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بررروز پانرردمی کرونررا ) (covid-19در اوایررل سررال  5151مرریالدی ،ضرررورت توسررع
راهبردهای بشرمحور در بحران ها را بدیهی تر نمروده اسرت .اسرتانداردهای جهرانی کرار،
الگوهای مدون از رویکرد بشرمحور به منظور تحقق عدالت اجتمراعی مری باشرند .نظرام
بین المللی کار در این برهه با چالش جدی تر کار شایسته و آینده کار مواجه گردیده است.
در شرای کنونی ،استانداردهایی همچون اشت ال ،بهداشت ،ایمنی و حمایت کارگران ،بره
ویژه در گروه های خاص کاری مهاجرین ،زنان ،کودکان و دیگر گروه هرای آسریب پرذیر،
اهمیت بسیاری یافته است .تاب آوری در بحران از سویی مستلزم شرناخت و پیرادهسرازی
فرصت های تحقرق اسرتانداردهای جهرانی کرار اسرت و از دیگرر سروی رفرع خألهرا و
چالش های اجرای آنها را ضروری ساخته است .این نوشتار با رویکرد توصیفی_تحلیلی به
واکاوی آثار بحران کرونا بر استانداردهای جهانی حوز کار و اشت ال میپرردازد و نتیجره
می گیرد پاندمی کرونا ،مصداق نوظهور بحران و چالش های آینرده کرار اسرت کره چرون
اشت ال را به نحو غیر قابل پیشبینی دگرگون نموده است ،نظام جهانی را ناگزیر به اتخاذ
خ مشی می نماید .رویکردهایی چون ترسیم نقش نوین مشاغل آینده ،استانداردسرازی و
بازبینی هنجارهای موجود کار جهانی همچون تحول ترتیبات کاری (دورکاری) و حمایت
از کارگران و بنگاههای اقتصادی ،راهبرد اساسی تابآوری در بحران کنونی خواهد بود.
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مقدمه
سازمان بین المللی کار 0به عنوان نهاد تخصصی ملل متحد و با ساختار منحصربهفرد سهجانبه
از سد پیش تلسیس گردیده است .ترویج استانداردهای جهانی کار 5،فراهم نمودن فرصرت هرای
کار شایسته ،بهبود برنامههای حمایت اجتماعی و تقویت نهادها و گفتگوهای سهجانبره از اهرداف
استراتژیک آن سازمان به شمار می رود .تدوین حدود  0511استاندارد جهانی کار از دسرتاوردهای
صد و یک سال این نهاد است .با وجود پیشرفت های مهم حاصله در طی ده نخست قرن حاضر
در زمین تصویب و اجرای استانداردهای بنیادین کار ،این موضوع در برخی کشورها با چالش های
اخیر اقتصاد جهانی و بحران مشاغل مواجه بوده است .الحاق  086کشور از مجمروع  026کشرور
عضو سازمان ملل متحد به سازمان بین المللی کار در حالی است کره تراکنون صررفاً  006کشرور
کلی مقاولهنامههای بنیادین کار را تصویب نمودهاند.
بروز بحران های جهانی و پیشبینی اولیه تحول آیند کار موجب گردید اشت ال و کار شایسته
برای صلح و تابآوری طی بحرانها در دستور کار نظام بینالمللی کار در سنوات اخیر قرار گیررد.
تصویب توصیهنامه شمار  510مصوب سال  15104و اعالمی آیند کار مصوب  05102از سروی
سازمان بین المللی کار در همین راستا صورت گرفته است .پاندمی کرونرا 0در اوایرل سرال 5151
سراسر جهان را فرا گرفت .پس از بروز این پاندمی ،اهمیت راهبری بحران اشت ال بیش از پریش
ضروری گردید.
استانداردهای جهانی کار ،پایه ای اطمینانبخش در سیاستگذاری مواجهه برا پانردمی کرونرا
ارائه می نمایند .سازمان بین المللی کار ،در واکنش به بحران مزبور خ مشی خرویش را برر چهرار

1. International Labour Organization (ILO).
2. International Labour standards (ILS).
3. ILO, Recommendation No. R205: Employment and Decent Work for Peace and Resilience
Recommendation (No. 205), 2017.
بند( 0ب) توصیه نامه  510واژه «تابآوری ) »(Resilienceرا به صورت ذیل تعریف مینماید:
The term “resilience” means the ability of a system, community or society exposed to hazards
to resist, absorb, accommodate, adapt to, transform and recover from the effects of a hazard in
a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its
essential basic structures and functions through risk management.
4. Declaration for the Future of Work.
5. Corona Pandemic.
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محور اصلی متمرکز نموده است .محورهرای چهارگانر ایرن سیاسرتگرذاری کره نوعراً مکمرل
یکدیگرند ،شامل موارد ذیلاند:
توسع اشت ال؛
حمایت از بنگاههای اقتصادی و مشاغل؛
حمایت از کارگران؛
اتکای به مذاکره اجتماعی.
اتخاذ این محورها به عنوان راهبرد مواجهه ،با بحران مؤید آن است که تضمین اشت ال و کار
شایسته ،واکنشی ضرروری حتری بره پانردمی نوپدیرد خواهرد برود .ایرن همره مرهرون اجررای
استانداردهای جهانی کار است که اصول راهنمای کار شایسته حتی طی بحرانها خواهند بود.
برخی سیاستگذاریها به طور برجستهای ،در زمین حمایرت اجتمراعی ،نره تنهرا مشراغل و
درآمدها را حمایت نموده است ،بلکه همچنین کارگران را در محی کار مورد حمایت قرار میدهد.
بدین صورت ،محورهای چهارگان پیش بینی شده توس سازمان بین المللی کار ،بر یکدیگر ترلثیر
مثبت گذاشته و مکمل همدیگرند .بدون تردید ،تدوینکنندگان استراتژیهای ملری نیرز بایرد بره
توصیههای ارائه گردیده در هر یک از این محورها توجه نمروده ،عناصرر مشرترک آنهرا را مرورد
مالحظه قرار دهند تا شاهد آثار مثبت اجرای آنها در سطوح ملی و در نهایرت در سرطوح جهرانی
باشیم .به هر حال ،جلوه های ویژ پاندمی کرونا ،از سویی رفع برخی خألها یا چالشها و از سویی
دیگر تقویت برخی استانداردهای جهانی کار را بیش از پیش ضروری ساخته است.
استانداردهای جهانی کار ،به ویژه در حوز ایمنی و بهداشت محی کرار ،تعلیرق قراردادهرای
کاری ،حفظ اشت ال و حمایت از گروه های خاص کارگری از زمر قواعد جهرانی انرد کره راهبررد
تاب آوری در بحران کنونی را ارائه می نمایند ،اما بعضاً مواجه با چالش های اجرایری و بره عبرارتی
تحت تلثیر استراتژیهای ملی قرار گرفتهاند .تحرول و تقویرت رویکردهرای نظرارتی در سرازمان
بین المللی کار در این زمینه ضروری است .از سویی ،این استانداردهای حداقلی ،طری یرک قررن
توسعه و تدوین یافتهاند ،لکن اکنون باید برای حمایرت از کرارگران و حتری پایرداری کارگراههرا،
بتوانند به الگوهای در حال ت ییر کار جهانی پاسخگویی نمایند.
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همچنین ،ضرورت بررسی خألها در استانداردهای جهانی با توجه به بحران کنونی پیشبینری
آینده کار بدیهی به نظر میرسد .فقدان پیشبینی مقررات منسجم در زمین دورکراری ،خألهرای
حفاظتی کارگران در برابر عوامل بیولوژیکی و بعضاً نقصان مقررات حمایتی از گرروه هرای کراری
خاص از جمله موارد مزبور به نظر میرسد.
در این پژوهش ،به منظور بررسری آثرار پانردمی کرونرا برر اسرتانداردهای جهرانی و راهبررد
هماهنگسازی نظام بینالمللی کار با شرای کنونی جهرانی ،مطالرب ذیرل را مرورد بحرث قررار
خواهیم داد:
 .1کرونا و چالش جهانی مواجه با قراردادهای شغلی و اشتغال
 .0.0خأل پیشبینی قراردادهای دورکاری در استانداردهای جهانی کار

پاندمی کرونا مصداق نوظهوری از بحران و مسائل آیند کار در جهان کنونی به شمار میرود.
بحرانی که اشت ال را به نحو غیر قابل پیش بینی ،دگرگون نموده است .از سویی مری تروان گفرت
نقش مشاغل در آینده به میزان قابرل تروجهی متفراوت از گذشرته و مسرتلزم استانداردسرازی و
بازبینی هنجارهای موجود کار جهانی است.
دورکاری 0،یکی از راهبردهای قابل کاربرد در راستای هماهنگ سازی کار جهانی با بحرران و
تحوالت دیگر است .این راهبرد موجبات حفظ اشت ال و پایداری بنگاه هرای اقتصرادی را فرراهم
خواهد ساخت .با وجود خرأل پریشبینری آن در اسرتانداردهای کنرونی ،دورکراری در بسریاری از
کشورهای جهان ،مورد تدابیر ملی و پیادهسازی قرار گرفته است .کرونا توجه بیش از پیش نظرام
جهانی را به این موضوع برانگیخته است و هنجارسازی مقرررات آن در قالرب اسرتاندارد جهرانی،
انتظاری فوری و مقتضی به نظر می رسد .این راهبرد نه تنها مقابله با بحران و مواجهه با تحوالت
جهانی کار را ممکن می سازد ،بلکه در پسا کرونا نیز مطلوب و اعتالبخش حقوق بشرر و مرؤثر در
توسع اقتصادی خواهد بود.
دورکاری ،سازماندهی انجام کار در مکانی خارج از حوز استقرار بنگاه اقتصادی با بهره گیری
از تکنولوژی ارتباطات و توأم با انعطاف زمانی و مکانی است .دورکاری ،به عنروان ابرزاری بررای
1. Teleworking.
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جلوگیری از گسترش ویروس در بسیاری از شرکتها و مؤسسات عمرومی اسرتفاده مریشرود .در
استانداردهای جهانی کار به طور صریح و مشخص به مسئل دورکاری اشراره نشرده ،امرا کمیتر
کارشناسان در جدیدترین نظرسنجی عمومی راجع بره اشرت ال و کرار شایسرته ،در چشرمانردازی
متحول به دورکاری پرداخته است.

0

کار در منزل ،مستلزم ت ییرات مهمی در شیو زندگی کارگران است و در نتیجه چرالشهرای جدیردی
برای موازن کار و زندگی و مسائل سالمت روانی و رویکردهای سازمان مربوطه خواهد داشت.

5

به هر حال ،مشاغل از حیث توانایی بر اجرای کار از منرزل توسر کرارگران ،تفراوت دارنرد.
مشاغلی که امکان کار در منزل دارند ،تا حدی کارگران را نسبت بره از دسرت دادن شر ل حفرظ
نمودهاند .با وجود این ،در آمریکا بر طبق بررسی های انجرام شرده ،دعراوی ناشری از بیکراری در
مشاغلی که قابل انجام در منزل اند ،گسترش یافته است .پستهای بدون تصدی در مشاغلی کره
قابلیت اجرا در منزل دارند ،بیشتر از بقی مشاغل افزایش یافته است.

1

رویکرد بسیاری از دولتها به ویژه در دوران موج اولیه انتشار ویرروس کرونرا ،اتخراذ راهبررد
دورکاری بوده که البته شیوهها و گستر آن در سطوح ملری تفراوتهرایی داشرته اسرت .در ایرن
چارچوب ،نمونههایی در ذیل ذکر میگردند.
ایال ،وزیر بهداشت اسپانیا 0،در مارس  5151شرکتهای آن کشور خواست که دورکاری را به
عنوان اقدامی در مواجهه با ویروس کرونا در پیش گیرند و در این راستا ،تعردادی پروتکرل بررای
کمک به شرکتها در اجرای دورکاری منتشر گردید.

0

1. ILO, "ILO Standards and COVID-19 (coronavirus)," FAQ - Key Provisions of
International Labour Standards relevant to COVID-19 Outbreak - Ver. 2.1, International
Labour Organization, 2020:P 25.
2. Fana, M. and Pérez, S. and Macias, E. "Employment Impact of Covid-19 Crisis: from Short
Term Effects to Long Terms Prospects," Journal of Industrial and Business Economics 47,
2020:P 393.
3. Jones, S. and Lange, F. And Warman, C. "Waiting for Recovery: The Canadian Labour
Market in June 2020," Canadian Public Policy. 2020:P 8.

4. "Illa": Spanish Health Minister.
"5. Belzunegui, E. & Garces, E. "Teleworking in the Context of the Covid-19 Crisis,
Sustainability Vol 12, Issue 9. 2020:P 2.
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بنابر توصی وزیر کار و تلمین اجتماعی رومانی ،از جمله اقردامات در راسرتای منعطرفسرازی
رواب کار ،ت ییر موقتی مکان کار به اقامتگاه کارکنان بوده است کره سرپس در مرواد 001-018
قانون کار این کشور گنجانیده گردید.

0

در ایتالیا به طور میانگین با انتشار ویروس کرونا 011 ،هزار ترا  8میلیرون نفرر بره دورکراری
مش ول گردیدهاند.

5

در کشور ایران ،در موج اولی انتشار و بهویژه فروردین ماه  ،0122بر اسراس مصروبات سرتاد
ملی کرونا ،برای دوسوم کارکنان دولت دورکاری تجویز گردید و سپس این میزان بره یرکسروم
کاهش یافت .لکن در خصوص کارگران بخش خصوصی ،توصریهای رسرمی صرورت نگرفرت .از
جمله موانع اجرای دورکاری ،به ویژه در کشور ایران عبارتاند از:
نقصان ضواب قانونی برای پیادهسازی دورکاری؛
بیثباتی و نامطمئن بودن شبکههای ارتباطات؛
انزوای تولید در نتیجه نگرانیهای متقابل مدیران و کارگران؛
هزینههای باالی نصب و تجهیز سخت افزارها.
به هر روی ،آییننام دورکاری در ایران بنا به پیشنهاد مورخ  0182/11/10معاونرت توسرعه،
مدیریت و سرمای انسانی ریاستجمهوری و به استناد اصل  018قانون اساسی با هردف افرزایش
بهره وری ،انعطاف کاری و کاهش حجم رفت و آمد کارمندان دولت و اثرات جرانبی آن در تراریخ
 0182/11/11تصویب گردید .در این آییننامه دورکاری به عنوان «انجرام وظرایف محرول شرده
بدون حضور فیزیکی کارمند واجد شرای در محل کار خود (با رعایت ضواب ویژه) در دور زمانی
مشخصی» تعریف شده است.
برخی مسائل مستلزم سیاستگذاری ملی و بینالمللی در موضوع دورکاری عبارتاند از:

1. Top, D. and Garces, E. "Overview and Perspectives of Labour Law against the Corona
Virus Pandemic (Covid-19): Romania," Libros de la Comunidad CIELO Laboral. 2020:P 1.
2. Rosa, G. Director of ILO Office for Italy and San Marino, "Measures adopted in Italy to
support workers, families and enterprises during the COVID-19 emergency," ILO Policy
Brief, 2020.
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 .0پایهریزی دورکاری مؤثر ،مبتنی بر مذاکره و همکاری بین کارفرما (مدیر) و کارگران؛ 0در ایرن
خصوص پیشبینی مذاکر جمعی و تصمیمگیری از طریق گفتگو با شرکای اجتمراعی بسریار
مطلوب خواهد بود.
5

1

 .5پیش بینی و سیاستگذاری دورکاری برای کارآموزان و کارگران پارهوقت عالوه بر کارگران و
و کارکنان دائمی و موقتی.
 .1پیشبینی اجرای دورکاری مبتنی بر رویکرد نتیجهمحور؛ 0در این رویکرد تعیین اهداف ،وظایف
و نقا عطف و فرایند بررسی و نظارت ،بدون تحمیل گزارشهای سنگین ضروری است.

0

 .0چگونگی فراهمسازی امکانات سختافزاری و نرمافزاری ،حمایت فنی و آموزش.
 .0چگونگی پیش بینی محی کاری امن با مهار خشونت خانگی 6و خشونت سرایبری 4و اقردامات
حمایتی از معلولین.
 .0.6تعلیق قراردادهای کاری و حفظ اشتغال

یکی از آثار پاندمی کرونا کشورهای در کشورهای جهان ،در حوز رواب ش لی و قراردادهرای
کاری است .صرفنظر از مشاغلی که از طریق ترتیبات دورکاری قابلیت ترداوم داشرته باشرند ،در
خصوص پاره ای از مشاغل ،اجرای دورکاری با مانع عملیاتی مواجه است .پاندمی کرونا منجرر بره
اصالح و ت ییر قراردادهای کاری در بنگاههای اقتصادی در نتیج تعلیق فعالیت های آنها گردیرده
است .در شرای کنونی ،استناد به وضعیت اضطراری باید مورد مالحظه قرار گیررد ترا کرارگران و
بنگاههای اقتصادی در این شرای مورد حمایت واقع گردند.
مستند به مقاوله نام شمار  068سازمان بینالمللی کار با عنوان ترویج اشرت ال و حمایرت در
برابر بیکاری مصوب  ،0288کارگرانی که به دلیل آثار کرونا و در راستای سالمتی و ایمنی رابطر
ش لی آنها معلق یا فسخ گردیده است ،بایرد از حرق دریافرت مزایرای بیکراری و مسراعدت هرای
1. ILO, Keys for effective teleworking during the Covid-19 Pandemic. International Labour
Organization News (26 March 2020), available at https://www.ilo.org/global/about-theilo/newsroom/news/WCMS_739879/lang--en/index.htm, (last visited on 09/17/ 2020).
2. Interns.
3. Temporary Workers.
4. Results-Based approach.
5. ILO, "A Policy Framework for Tackling the Economic and Social Impact of the COVID-19
Crisis," ILO Briefing note, 2020: P 11.
6. Domestic Violence.
7. Cyber-bullying.
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معیشتی برای جبران فقدان درآمد بهرهمند گردند .قراردادهای کاری اینگونه کارگران باید تعلیرق
گردد تا پس از رفع موجبات تعلیق ،مجدداً به کار قبلری مشر ول گردنرد و از نابسرامانی اشرت ال
جلوگیری گردد.
کرونا از زمر مواردی است که در چارچوب مقاوله نام شمار  008با عنروان خاتمر اشرت ال
مصوب  0285سازمان بینالمللی کار ،نمیتواند منجر بره خاتمر فرردی قررارداد کرار گرردد .بره
عبارتی ،غیبت موقت ناشی از بیماری یا مسئولیت در برابر اعضای بیمار خانواده ،دلیل کافی برای
خاتم قرارداد کار تلقی نمیگردد .خاتم دستهجمعی قرارداد کاری نیرز برر اسراس اسرتانداردهای
مندرج در مقاولهنام مزبور نیز منو به فرصت رایزنی نمایندگان کارگری است.
الزم به ذکر است ،یکی از عواملی که تعیینکنند سرعت بازسازی بازار کار در شرای بحران
می باشد ،تعداد موارد اخراج دائمی نسبت به تعداد کارگرانی است که موقتاً اخراج شده ،امرا روابر
با کارفرمای خویش را حفظ نمودهاند .کارگران اخراجشد دائمی باید جستجوی ش ل جدید پس از
بحران نمایند و شرکت ها باید از طریق چرخ گزینش نیرو ،برای جذب کارگران اقدام نماینرد .در
این حالت ،هزینه های بهکارگیری کارگران ماهر افزایش می یابد .در واقع هر قطع رابطه ،سررعت
بازسازی بازار را کُند می نماید .همچنرین از دسرت دادن کرارگران دارای مهرارت هرای ویرژه برر
بهرهوری شرکتها تلثیر منفی میگذارد .عاملی که این معضل را کاهش میدهد ،برقراری یارانر
مزدی برای کارفرمایانی است که در اثر کرونا به طور جدی آسریب دیرده انرد .در ایرن طررح ،بره
کارگران با حفظ رابط کاری ،از طریق کارفرمایان خویش یاران دولتری را دریافرت مری نماینرد.

0

تسهیالت کارفرمایی در بیشتر کشورهای جهان در راستای حفرظ اشرت ال ،کمرک بره بازسرازی
اقتصادی و بهویژه حمایت از معیشت کارگران ،اجرایی گردیده است.
طبق برآورد سازمان بین المللی کار ،در نتیجر پانردمی کرونرا ،حرداقل  50میلیرون شر ل در
کشورهای جهان از بین رفته و میرود .بنابراین برای ارتقای اشرت ال و تررمیم وضرعیت موجرود،
مطابق با مقاولهنام شمار  055برا عنروان سیاسرت هرای اشرت ال مصروبه  0260بایرد اقردامات
گزینشی به منظور ثبات اقتصاد و رفع مشکالت اشت ال با هدف تثبیت وضعیت معیشرت و ترداوم
اشت ال در نظر گرفته شود .هماهنگ سازی استراتژی های ملی در قالب ارائر اصرول راهنمرا ،بره
1. Byrne, S. & Coates, D. & Keenan, E. & McIndoe-Calder, T. "The Initial Labour Market
Impact of COVID-19," Economic Letters of Central Bank of Ireland 04/EL/20, 2020:PP 8-9.
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ویژه توصیه نام ویژ اشت ال در کرونا و نظارت مؤثر بر اجرای آن در سطوح ملی از رویکرد هرای
مورد انتظار از نظام بینالمللی کار در بحران کنونی است.
در کشور ایران ،به منظور تلمین امنیت ش لی و حفرظ ارتبرا شر لی برین کرارگر و کارفرمرا
تلسیس حقوقی با عنوان تعلیق قرارداد کار پیشبینی شده است .تعلیق قرارداد کار بر این اسراس،
خاتم رابطه و قرارداد کاری نیست ،اگرچه ممکن است به موجب ماد  51قرانون کرار و تبصرر
ذیل آن تحت شرایطی منجر به خاتم رابط ش لی گردد .به موجب موارد  00الی  51قانون کار ایرران،
بیکاری ناشی از حوادث غیر قابل پیش بینی و خارج از اراد طرفین ،از موارد تعلیق رابطر شر لی مقررر
گردیده است .بر این مبنا ،شرای ویژ کرونا از موارد تعلیق قرارداد کاری به شمار میرود.
 .2کرونا و چالش جهانی ایمنی و بهداشت شغلی کارگران .6.0ضرورت تقویت
استانداردهای جهانی حمایت در برابر خطرات بیولوویکی

در خالل پانردمی و برا وجرود امکران دورکراری در بسریاری از مشراغل ،حضرور در پراره ای از
بخش های اقتصادی اجتناب ناپذیر است و قابل توجه آنکه ،این بخش ها و مشراغل ،غالبراً پرخطرترر
نیز می باشند که کار ساختمان و حفاری معدن از آن جمله است .بنابراین توسع اسرتانداردهای ویرژ
مشاغل پرخطر ،برای مقابله با بحرانهای جهانی همچون پاندمی کرونا ضروری به نظر میرسد.
در زمین بهداشت و ایمنی ش لی 0،برخی استانداردهای جهانی کار ،اعم از عمومی یا در حوز
مشاغل تخصصی ساختمان و معدن ،شکل گرفتهاند .این استانداردها غالباً در مقاولرهنامر شرمار
( 65مقررات ایمنری سراختمان) 5،مقاولرهنامر شرمار ( 005ایمنری و بهداشرت شر لی  -کرار در
باراندازها) 1،مقاولهنام شمار ( 000ایمنی و بهداشت ش لی) 0،مقاولهنامر شرمار ( 064ایمنری و
بهداشت ساختمان) 0،مقاولهنام شمار ( 046ایمنی و بهداشت در معرادن) 6منردرجانرد .برا وجرود
اینکه در این استانداردها بعضاً اقردامات پیشرگیرانه در زمینر مخراطرات بیولروژیکی پریشبینری
1. Occupational Health and Safety.
2. ILO, Convention No. C62: Safety Provisions (Building) Convention (No. 62), 1937.
3. ILO, Convention No. C152: Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention (No.
152), 1979.
4. ILO, Convention No. C155: Occupational Safety and Health Convention (No. 155), 1981.
5. ILO, Convention No. C167: Safety and Health in Construction Convention (No. 167),
1988.
6. ILO, Convention No. C176: Safety and Health in Mines Convention (No. 176), 1995.
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گردیده است ،لکن در حال حاضر و با عنایت به ضرورت ناشی از بحران ،خأل مقررات جامعی کره
بهطور ویژه بر حمایرت کرارگران در محری کراری در برابرر خطررات بیولروژیکی تمرکرز نمایرد
محسوس است.
در برخی حوزههای ش لی ،کارگران بیشتر در معر

عوامل بیولوژیکیانرد .ایرن حروزههرای

ش لی کارگران و کارکنانی همچون مرراقبین سرالمت ،کشراورزان ،خردمات بهداشرت شرهری و
مدیریت پسماند شهری را دربرمیگیرند.

0

اخیراً خأل نظارتی در زمین پیشگیری از بیماری های ناشی از عوامل بیولوژیکی پرخطر نمایان
شده است .سازمان بینالمللی کار در حال بررسی پیشنهادات بررای تنظریم سرند جدیردی بررای
پرداختن به هم خطرات بیولوژیکی کار است .دفتر بینالمللی کار نیز در تدارک تدوین راهنمرای
فنی بر خطرات بیولوژیک محی کار است.
بههرروی ،باید گفت علیرغم تعدد و پراکندگی اسناد مبتنی بر ضرورت ارزیابی و نظرارت برر
عوامل بیولوژیکی ،تاکنون سند جامعی از سوی سازمان بین المللی کرار در ایرن خصروص شرکل
نگرفته است .ضرورت تدوین سندی جامع که تمامی عوامل خطرزای بیولوژیکی را پوشش دهرد،
در نظام کنونی جهان بیش از پیش آشکار گردیده است .بنابراین ،پیشنهاد میگردد سند راهنمرای
جهانی در این خصوص که آمادگی مقابله با هرگونه پاندمی در محی های کاری را پریشبینری و
نظارت نماید ،در دستور کار قرار گیرد .وضع مقررات در زمین تجهیزات ضد عفونی و کنترلکنند
خطرات بیولوژیکی در اتحادی اروپا الگویی مؤثر است که مریتوانرد در سرطح برین المللری مرورد
بهرهبرداری قرار گیرد .با توجه به دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی ،به نظر می رسرد ضررورت
استفاده از ماسک توس کارگران ،از سوی سازمان بینالمللی کار باید هنجارسازی گردد.
در کشور ایران ،آییننام حفاظت و ایمنی ،مشتمل بر  0فصل و  25ماده به استناد مواد  80و
 20قانون کار جمهوری اسرالمی ایرران در تراریخ  0121/11/50بره تصرویب وزیرر کرار و امرور
اجتماعی رسیده است .بر اساس بخشنام امرور اداری و اسرتخدامی در  ،0122/10/00اسرتفاده از
ماسک برای کلیه اربابان رجوع و کارکنان ادارات دولتی الزامی گردید .برای الزام استفاد عمومی
از ماسک ،ستادهای ملی و استانی کرونا مجازات هایی نیز در نظر گرفته انرد .نظرارت برر رعایرت
1. ILO, "ILO Standards and COVID-19 (coronavirus)," FAQ - Key provisions of international
labour standards relevant to COVID-19 outbreak ver. 2.1, 2020:P 19.
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پروتکل های بهداشتی نیز از ملموریت های مشترک بازرسان کار و مسئولین بهداشت دانشگاه های
علوم پزشکی است.
 .6.0ضرورت بازنگری و تقویت مسئولیتهای کارگران و کارفرمایان در ایمنی کارگاهها

برابر مقاولهنام برینالمللری کرار شرمار  000برا عنروان ایمنری و بهداشرت شر لی ،چنرین
مسئولیتهایی برای کارفرمایان در اتخاذ اقردامات پیشرگیرانه و حمرایتی بررای کراهش حروادث
پیشبینی گردیده است:
الف) کارفرمایان باید ملزم گردند در حدی که منطقی و ممکن است ،ترتیبری اتخراذ نماینرد کره
محل کار ،دستگاهها ،تجهیزات و فرایندهای کار تحت نظارت آنها ،ایمن بوده ،خطری متوجه
سالمتی کارگران نگردد.
ب) کارفرمایان باید ملزم گردند تا حدی که منطقی و ممکن است ،ترتیبی اتخاذ نمایند که عوامل
شیمیایی ،فیزیکی و بیولوژیکی تحت نظارت آنها ،برای کرارگران بردون خطرر بروده ،تردابیر
حفاظتی مناسب در این زمینه اتخاذ گردد.
ج) کارفرمایان باید ملزم گردند در صورت نیاز و تا حدی که منطقی و ممکرن باشرد ،بره منظرور
پیشگیری از حوادث و آثار زیانبار آن برای سالمتی کارگران ،پوشاک و تجهیرزات حفراظتی
مناسب را در دسترس آنها قرار دهند.

0

محور سوم راهبردی سازمان بینالمللی کار در مواجهه برا انتشرار ویرروس کرونرا ،حمایرت از
کارگران در محی کار است تقویت ایمنی و بهداشت ش لی و ترویج اجرای اقدامات بهداشرتی در
کارگاهها ،عنصر اساسی این محور به شمار می رود .به نظر می رسد در شرای پاندمی و حتی سایر
بحرانهای احتمالی ،توجه به توسع مسئولیتهرای کارفرمایران و تعیرین مسرئولیتهرایی بررای
کارگران بیش از پیش مهم باشد.
در سیاستگذاریهای ملی و بینالمللی ،هنجارسازی مسئولیتهرای ذیرل بررای کارفرمایران
مورد انتظار است؛

1. ILO, Convention No. C155: Occupational Safety and Health Convention (No. 155), Article
16.1981.
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فراهمسازی بهداشت محی کار ،تدارک زمین ارائر اطالعرات مقتضری در مرورد رفتارهرای
بهداشتی به کارگران ،شناسایی و مدیریت موارد مشکوک به بیماریها از جمله کرونا؛
ارزیابی خشونت ،آزار و خطرات روانشناختی و اقدام پیشگیرانه با مشورت نمایندگان کرارگران
و کارفرمایان؛
توجه به ویژگیها و نیازهای مشاغل خاص و گروههای خاص کارگران؛
تدارک رایگان تجهیزات حفاظتی و امکانات حمایت روانی؛
از سویی بحران حاضر یادآور میسازد کارگران نیز مسئول همکاری در موارد ذیل خواهند بود؛
ایفای تکالیف ایمنی و بهداشتی محول بدانها از سوی کارفرما؛
رعایت موارد ایمنی تجویز شده؛
اتخاذ مراقبت منطقی برای ایمنی دیگران (از جمله اجتناب از در معرر

قررار دادن دیگرران

نسبت به مخاطرات ایمنی و بهداشتی)؛
استفاده از وسایل ایمنی و تجهیزات حفاظتی به طور صحیح.

0

 .3کرونا و چالش جهانی در اجرای استانداردهای منع تبعیض شغلی .3.0خأل
پیشبینی منع تبعیض شغلی مبتنی بر سالمت در استانداردهای جهانی کار

در وضعیت مواجهه با پاندمی ،اهمیت مفهوم منع تبعیض مبتنی بر سالمت ،می تواند اساسری
باشد .محرومیت ش لی به واسط موارد ذیل از مصادیق تبعیض میتواند تلقی گردد:
بروز بیماری موقتی مانند ابتال به ویروس کرونا یا ابتالی قبلی به آن؛
مسئولیت کارگر در مراقبت از فرد مبتال؛
داشتن بیماری یا زمین احتمالی ابتال.
همچنانکه وضعیت قانونی در مورد اشت ال مبتالیان به ایردز در کشرورها متفراوت اسرت .در
خصوص عفونت هرای ویروسری همچرون کرونراویروس نیرز ابهامراتی وجرود داشرته و دارد کره
سیاستگذاری ملی و بینالمللی را در راستای بازنگری گستر مفهوم تبعیض ش لی میطلبد.

1. ILO, "ILO Standards and COVID-19 (coronavirus)," FAQ - Key provisions of international
labour standards relevant to COVID-19 outbreak ver. 2.1, 2020:P 15.
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برای نمونه ،در سطح اتحادی اروپرا ممنوعیرت تبعریض ،مصرادیقی چرون همجرنسگرایری،
جنسیت و ناتوانی را تحت پوشش آورده ،لکن به طور صریح ایدز را دربر نگرفته است .در حالیکه
نظام قانونگذاری ملی در کشورهایی چون پرت رال (مقررره شرماره  06مرورخ  )5116و انگلریس
(قانون منع تبعیض برای ناتوانان مورخ  )5110مبتالیان ایدز را در زمر افراد ناتوان قلمداد نمروده
0
که تبعیض ش لی در مورد آنها ممنوع است.
مفهوم تبعیض 5در ماد  0مقاولهنام شمار  000سازمان بینالمللی کار ،کامالً گسترده است؛
به نحویکه انواع محرومیت و برخورداری مبتنی بر نژاد ،رنگ ،جنسیت ،مذهب ،عقیرده سیاسری،
ملیت یا ریش اجتماعی در اشت ال و حرفه ممنوع است .در مقررات پراره ای کشرورها ،تبعریض در
اشت ال به دلیل وضعیت خاص سالمتی یا نقصان آن ممنوع گردیده است.
تبعیض به شیوهای منحصر به فرد در خالل بحران ،خودش را نمایانده و شکافهایی در بافت
جوامع ایجاد نموده است .در این خصوص و برای کاهش خطرات ،تقویت رویرههرایی مبتنری برر
1
تساوی و عدم تبعیض در اشت ال ،ضروری است.
 .3.0ضرورت بازنگری در استانداردهای کار زنان

توصیهنامه شمار  510سال ( 5104راجع به کار شایسته و اشت ال برای صرلح و ترابآوری)،
استفاده از چشماندازی جنسیتی در واکنش به بحران را پیشبینی نموده است .زنان بیشترین فشار
بحران اقتصادی و اجتماعی را تحمل نموده و این علیرغم آن است که این گروه بیشترین نقش
مراقبت را اعمال مینمایند.
بازتعریف وظایف مراقبتی به زنان در بحران ،مری توانرد برا سیاسرتگرذاری مطلروب ملری و
بینالمللی ،فرصتی برای بازسازی مشاغل و پیش بینی و سازماندهی تقاضاهای آیند کرار تلقری
گردد .این مسئله نفیکنند ضرورت حمایت ویژه از کار زنان در بحران و پسابحران نخواهد بود.
0
در آمریکای شمالی و در اروپا ،زنان بیش از مردان در حوزههای ش لی پرخطر مش ول کارند.
0
بیش از  80درصد کارگران حوز سالمت در هند ،زناناند که به عنروان پرسرتار مشر ول کارنرد.
1. Pereira, A. "News and Views HIV/Aids and Discrimination in the Workplace: The Cook
and the Surgeon Living with HIV," European Journal of Health Law 17(2). 2010:P 141.
2. Discrimination.
3. ILO, "A policy framework for tackling the economic and social impact of the COVID-19
crisis," ILO Briefing note, 2020:P 12.
4. United Nations, "Policy Brief: The world of work and Covid-19," United Nations Policy
Brief, June 2020:P 12.
5. Dasgupta, J. & Mitra, S. "A Gender-responsive Policy and Fiscal response to the
Pandemic," Economic and Political Weekly Vol. 55, Issue No. 22. 2020:P 13.
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همچنین پاندمی کرونا در بیشتر کشورهای عربی ،توسع معکوس بشری را به همراه داشرته کره
بعضاً ناشی از تعارضات در کشورهایی چون لیبی ،سوریه و یمن بوده است .نرابرابری درآمردی در
حوز مناطق عربی افزایش یافته است ،به عالوه ،بیشترین شکاف جنسیتی در کشرورهای عربری
(چنانکه با شاخص توسع جنسیتی ارزیابی گردد) دیده میشود .درآمد سران زنان در کشرورهای
عربی به طور میانگین  48/2درصد کمتر از مردان است 0.از سویی ،تقریباً  001میلیون زن یرا 01
5
درصد از کل کارگران زن جهان ،در حوزههای ش لی شدیداً آسیبدیده مش ولاند.
قابل توجه آنکه برابر آخرین بررسی وضعیت نیروی کار ،وضعیت ش لی زنران رو بره وخامرت
است .در کشورهایی که اطالعات آنها در خالل آوریل و می  5151قابل دسترسی بروده ،سراالنه
کاهش آمار اشت ال به طور معناداری بیشتر در خصوص زنان بوده است .بررای مثرال ،در کانرادا،
کلمبیا و آمریکا کاهش  06درصدی ،از آوریل  5102تا آوریرل  5151در اشرت ال زنران مشراهده
میشود .این کاهش تا ماه می نیز تداوم داشته است.

1

ساختارهای قانونی که در برخی کشورهای خاص ریشه دارند ،چالشهرای بیشرتری را ایجراد
مینماید .تلمین آیند بهتر برای کار زنان ،مستلزم توجه خاص به خصوصیات و ج رافیای محلری
و از طریق ت ییرات قانونی است .چالش در استانداردهای جهانی کار ،از این حیث است کره بایرد
بتوانند رواب مهم میان هنجارهای منطقهای و جهانی را به منظور دستیابی به هنجارهای فراملی
هدایت نمایند 0.به نظر می رسد ،مفهوم تبعیض با عنایت به حقایق موجود جهانی و برجستگی آن
در طی پاندمی کرونا ،نیاز به توجه بیش از پیش خواهد داشت .نابرابری عملی حقوق کار زنان نره
تنها باید مورد توجه قرار گرفته و برطرف گردند ،بلکه حمایتهای بیشتری متناسرب برا وضرعیت
زنان در رعایت استانداردهای جهانی کار ضروری و مطلوب است.

1. United Nations, " Policy Brief: The Impact of COVID-19 on the Arab Region an
Opportunity to Build Back Better," United Nations Policy Brief, June 2020:P 10.
2. ILO, "ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work," ILO Briefing Note Second
Edition, April 2020:P 8.
3. ILO, "ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work," ILO Briefing Note 5th edition,
June 2020:P 10.
"4. Campbell, M. and Fredman, S. And Fudge, J. "A Better Future for Women at Work,
University of Oxford Human Rights Hub Journal. 2018:P 7.
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 .3.6ضرورت بازنگری در استانداردهای کار مهاجرین

پناهندگان و کارگران مهاجر به طور ویژه تحت تلثیر آثار اقتصادی کرونا قرار گرفتهانرد .آنهرا
عموماً در مشاغل غیرحمایت شده ،غیررسمی و موقتی مش ولانرد کره برا دسرتمزدهای پرایین و
فقدان حمایت اجتماعی همراه است .از جمل ایرن مروارد مشراغل مراقبتری اسرت .در خصروص
بسیاری از مهاجران و اتباع بیگانه ،از دست دادن ش ل نه تنها اثر مستقیم برر وضرعیت درآمردی
آنها دارد ،بلکه همچنین منجر به کاهش حوالهجات میگردد.
برگشت به کار آنها با از دست دادن ویزا ،پروانه و تمدید اقامت و اشت ال دچرار مرانع مریگرردد .در
همین حال ،پناهندگان با مشکالتی چون دسترسی قانونی به بازار کار ،محرومیت از حمایرت اجتمراعی
ملی و دسترسی به خدمات و اعتبارات مالی و آزادی رفت و آمد ،دست به گریبرانانرد .در واقرع ،بررای
بسیاری از پناهندگان از دست دادن درآمد منجر به ناتوانی برآوردن نیازهای اساسی است.

0

در حوزههای کشورهای عربی ،کارگران مهاجر ( 01درصد از کل کارگران) از حیث دسترسری
به خدمات و از دست دادن ش ل و امکان بازگشت به کشورهای منطقه ،شدیداً تحت تلثیر پاندمی
قرار گرفتهاند.

5

پاندمی کرونا دسترسی به ش ل ایمن و مطمئن را کاهش داده ،امور کارگران مهاجر را با بسته
شدن مرزها و سایر محدودیت های مسافرتی مختل نمود .برای مثال ،بسیاری تاجیرک هرا تحرت
تلثیر بسته شدن مرزهای روسیه از مارس تا آوریل بوده اند .اینگونه کارگران در معرر

پرذیرش

مشاغل پر خطر و بهرهکشی قرار گرفتهاند.
1

تبعیض منعشده در مقاولهنام شمار  000سازمان بینالمللی کار ،مطلق و تمامی زمینههرای
ش لی و حرفهای را شامل می گردد .نژاد یکی از موارد مطرح در ماد  06مقاوله نام مزبرور اسرت.
بنابراین تبعیض ،آزار و اذیت نژادی و قومی (نسرل آزاری) را نیرز در برمری گیررد .در پری انتشرار
ویروس کرونا ،موارد نژادپرستی و بیگانههراسی احتمراالً مترداولترر خواهرد برود .لرذا حمایرت از

1. United Nations, "Policy Brief: The World of Work and COVID-19," United Nations Policy
Brief, June 2020:P 13.
2. United Nations, "Policy Brief: The Impact of COVID-19 on the Arab Region an
Opportunity to Build Back Better," United Nations Policy Brief, June 2020:P 14.
)3. ILO, Convention No. C111: Discrimination (Employment and Occupation

Convention (No. 111), 1958.
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گروههای خاص بهویژه کارگران بیگانه ،در سیاستگذاریهای ملی و بینالمللری ضرروریترر بره
نظر میرسد.
نهایتاً باید تحلیل نمود ،اگرچه مقاوله نام شمار  000تمایز و ترجیح (حمایت) به هر شکلی را
در مفهوم تبعیض تعریف نموده ،اما از آن مفهوم ،الزامات ذاتی را مستثنا کرده و بر اتخاذ اقدامات
ویژه در راستای برآورده نمودن نیازهای حمایتی گروه های خراص ،پرس از مشرورت برا شررکای
اجتماعی تلکید گردیده است .همچنین با توجه به اتخاذ رویکرد مشترکی از سروی سرازمان هرای
جهانی مهاجرت و تجارت مبنی بر رهنمود به کارفرمایان برای حمایت از کارگران مهاجر ،به نظر
میرسد هماهنگی و تقویت سیاستگذاریها از سوی سازمان بینالمللی کار با دیگر سازمانهرای
بینالمللی در راستای حمایتهای مالی از این گروه کارگری ضروری خواهد بود.
 .4کرونا و فرصت های تقویت استانداردهای جهانی کار  .4.0کروناا فرصاتی جهاانی
برای تقویت استانداردهای آزادی تشکل و م اکره اجتماعی

بحرانهای جهانی پیشین ،این مسئله را که دولتها به تنهایی قادر نبودهاند برر چرالشهرای
بهوجود آمده از شوکهای جدی فایق آینرد ،آشرکار سراخته اسرت .نظرر بره ماهیرت غیرر قابرل
پیشبینی بحران کرونا ،مذاکر اجتماعی نمایندگان سازمانهای کارگری و کارفرمایی و دولتهرا
بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

0

توصیهنام شمار  510سازمان بینالمللی کار (راجع به اشت ال و کار شایسرته بررای صرلح و
تابآوری مصوب  ،)5104برر اهمیرت مرذاکر اجتمراعی در پاسرخ بره بحرران و نقرش کلیردی
سازمانهای کارگری و کارفرمایی در این پاسخ تلکید مینماید .این توصیهنامه از کشورهای عضو
می خواهد تا این نقش حیاتی را با در نظر گرفتن مقاولهنام شمار ( 84آزادی انجمن و حمایت از
حق تشکل مصوب  )0208و مقاولهنام شمار ( 28راجع به حق تشکل و مذاکرات دسرتهجمعری
مصوب  )0202به رسمیت شناسند.
فضای اعتماد ایجاد شده از طریق مذاکر اجتمراعی و سرهجانبرهگرایری بررای اجررای مرؤثر
اقدامات به منظور مقابله با انتشار کرونا و تلثیرات آن ضرروری اسرت .تقویرت توجره و تکیره برر
1. ILO, "A policy framework for tackling the economic and social impact of the COVID-19
crisis," ILO Briefing note, May 2020:P 14.
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سازکارهای مذاکر اجتماعی ،مبنایی قوی برای تابآوری و اجرای تعهرد کارفرمایران و کرارگران
نسبت به اقدامات ضروری است .این مسئله بهویژه در هنگام افزایش فشارهای اجتمراعی بسریار
مهم است.

0

مذاکر اجتماعی ،تمامی انواع مذاکره ،مشورت و تبرادل اطالعرات میران نماینردگان دولرتهرا،
کارگران و کارفرمایان راجرع بره مسرائل مشرترک در حروز اقتصراد ،کرار و سیاسرت اجتمراعی را
دربرمیگیرند .مذاکره میتواند در سطح ملی ،صنفی و کارگاهی انجام گردد .سازمانهای کرارگری و
کارفرمایی آزاد ،مستقل و انتخابی ،در پیششر مذاکر اجتماعی مؤثر خواهند بود؛ بهطروریکره در
میان بازیگران مختلف مورد اعتماد و از سوی دولتها استقالل شرکای اجتماعی مورد احترام باشد.

5

البته جنبههای مثبت چانهزنی جمعی ،محدود به کرارگران نیسرت .از نقطرهنظرر کارفرمرایی،
چانهزنی جمعی میتواند منافع دوسویه داشته باشد؛ از جمله ترویج تالش و همکاری کارگران که
منجر به افزایش بهرهوری و سودآوری میگردد.

1

در بسیاری از کشورها ،سازمانهای کارگری ،طالیهدار پاسخ به برخی چالشهای پیشآمده از
بحران گردیدهاند .آنها برای مثال ،به نحو فعاالنهای ،سیاستگذاری دولتها در حمایت اجتمراعی
و برنامههای حفظ اشت ال را توسعه دادهاند و به طور موفقیتآمیزی در حمایت از پایداری مشاغل
و درآمدها ،سیاستهای ملی را تحت تلثیر قرار دادهاند.

0

در تعدادی از کشورها  ،دولت ها در سیاستگذاری و تعیین برنامه های خویش در موارد ذیل برا
نمایندگان سازمانهای کارگری و کارفرمایی مشورت و حتی همکاری نمودهاند:
تقویت نظام سالمتی؛
گسترش پوششهای حمایت اجتماعی؛
حمایت از بنگاههای کوچک و متوس و کمک به آنها در حفظ مشاغل؛
تلمین ایمنی و سالمت ش لی در کار؛
1. ILO, "ILO Standards and COVID-19 (coronavirus)," FAQ - Key provisions of international
labour standards relevant to COVID-19 outbreak ver. 2.1, 2020:P 7.
2. ILO, "Resolution concerning the Second Recurrent Discussion on Social Dialogue and
Tripartism," 107th Session of the International Labour Conference, 2018.
3. Martins, P. & Saraiva, J. "Assessing the Legal Value Added of Collective Bargaining
Agreements," GLO Discussion Paper Series 406, 2019:P 1.
4. "A Policy Framework for Tackling the Economic and Social Impact of the COVID-19
Crisis", op. cit., 15.
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حمایت درآمدی برای افراد بیکار.
سازمان های کارگری ،همچنین در خصوص اتخاذ اقداماتی در کاهش آثار منفری اقتصرادی و
اجتماعی بحران برای کارگران میتوانند مذاکره نمایند .بهداشت و ایمنری محری کرار ،ترتیبرات
زمانی کار (همچون تنظیم چهارچوب دورکاری و مرخصی های با حقوق) از مقوالتی است کره برا
مذاکر اجتماعی و در قالب پیمانهای دستهجمعی در سطوح مختلف ،قابلیت پیادهسازی داشرته و
بعضاً انجام گردیده است .در ایرران ،سرازمان هرای کرارگری همچنرین در تررویج پروتکرلهرای
بهداشتی و پیگیری برنامههای حمایت دولتی و اجتماعی در خالل دور کرونا فعال گردیدهاند.
اعضای سازمان های کارفرمایی نیز در سراسر جهان به نحو فعاالنهای پاسخگویی به بحرران
کرونا نموده اند؛ بهویژه دولت ها را در اقدامات مبتنی بر سالمت عمومی حمایت نموده اند .آنهرا برا
مذاکرات دوجانبه و سهجانبه در سیاستگذاری مرتب با کاهش بحران و بازسازی اقتصادی ،نقش
فعالی ایفا مینمایند.
می توان گفت پاندمی کرونا فرصتی برای تلمل بیشتر بر اهمیت نقش سازمان های کارگری و
کارفرمایی ،در بحرانهای اقتصادی و اجتماعی فراهم نموده است .سازمان بینالمللی کار یکری از
محورهای چهارگانه اصلی مقابله با بحران حاضر را در نقش مذاکره اجتماعی ،از طریرق شررکای
اجتماعی تعریف نموده است .این در حالی است که تاکنون کمتررین الحراق جهرانی مربرو بره
مقاولهنامههای بنیادین کار به شمارههای  84و  28راجع به تشرکل و حرق سرازماندهری 0بروده
است .ترویج بیش از پیشِ این استانداردها و طراحی رویکردهای الحراق جهرانشرمول بردانها از
سیاستگذاریهای الزامی این سازمان به نظر میرسد.
 .4.0کرونا فرصتی برای حمایت فردی و اولویتبخشی به ایفای دیون مزدی کارگران

حق برخورداری از حداقل سطح دستمزد ،از استانداردهای جهانی کار است که در مقاولره نامر
شمار  20در سال  50202مورد تلکید قرار گرفته است .این حق برر پایر رویکررد توسرعهمحرور،
تصویب گردیده است .در مقاوله نام شمار  010در سال  10241نیز که سند مکمرل مقاولره نامر
1. ILO, Convention No. C87: Freedom of Association and Protection of the Right to Organize
Convention (No. 87), 1948. And ILO, Convention No. C98: Right to Organize and Collective
Bargaining Convention (No. 98), 1949.
2. ILO, Convention No. C95: Protection of Wages Convention (No. 95), 1949.
3ILO, Convention No. C131: Minimum Wage Fixing Convention (No. 131), 1970.
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قبلی می باشد ،چنین تلکید گردیده است« :حداقلهای دستمزد دارای اعتبار قانونی است و کاهش
آن ممکن نمی باشد .سرپیچی از اجرای آن موجب مجازاتهای کیفری خواهد برود» و همچنرین
عنوان می نماید« :بایستی تدبیر مناسبی در برقراری نظام نظارتی و بازرسری شایسرته ،همرراه برا
تدابیر ضروری ،اتخاذ گردیده تا اجرای مؤثر مقررات مربو به حداقل مزد را تلمین نماید».
آنچه در مقاولهنام شمار  055سازمان بینالمللی کار در سال  00260نیز تلکید گردیده است:
«بایستی اقدامات گزینشی جهت ثبات اقتصادی و رفع مشکالت اشت ال ،با هدف تثبیت وضرعیت
معیشت و حفظ کسب و کار مورد توجه قرار گیرد»؛ مؤید اهمیت موضوع دستمزد ،حتی در شرای
بحران اقتصادی است.
یکی از مسائل فراروی اقتصاد در سطوح ملی ،بهویژه مترلثر از پانردمی کرونرا ،ورشکسرتگی
شرکت هاست .اینکه مطالبات کارگران از جمله در مورد حداقل دستمزد در چنین شرایطی چگونره
تسویه می گردد؛ در این خصوص با استناد به مقاولهنام شمار « 20با کارگران شاغل بایستی بره
عنوان طلبکاران دارای حق ممتاز ،برای تسویه مطالبات دستمزدی رفتار نمود کره طبرق قروانین
ملی تحت حمایت خواهند بود» .این استاندارد جهانی ،ضروری است بیش از پیش تقویت و تدابیر
ملی در راستای اجرای بیقید و شر آن اتخاذ گردد.
در قوانین و مقررات کشور ایران ،بر اولویت پرداخت های مزدی و دیون کارگران تحت عنوان
«دیون ممترازه» تلکیرد گردیرده اسرت .در ایرن براره ،مراد  556قرانون امرور حسربی ،مصروب
 ،0102/05/10کارگران طبقه اول بستانکاران دارای حق تقدم تعریف گردیده اند .مراد  01قرانون
کار نیز دیون کارگر را ممتاز می شناسد .با وجود این ،عمالً بستانکاران بانکی با حق وثیقه ،عمرالً
در اجرای احکام دادگستری مقدم در تسویه قرار میگیرند.

1. ILO, Convention No. C122: Employment Policy Convention (No. 122), 1964.
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نتیجهگیری
استانداردهای جهانی کار ،مشتمل بر اصول راهنمایی برای حصول اطمینران از کرار شایسرته
است که حتی در تاب آوری اقتصادی و اجتماعی در پاندمی کرونا نیز قابلیت کاربرد دارد .رویکررد
ترویجی توصیهنام شمار  510سازمان بینالمللی کار در سال  ،5104مبتنی بر پاسخ بره بحرران
از طریق رعایت تمامی حقوق بشری و استانداردهای جهانی کار است.
استانداردهای جهانی کار ،بهویژه در حوز ایمنی و بهداشرت محری کرار ،امنیرت اجتمراعی،
اشت ال ،عدم تبعیض ،ترتیبات کاری و حمایت از گرروه هرای خراص کرارگری همچرون زنران و
مهاجران ،اصول راهنمای تابآوری و واکنش صحیح به بحران و حتی بازسازی اقتصادیاند.
پاندمی کرونا و پیش بینی بحران های دیگر جهانی و واقعیت های آیند کار ،تکامل و انعطراف
بیش از پیش استانداردهای جهانی کار را ضروری تر ساخته است .این استانداردهای حداقلی ،طری
یک قرن توسعه و تدوین یافته اند ،اما اکنرون بایرد بررای حمایرت از کرارگران و حتری پایرداری
کارگاهها ،بتوانند به الگوهای در حال ت ییر کار جهانی پاسخ دهند.
نقا عطف سیاستگذاری جهانی آیند کار می تواند متخذ از محورهای چهارگانر راهبرردی
سازمان بینالمللی کار در پاسخ به پاندمی کرونا باشد .رشد و توسع اقتصاد و اشرت ال ،حمایرت از
کارگران در محی کار ،حمایت از بنگاه هرای اقتصرادی ،حرفره هرا و درآمرد ،اتکرای بره مرذاکر
اجتماعی ،بنیان های قابل اتکایی به منظور طراحی خ مشی آتی سازمان بینالمللری کرار خواهنرد
بود .البته تحقق راهبردهای محوری سازمان بینالمللی کار ،خود مستلزم هماهنرگسرازی بیشرتر
استانداردهای جهانی ،با ضرورتهای جهان بحرانزده کنونی و آتی خواهد بود.
پاندمی کرونا بیش از همیشه ،خأل وجود سندی جامع در خصوص عوامل خطرزای بیولوژیکی
را در سازمان بینالمللی کار ،آشکار ساخته است .تجهیزات حفاظتی و نحو مقابلره برا پانردمیهرا
باید در قالب استانداردی جهانی ،بازتعریف و یکپارچه گردد.
به نظر می رسد ،در بره زمانی کنونی ،تدوین سند جهانی از سوی سازمان بینالمللی کرار برا
مشورت و همکاری دیگر سازمانهای بینالمللی ضروری است .سرازمانهرای بهداشرت جهرانی،
تجارت جهانی ،مهاجرت جهانی و یونیسف از جمله سازمان های مؤثر در سیاستگذاری جهانی در
زمین کرونا خواهند بود .در این سند جهانی ،به ویژه سیاستگذاری حمایتی از گروه های کارگری
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خاص از قبیل کودکان ،مهاجرین ،زنان و گروه های کارفرمایی به منظرور حفرظ اشرت ال بایرد در
دستور کار قرار گیرد تا چالشهای ملی را پوششدهی و با استراتژی جهانی هماهنگ سازد.
اهم راهبردهای قابل اتخاذ در تطابق استانداردهای جهانی کار با بحران هرا از جملره پانردمی
کرونا به شرح ذیل پیشنهاد میگردد:
بررازنگری در اسررتانداردهای ایمنرری و بهداشررت محرری کررار و مسررئولیتهررای کررارگران و
کارفرمایان ،بهویژه در شرای بحران؛
تدوین استاندارد و ترتیبات نوین کاری متناسب با مشاغل از جمله دورکاری؛
بازتعریف مفهوم عدم تبعیض در راستای توسع حمایتها از گروههای کارگری خاص؛
ترغیب الحاق جهانی به مقاولهنامه های آزادی تشکل و سازماندهی ،همراه با گسترش زمین
مذاکرات اجتماعی؛
نظارت بر اولویتبخشی عملی به مطالبات مزدی کارگران؛
همکاری مالی جهانی در راستای توسع حمایت های اجتماعی بازدارند کار اجباری کرودک و
مهاجرین.
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