنوان بخشبه یررسمیحاصل شود. مساعدت به اقتصاد غ داریپا یتوسعۀ اقتصاد قیطر
 یحاو نیو همچن ردیثر اشتغال و کاهش فقر صورت پذؤحصول کامل و م یدر راستا هااستیس

 ی، حقوق کار و حقوق تجارت براتیعدالت، حقوق مالک هب یابیگسترش دست برای ییهاتالش
 .باشد یررسمیاقتصاد غدر  کارگران و تجار

اقتصاد  دربارۀها برنامه نیترحیصر ایسآ، در ۰۲9۲کارشناسان در سال تۀ یمطابق گزارش کم
 یبرنامۀ مل کی. در مغولستان شوندیم افتی نیشیپو  کنونیاقتصاد  یهادر برنامه یررسمیغ

صدور  قیاز طر یآن ادغام با اقتصاد رسم اساسیعنصر  دارد و وجود یررسمیراجع به اقتصاد غ
 ،دهدیم تیاولو یدر اقتصاد رسم یررسمیبه ادغام اقتصاد غ زین نیچ .است ییشناسا یهاکارت
رفاه کارگران در اقتصاد  یعنوان ابزار ارتقابه یاجتماعمۀ یب یهابه توسعۀ برنامه تنامیاما و

کشورها،  نیشتریکه ب کردذکر  تهیکم قایدر مورد آفر .کندمی دیتأک یررسمیغ
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ند. در اهجوانان و زنان کارگر داشت یبرا یررسمیهدفمند در زمینۀ اقتصاد غ یهایاستگذاریس
، یبخش دولت یو بازساز تیجمع شیبا توجه به نرخ افزا یبعد یهاآنکه در سال لیدلرواندا به

از  یتوسعۀ بخش خصوص بر راهبردهاتمرکز  ،از گذشته است شیب یردولتیضرورت اشتغال غ
کرده که  انیاست. کامرون ب یاشتغال ضرور جیدر ترو یعنوان راهبه یررسمیجمله اقتصاد غ

 ییروستا گاندکنندیتول برای اعتبارو گسترش  یدیتول یهاگروه لیدر تشک را یپروژۀ خاص
 یبرا یگمرک یهانهیو هز کرده جادیا دکنندهیتول یهاگروه زین مالیکرده است.  ایجاد

 .است دادهرا کاهش  یررسمیبخش غ ۀدکنندیتول
حاکمۀ  تیأتوسط ه ،۰۲9۱در سال  نامههیتوص رشیپذ ی ونیبشیپنکتۀ شایان توجه، 

است.  یبه اقتصاد رسم یررسمیاز اقتصاد غ یجیانتقال تدر لیبر تسه یکار مبن یالمللنیسازمان ب
و  گرکار ،برابر یفرد در سطحطور منحصربهکه به است جانبهسه یسازمان ،المللی کارسازمان بین

 یدر ارجاع برا ینقطۀ مهم که دولت عضو گرد آورده است 910دولت را از  ندگانیکارفرما و نما
 ۀو دامن فیاز لحاظ تعر ییهابا چالشازمان این س اما ،رودیشمار مبه یررسمیبحث اقتصاد غ

 .(La Hovary,2014 : 302) مواجه است یمل یمسائل قانونگذار نیزو  یررسمیمفهوم غ

جهان  اتیو واقع شیالمللی کار دو دهه پبین یهااز مباحث مطروحه در کنفرانس برگرفته
 یکاربرد راهبردهای رامونیپباید  ،جانبهحصول توافق همه یدشواربا توجه به رسدیبه نظر م

 :روازاین ؛ورزید دیکأتو ضرورت تحقق آن  ستهیبر کار شا یررسمیدر اقتصاد غ
  ؛هاتیسطوح و موقع همۀهمۀ کارگران در  یبرا ستهیکار شا یسازنهیالف( زم

 یرسم ییشناسا نیاز طرق مختلف از جمله تضم تیثر از کارگران فاقد حماؤم تیب( حما
و داشتن  یاجتماع تیآنها از حقوق و حما یقانون و برخوردار در یررسمیکارگران غ

  ؛اظهار نظرحق و  ندهینما

  ی؛بخش رسم اب یررسمیاشتغال غ یجیتدر قیتلف یسازنهیج( زم

 ی؛قانون تیو تحت حما ستهیشا یدر کارها یشغل شتریب یهافرصت یسازد( فراهم

 با هدف تسهیل ساماندهی آنها های کارگری در مشاغل رسمیی تشکلتوانمندسازه( 

 یکار باشد و عدالت اجتماع یاستانداردها یجهان یو اجرا جیساز ترونهیزم تدریجبه تواندیم
 .شودرا موجب  داریپا یو توسعۀ اقتصاد

 

 کار ی جهانیو استانداردها یتعامالت تجارت جهان یدگیچیو پ 1یسازیجهان

 انداردهای جهانی کاری بر اجرای ملی استسازیجهانتأثیرات . 1
 کهموضوع  نیا .است 9یموسوم به اقتصاد جهان یجهان یثر از رخدادأالملل کار متنیامروزه حقوق ب

________________________________________________________________ 
1. Globalization 
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در حال توسعه و  یمتفاوت کشورها یهادچار تحول کرده واکنش زیرا ن یتجارت جهان الگوی
کرده  ییزاچالش ،کار یجهان یاستانداردها یاجرا ریدر مس گاهاست که  هرا موجب شد افتهیتوسعه

کار قرار  یالمللنیدر رأس مباحث ب ی،کار و تجارت جهان یجهان یاستانداردها نیرابطۀ ب روازاینو 
به  یسازیجهان یروهاین توسط نیادیطور بنالمللی کار بهبین ینظام حقوق» یعبارتبه .گرفته است
 ،خدمات ،از کاال ایستردهگ محج ییجاهجاب یکه در پ ییروهاین .شده است دهیچالش کش

 .هستند ادیسرعت زبا المللی بین یمرزها قیاز طر هیاطالعات و سرما

در نحوۀ تعامل با  مثبت یهاجنبهدارای  ی،منف یهاموازات جنبهبه یسازیجهان
خواهد را در پی المللی تجارت و کار بین هایسازمان یهمکار و است کار یجهان یاستانداردها

 تحت تأثیر قرار دادهمختلف کارگران را  یهاها و گروهبخش ی،سازیجهان» وییداشت. از س
را  ملل انیدر م ،الگوها نیرو به رشد ا ییروابط کار و همگرا یالگوها فزایندۀاست و تحول 

 .شودمی موجب

را در خصوص  ییهاینگران ی،اقتصاد یسازیدر فرایند جهان عیرشد سر گرید یاز سو
 آوردهوجود کار به نیادیبن یحفظ استانداردها یبرا یکارگر یهاها و سازمانولتد یهاییتوانا

در  ینامطلوب در کشورها یکار طیشرا منجر به ،تجارت یآزادساز ژهیوبه یسازجهانی است.
  .شودمی افتهیتوسعه یحال توسعه و از دست رفتن فرصت اشتغال در کشورها

 یهانامهولهدر مقا شدهنیحقوق تضم شماریبنقض  موجب ی،سازیجهان یمنف ریثأت
 یحق آزاد ،عادالنه و منصفانۀ کار طیاحق بر شر زنی و حق بر کار ژهیوبه)المللی سازمان بین

 اند، امایاندک قیمصاد نهایا. شودمیی( جمعحق مذاکرۀ دسته نیها و همچنانجمن لیتشک
 بیآس یسازیجهان یهافرایند یکه ط روندمی شماربه کار استانداردهای جهانی نیتربرجسته

 .(Agulhas, 2005: 33) انددهید

از جمله  یمل نیدر قوان یها را مجبور به اعمال اصالحاتاز دولت یاریبس یسازیجهان
 یکاهش نسب دیشا .نحو ممکن باشند نیالمللی به بهتررقابت بین بهقادر کند تا می مقررات کار

 میلیبیاز  یناش ،موارد ایپاره درحداقل  ریدر سنوات اخ یبیتصو یهانامهولهمقا زانیدر م
هدف سازمان  .باشدبوده  طیشرا نیدر ا و جدید المللی درازمدتتعهدات بین رشیها به پذدولت

 روازاین ،است یاجتماع شرفتیبا پ یاقتصاد شرفتیپ یهماهنگ زمینه نیکار در ا یالمللنیب
 تیو رعا بگذارندکار احترام  نیادیبن یتانداردهااند که به اسکردهعضو سازمان توافق  یهادولت

از  ،911۸کار در سال  یالمللنیسازمان ب نیادیاصول و حقوق بنۀ یاعالم کنند. جیآنها را ترو
 یهاعضو با چالش یهارود که زمینۀ مواجهۀ دولتیشمار مالمللی کار بهاسناد سازمان بین

که  داردوجود  یفراوان یخألها هاست ک یهیبد نهیزم نیدر ا .ه استرا فراهم کرد یسازیجهان

                                                                                                                                        
1. Global Economy 
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کل وقت  ریدب ۀسخن و وعد یاتیکه تحقق عمل یاگونهبه شوند، لیبه مرور زمان باید تکم
 جینتا یبررس یبرا یزمان مقتض»بر  یمبن 911۸سال  اجالس المللی کار درکنفرانس بین

 .فراهم شود «اقتصاد یسازیجهان یاجتماع
 

 ی جهانی کاراستانداردهامعضل ناهماهنگی تجارت جهانی و . 2
 یفرایند اجرای که از اقتصاد جهان یناش موضوع نیبارزتر ی،کنون تیو در وضع البه هر ح

است که  9یاجتماع دامپینگ نامبا  ایپدیدهکند المللی کار را دچار چالش میبین یاستانداردها
تحت  کاال دیتول .المللی استبین یناقض استانداردها یاهکاالها از روش دیعبارت از تول»

 ستیز طیاز مح تیحقوق بشر و حما، کار یجهان یکه با حداقل استانداردها یطیشرا
 .(Agulhas, 2005: 38)« ناهمخوان است

این ایده توسط  .شد ۰«یشرط اجتماع»طرح موضوع  موجب ی،اجتماع نگیدامپ ۀمسئل
در حال توسعه  یکشورها جهانی در سنگاپور مطرح شد. اما اجالس وزیران سازمان تجارت

 درکشورها  یشرط تعهد برا نیمضمون ا اند.کردهشرط مخالفت با این  جدی طورتاکنون به
در سال  ،توسعه یگزارش بانک جهان .بود یجارابط توکار در ر یجهان یاستانداردها ترعای

 جیترو یبرا یعنوان ابزاربه یتجار یهامیاز آن است که استفاده از تحر یحاک یالدیم 911۱
سازمان تجارت  ییاز سو. باشد زیآمتواند مخاطرهیکار م ی جهانیحقوق بشر و استانداردها

 است هشد فیتوص یو بازرگان یتجار یاهنهیدر زم یسازیجهان ینمود عمل اغلبکه  9یجهان
 انیا را در اساسنامه دارد که بنهآزاد و کاهش تعرفه یبازارها ،تجارت آزاد لیاز قب یاصول

و  یسازمان از مسائل شکل نیاما ا ،کندرا ارائه می یسازیدر ارتباط با جهان دیجد یهاتوسعه
شده  رفتهیالمللی کار پذبین مانناظر ساز تعضویبه  تجارت جهانی سازمان. بردیرنج م یماهو
ندارد و با وجود  یمان تجارت جهاندر ساز ینقش نیالمللی کار چنسازمان بین کهیدرحال ،است

سازمان  یاز سو یهنوز پاسخ روشن ،هایالمللی کار بر توسعۀ همکارسازمان بین شنهادیپ
 ییاجرا لیتسه ریدر مس یچالشو خود معضل  زین نیا کهاست  همنتشر نشد یتجارت جهان

 .رودیشمار مکار به یجهان یاستانداردها کردن

 ازروزافزون  یاز آگاه یحاک ،ریسازمان ملل در دو دهۀ اخ رکانتوسط ا ییهانامهصدور قطع
نمونه  یبرا .است یسازیدر روند جهان یو اجتماع یبه حقوق اقتصاد یتوجهیاز ب یمعضالت ناش

 زیدولت با حقوق بشر ن گاهیجابر افزون یسازیکه جهان داشته استبشر اعالم  قوقح ونیسیکم
 (.۰09: 9919)عراقی و رنجبریان،  آن با دولت است تیحماۀ یاول تیکند که مسئولمی برخورد
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 ریوزبلر نخست یتونۀ یانیدر ب ینحوبه دیشا یباید گفت راهکار مقابله با چالش اقتصاد جهان
اندک  ایعدهمنافع  یتنها برا یسازیاگر جهان» :شده است نییتب یخوببه ۰۲۲9در سال  سیانگل

که در  کنیم یرویپ یچنانچه از اصول اما ،ست استخورده و مستحق شکشکست کندتالش 
 نیرویی ،میقرار ده یاقتصاد جهان ینمااصول را چراغ راه نیما خوب پاسخ داده و امان به کشور
و باید بر  «میآن به خود ببال یرهبر بابت دیخواهد بود که ما با یالمللنیو ب ستهیشا یجنبشبرای 

 یتلق یسازیدر عصر جهان یو اجتماع یاقتصاد شرفتیپ یشالودۀ اساس ستهیکار شا»آن افزود 
 .«است یکار ین در زندگاتحقق آمال مردم یبرا یموجبشود و می
 

 آنها ینظارت بر اجرا یدگیچیکار و پ یجهان یها و استانداردهاهیرو یهمپوشان

 ی جهانی کاراستانداردهاها و ۀ همپوشانی رویهمسئل .1

 یکنترل یهاهیو ابهام رو یدگیچیپ زین المللی کار وبین یهانامههیصها و تونامهمقاوله یدگیچیپ
رود که کارکرد سازمان یشمار ماستانداردها به یجهان یو اجرا رشیدر پذ یعامل منف ،آنها
در خصوص فقدان  یاست. اظهارات متعدد کردهمواجه  یاتیعمل یهاالمللی کار را با چالشبین
آن وجود  زانیو م یدر اثرگذار عمده یعنوان مانعکار به یالمللنیان بسازم یاز سو ینظارت تیظرف

 یبدون دندان است و نظام کنترل یکار همچون ببر یالمللنیکه سازمان ب شودیم گفته اغلبدارد. 
صورت مانع آن  نیکند و بدعضو ارائه نمی یهادولت هیرا عل یحقوق ییضمانت اجرا گونهچیآنها ه

فقدان ضمانت  نیباشد. ا یکاف یریپذتأثیر یالمللی کار دارابین یم استانداردهاشود که نظامی
 یهادولت انیم یالمللنیدر روابط ب یحصول توافق جمع تیطور عمده در ماهبه یکاف ییاجرا

الملل نیمسائل حقوق ب دربارۀبحث  یبرا یصرفاً مجمع ارک یالمللنی. سازمان بدارد شهیحاکم ر
آن  یگذارکه تأثیر ینظام نظارت این نی. بنابراستیاروپا نۀ یهمچون اتحاد یفرامل یادهکار است و ن

عضو در  یهاتکار در روابطش با دول یالمللنیست که سازمان با یاست تنها راه نظارت یناکاف
 یثر استانداردهاؤم یکه مانع اجرا دی وجود دارندایز یعوامل اجتماع ،نیدارد. با وجود ا اریاخت
استانداردها در چارچوب سازمان  ینظارت یهایهنظام حاکم بر رو یدگیچیپ .ندشویکار م ینجها

 (Lyutov, 2014: 256).کرد ذکر  یعوامل اجتماع نیتوان از ایمرا کار  یالمللنیب

مجدد  یابیو ارز یمندسازدر خصوص نظام ییهاشنهادیپدربارۀ  ی،الدیم 910۲از دهۀ 
کار در  یالمللنیسازمان ب رکلیدب نینخست سرمو دیوید است. شده بحث موجود یاستانداردها

 911۲در دهۀ  یدتریجد یهابحثسپس  کرد.را مطرح  هاشنهادیپ اینبود که  91۴9سال 
همۀ استانداردها طرح  یبر بازنگر یمبن یشنهادیکانادا پ یندگینما تیأه .فتگر در یالدیم

و  رندالزم را ندا ییاعتبار و کارا گرید ،کار یجهان یاز استانداردها کیکدام  بررسی اینکه کرد؛
 شوند. افتهیو نظام یروزرسانشود تا مجموعۀ استانداردها به ینیبشیپ ییراهبردها نکهیا
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 911۴المللی کار به سال المللی کار به اجالس کنفرانس بیندفتر بین رکلیمد در گزارش
باید  ارهایمع است. شده دیکأکار ت یالمللنیب مانساز نظام شیو پاال ارهایمع ینیبر ضرورت بازب

ها با دولت تاشود  دنظریها تجدنامهولهمقا یداده شود و در برخ طبیقت یو فور یواقع یازهاینبا 
 .ابندبی مناسبیراهبرد  شیخو یاقتصاد تیو وضع یتوجه به نظام حقوق

 یاستانداردها یبرخ یکهنگ ای یهمپوشانو المللی کار بین یتعداد استانداردها یفراوان
 زیآنها را ن یاجرا یر نظارتیمس ،چالش جادیبر اافزوناست که  یموضوع ارهایمع رییتغ ای ینشیپ

 ست.ا هکار شد یجهان یجامع استانداردهاریغ یاجرا سببو عمالً  کرده یدچار ابهام و دشوار
رشد  یاست که برا یکاف بایز لیتمث نیا ی جهانی کاراستانداردهابازنگری  ضرورت توصیفدر 

 یالزم باشد برا دیاش شوند.آن هرس  یدزا یهاشاخه باید ،تازه یهاهشاخدرخت پرثمر و جوانه زدن 
 کرد. بینامه تصوولهمقا کی ین،شیپ ۀنامچند مقاوله ینیگزیبه جا ارهایمع یبرخ یروزآمدساز

همۀ موضوعات چند  جمیعاز ت یانمونه ،کار سندربارۀ حداقل  9119مصوب  99۸ ۀناممقاوله
 (.۰19: 991۱ ،انیرو رنجب یعراق) از آن در خصوص حداقل کار است شینامۀ پاولهمق
 

 پیچیدگی نظام نظارتی بر اجرای استانداردهای جهانی کار .2
ابهام و  جادیا نوعاً زیاستانداردها ن یکار بر اجرا یالمللنیسازمان بدۀ یچیپ نسبتبه ینظام نظارت

ۀ یمطابق رو .است ژهیوۀ یمعمول و روۀ یبر رو شتملم یعمدۀ نظارتۀ یرو ود .استچالش کرده 
 ۰۰و  91موجب مواد به ،هانامهولهمقا مفاد تیدر خصوص رعا ییهاگزارش ۀارائ ،معمول

کارشناسان تۀ یبه کم ،عضو سازمان یهاها توسط دولتگزارش نیا .ردیپذیاساسنامه صورت م
متفاوت  یکردهایرو، ژهیوۀ یرو .شودمی میها تقدنامههیها و توصنامهولهمقا یدر خصوص اجرا

 هیعل یکارگر یهاو سازمان انیکارفرما تیطرح شکاامکان  هاز جمل ،شودرا شامل می یاریبس
اساسنامۀ سازمان  ۰۴موجب مادۀ ثر استانداردها بهؤم نشدن در خصوص اجرا ی عضوهادولت

. استالمللی کار اساسنامۀ سازمان بین ۰0، شکایت مبتنی بر مادۀ رویکرد دیگر .کار یالمللنیب
حاکمه به  تیأه درها وجود ندارد و صرفاً پس از طرح تیشکا نیا جینتا زمینۀ ای درهیرو چیه

 یالمللنیکنفرانس ب یهاهیتوص یاز اجرا یمقرر شد در صورت خوددار یالدیم ۰۲۲۲سال 
 یالمللنیسازمان ب خیتاکنون در تار .شود داده ارجاع یادگسترد یالمللنیب وانیبه د ، موردکار

در  تواندیکار م یالمللنیبکه سازمان  یاقدام نیتردیجد .وجود نداشته است یاسابقه نیکار چن
منطبق  ردیدولت عضو به کار گ کی توسطالمللی کار بین یاستانداردها نشدن تیخصوص رعا

که در گزارش  را یاهیاگر دولت عضو هر گونه توص .ستاساسنامۀ آن سازمان ا 99ۀ ماد بر
کرده  دایپ انعکاس یدادگستر یالمللنیب وانید میدر تصم ایشده  دهگنجان قیتحق ونیسیکم
را که ممکن  یاتخاذ هر اقدام ،کار یالمللنیبه کنفرانس ب تواندیحاکمه م تیأه نکند، تیرعا
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یک بار و در قضیه کار اجباری در میانمار  فاًصرکند. از این رویه  هیباشد توص یاست مقتض
 استفاده شده است.

در خصوص  انیکارگران و کارفرما تیاست که مرجع شکا یگرینهاد د 9هاانجمن یآزادتۀ یکم
 ینظارت گرینهاد د .اندهنشد ییآن عمالً چندان اجرا هایمیاست که تصم 1۸و  1۸ یهانامهنقض مقاوله

هاست که در در خصوص انجمن ۰یو سازش ابیقتیحق ونیسیکار کم یجهان یاستانداردها یبر اجرا
سازمان ملل  یو اجتماع یاقتصاد یالمللی کار و شوراموافقت سازمان بین ۀجیدر نت 91۱۲سال 
 ارجاع شده است.  ونیسیکم نیاموارد بسیار کمی به  .است هشد لیتشک 9متحد
بتوانند  هکه حقوقشان نقض شد یصنف یهاهیاتحاد یاست که اعضا یابرجسته تیمز نیا
در قلمرو  1۸و  ۸1 هاینامهمقاولهاگر  یحت کنند، یکار دادخواه یالمللنیسازمان ب نزد

ۀ سازمان حاکم تیأدر ه یادنه ،تهیکم نیا .نباشد اجرا قابل متبوعشان دولت تیصالح
را  جهیبه نت یابیدست روازاین ؛دهدیجلسه م لیبار تشک سه انهیاست که سال المللی کاربین
است و حق  یصنف یهاانجمن یآزاد قضایایمحدود به  اتیشکا گرید یاز سو .کندمی لیتسه

 هآنچ (Ago, 2019: 12). وجود ندارد یطور انفرادبه انیکارگران و کارفرما یبرا یدادخواه
 گرید کهیدرحال ،ندشویمتداول استفاده م یدر چارچوب ینظارت یهاهیرو یمعلوم است برخ

 شوند.ی میاتیعمل ییفقط در موارد استثنا ینظارت یهاهیرو
و  ستیکار ن یجهان یگرفته از استانداردهانوع نقض صورت هیبر پا ینظارتۀ یانتخاب رو

که مصداق آن  یدگیبودن رس یطوالن. است تیشکاکنندۀ طرحنهاد  میبر تصم یمبن شتریب
 یهاهینظام رو کدر وضعیتی نیچن .موارد است گریدسال است از  پنجاهبا طول  انماریمۀ یقض

دشوار  یاجتماع یعضو و شرکا یهادولت برایطور کامل را بهالمللی کار سازمان بین ینظارت
 (Lyutov, 2014: 272). سازدیم

المللی کار تا حد زیادی های نظارتی در سازمان بینابهام ناشی از تعدد و پیچیدگی رویه
ی جهانی کار شده است. طوالنی بودن استانداردهادن فرایند تأثیرپذیری دار شموجب خدشه

منعطف  منظوربهفرایندهای رسیدگی، خود ضرورت بازنگری در استانداردها و نظارت بر آنها 
 کردن را موجب شده است.

 

 ر(کا یجهان یفرایند استانداردها یبخشریثأت یراهبردهاگیری )جهینت

از آن است  یحاک ،ساله کیکصدوی اتیح ۀکار در دور یالمللنیزمان بسا یاتیعمل ۀمرور کارنام
سازمان  نیدستور کار ا یگرید کردیاز هر رو شیب یجهان یارهایمع میو تنظ یکه استانداردساز

________________________________________________________________ 
1. Committee on freedom of association. (CFA) 
2. Commission of inquiry 
3. Economic and social council 
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بلکه  شود، یبازنگر اجرا باید ۀنحو نظرنها از تامروزه نه امری که است؛ نآ یو دستاورد اساس
 .شود یثرترؤم ییاجرا هایابزار برق بمنط باید

 یهادولتی، اسناد قبل نسخبر امکان  یالمللی کار مبنسازمان بین ۀدر اساسنام ترتیباتیفقدان 
متعدد مواجه کرده  یهانامههیها و توصنامهولهمندرج در مقا یجهان یاز استانداردها یبا انبوه راعضو 

 .است هوز حاصل نشدهن یجامع جهان بیتصو زیآنها ن نیترنیادیاست که در بن
و  یسازیجهان ژهیوبه یجهان نینو یهادر مواجهه با چالش بایدکار  یالمللنیسازمان ب

 نیمأو ت نیتضم براینخست تالش  کند؛تمرکز  شیاز پ شیب یبر دو مطلب اصل یهاناقتصاد ج
 گرید و یکار در سطح جهان نیمواز یسازتداوم روند هماهنگ قیکارگران از طر نیادیحقوق بن

  .ارهایمع فیاستانداردها و تعر نینظام تدو یبازساز
رسد مطلوب آن است که رویکردهای پیچیدۀ نظارتی در راستای تضمین حقوق به نظر می

بنیادین کار، بازنگری و متحول شوند. در این زمینه در مرحلۀ اولیۀ نظارت باید ارزیابی میزان 
ی هاچالشالمللی کار قرار گیرد تا سازمان بین اجرایی شدن قوانین ملی کار در دستور کار

ای کار قرار گیرد و از موجود، موضوع دقت برای تدوین الگوهای هماهنگ جهانی یا منطقه
 مسیر این انعطاف و هماهنگی، الحاق به استانداردهای جهانی و اجرایی شدن بیشتر فراهم شود. 

تری مبتنی ین هنجار باید بر انعطاف معقولدر بازسازی نظام استانداردسازی، اتخاذ رویۀ تعی
هوایی، وآبی از جمله پدیدۀ گرمای زمین، تغییرات الگوی کیتیژئوپلی هایژگیوباشد تا حتی 

های مناطق گیری کرونا و معضالت جهانی و درگیریخیزی مناطق خاص و حتی همهزلزله
 مختلف مانع اجرای آنها نشود.

 ییراهبردها گریاز د ییکارفرما و یکارگر یهاهیراجع به اتحاد ماتاستانداردها و نظا تتقوی
از  کرد.خواهد  شهیاز هم زتریبرانگتیتر و حماکار را منعطف یهااجالس هایاست که گفتمان

 یبهبودبخش را درکارگر و کارفرما  ندگانینما یزنو چانه هموضوع قدرت مذاکر نیا ییسو
را فراهم  ستهیموجبات توسعۀ کار شا میمستقرینحو غبه و بخشدمیارتقا  یکار جهان گاهیجا
به ها انجمن یراجع به آزاد یهانامهولهمقا به ژهیوها بهالحاق جامع دولت جیترو روازاین .دکنیم

 .باشد آیندهکار در  یالمللنیسازمان بۀ یاول یاز دستور کارهاباید  1۸و  ۸1 یهاشماره
کار موجبات لغو  یالمللنیسازمان باسنامۀ اس 9111سال  یۀاصالح ناالجرا شدالزم

زمینۀ  مجرا نیسازد و از ایرا فراهم م یرکاربردیو غ سوخمن یهانامهولهاستانداردها و مقا
 عناوینکه  ینحوبه ،دیآیم دیپد آورو الزام یاهیقواعد توص قیاستانداردها با تلف یجیتدر نیتدو

مقررات اساسنامۀ  یاصالح و بازنگر .پوشش دهد ارگران رامتنوع ک یهاو دسته اریسب دۀگستر
آشکار و شفاف  یۀموجب آن رواست که به یشنهادیپ یراهبردها گریالمللی کار از دسازمان بین

 گیرد.شکل می یو فاقد ابهام نظارت
 ،سازمان باشد ینظام نظارت گاهیجا هیبر توج یمبتن دیبا ،یاصالح ندیفرا گونهنیا کردن یط
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 ینظام جهان یو ارتقابخش تیدر تقو یعنوان راهبرد. بهشوداز آن سلب  یهر اتهام کهینحوبه
پراکنده در  یاستانداردها ۀمشتمل بر هم یسند جامع نیرسد تدوینظر مکار به یاستانداردها

 ای معاهده قالب درسند  نیا. باشدکارساز نحو مطلوبی بهها نامههیها و توصنامهولهمقا
 یسند نینشده باشد. چناصالح ۀحداقل مکمل اساسنام ای نیگزیجا دیباجامع  یانامههولمقا
تحقق عدالت  ریرا مرتفع و مس ینظارت یهاهیرو ایها اعم از استانداردها یپراکندگ ۀهم

 .کردرا هموارتر خواهد  یجهان یاجتماع
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