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 كار شايسته( هاي شاخص)اگرهاي 

 مقدمه

فجبؿت ّبؿ ىبينت٠ ثـاي ا٣ٕيٜ ثبؿ ت٤مظ ػثيـ ّٔ مبفٙبٛ ثيٜ إٖٖٚي ّبؿ ػؿ ١يتبػ ٣ ١يتٚيٜ ٝينت ّٞيـاٝل 

١بيي ثـاي فٝبٛ ٣ ٙـػاٛ ر٢ت  ٙغـس ىؼ ٣ي ّبؿ ىبينت٠ ؿا ثق٤ٞاٛ ىـٍت 9999ثيٜ إٖٖٚي ّبؿ ػؿ مبٓ 

ٙٞؼ اف ٕضبػ اٍتَبػي ػؿ ىـايظ آفاػي، ثـاثـي، اٙٞيت ٣ ٣ٍبؿ اٝنبٝي ثؼمت آ٣ؿػٛ ٣ صيؼ ّبؿ ع٤ة ٣ م٤ػ

ٖن٤ٛ ٙبٝؼال ١ٝبي ثقؿگتـيٜ ؿ١جـ تبؿيظ آىـيَب يقٞي  تقـيو ّـػ ٣ ثـػاىت ع٤ػ اف ّبؿ ىبينت٠ ؿا ٙـ٤١ٛ ايؼٟ

 .ػاٝنت

 :ػؿ ايٜ تقـيو ىو ثقؼ ٙغتٖو ٍبثٔ تيْيِ امت ٠ّ فجبؿتٞؼ اف

 .بٛ آٛ ١نتٞؼا١ّبؿي ٠ّ ع٤ت٤اٝبيي اىـاػ ػؿ يبىتٜ ٣ صيؼ  .9

 اٝزبٗ ّبؿ ثؼ٣ٛ ارجبؿ .2

 ت٤اٝبيي ّبؿ ثـاي تبٙيٜ ٙقبه ٍبثٔ ٍج٤ٓ ثـاي ىـػ ٣ عب٤ٝاػٟ تضت تْئ ٣ي .3

 ١بي يْنبٛ ٣ ثؼ٣ٛ تجقيض ػؿ ّبؿ ٣ر٤ػ ؿىتبؿ ٣ ىـٍت .4

اىتبػگي يب ص٤اػث  ّبؿ تبٙيٜ ٙبٕي ػؿ فٙبٛ ثبفٝينتگي، اف ٙٞيت ػؿ ّبؿ اف ر٢ت صيؼ مالٙتي ٣اصنبك ا .5

 ىنٖي 

 . گيـي ثـاي تقييٜ ىـايظ ّبؿ ع٤ػ ٛ ٣ ٣ٍبؿ اٝنبٝي ىبمالٛ اف عـيٌ ٙيبؿّت ػؿ تَٚي٘أصيؼ ى .6

 .١بي ّبؿ ٙؾ٤ّؿ اىبؿٟ ػاؿػ ٤ٙؿػ ثقؼي ث٠ ٙٞبمت ث٤ػٛ ٣يژگي 4ٍبثٔ ٍج٤ٓ ٣  ثقؼ ا٣ٓ ٣ر٤ػ ّبؿػ٣ 

١بي ( ىبعٌ)ٚبگـ اي اف ٝ ١ـ چٞؼ ٙي٤٢ٗ ّبؿ ىبينت٠ ّبٙال ؿ٣ىٜ ٣ ٤ٖٚٙك امت اٙب ثؼ٣ٛ ٣ر٤ػ ٙز٤ٚف٠

١ب ٍبػؿ ث٠ ثيبٛ ٣ اؿفيبثي ٣ضقيت ٝيـ٣ي ّبؿ ع٤ػ ٣ ؿ٣ٝؼ تنييـات آٛ عي  ٙيغٌ ّٞٞؼٟ ّبؿ ىبينت٠، ّي٤ؿ

ث٠ ١ٚيٜ ٙٞؾ٤ؿ مبفٙبٛ ثيٜ إٖٖٚي ّبؿ ٙز٤ٚف٠ .فٙبٛ ٣ ربيگب١ي ٠ّ ػؿ مغش ثيٜ إٖٖٚي ػاؿٝؼ ٝغ٤ا١ٞؼ ث٤ػ

ٝٚبگـ امت ٣  ٢ٞ33بػ ٤ٚٝػٟ امت، ايٜ ٙز٤ٚف٠ ىبٙٔ ١بي ٙيغٌ ّٞٞؼٟ ّبؿ ىبينت٠ ؿا پيي صؼاٍٖي اف ٝٚبگـ

 .گيـي ّٞٞؼ ١ب ثت٤اٝٞؼ آ٢ٝب ؿا اٝؼافٟ ؿ٣ػ ػؿ آيٞؼٟ ٝقػيِ اّخـ ّي٤ؿ اٝتؾبؿ ٙي

ايٜ افتَبػ ٣ر٤ػ ػاؿػ ٠ّ ثب گؾىت فٙبٛ ٣ تجبػٓ .١بي پيي٢ٞبػي، ٢ٝبيي ٣ ّبٙٔ ٝينت ١ـ چٞؼ ٙز٤ٚف٠ ٝٚبگـ

١بي  اي امتبٝؼاؿػ اف ٝٚبگـ ت٤اٛ ث٠ تقـيو ٙز٤ٚف٠ ّبؿ ػؿ آيٞؼٟ ٙي ٖٖٚيإ ١ب ٣ مبفٙبٛ ثيٜ ١ب ثيٜ ّي٤ؿ تزـث٠
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گيـي ّبؿ  ٍي٠ ٤ٚٝػٟ امت ٠ّ اٝؼاف١٤ٟب ت ث٠ تٚبٙي ّي٤ؿ ILOآٙبؿي ّبؿ ىبينت٠ ػمت يبىت ث٠ ١ٚيٜ ر٢ت 

 .١بي آٙبؿي ٖٙي ع٤ػ ٍـاؿ ػ١ٞؼ ٣ تاله ٝٚبيٞؼ ىبينت٠ ؿا ثق٤ٞاٛ ثغيي امتبٝؼاؿػ اف ثـٝب٠ٙ

 99ثبىؼ ٠ّ ث٠  ٝٚبگـ ٙي 33ىبٙٔ  ILOٚبٝغ٤ؿ٠ّ گيت٠ ىؼ ى٢ـمت پيي٢ٞبػي ١آٙبؿي ّبؿ ىبينت٠،  ١بي ٝٚبگـ

 :ى٤ػ گـ٣ٟ ٍبثٔ تَني٘ ١نتٞؼ ٣ ؽيال ث٠ ثيبٛ آ٢ٝب پـػاعت٠ ٙي

 هاي اشتغال   فرصت .1

 .ثبىؼ ١بي اىتنبٓ ثـاي تٚبٙي اىـاػ آٙبػٟ ٣ ػؿ رنتز٤ي ّبؿ ٙي اف ايٜ ٙٞؾـ ث٠ ٙقٞي ٣ر٤ػ ىـٍتّبؿ ىبينت٠ 

 :ػؿ ٤ٙؿػ ايٜ ثقؼ اف اىتنبٓ ٙٞبمت ىو ٝٚبگـ پيي٢ٞبػ ىؼٟ امت

 ٝنجت اىتنبٓ ث٠ رٚقيت 9-9

 ٙيقاٛ ثيْبؿي 9-2

 ٙيقاٛ ثيْبؿي ر٤اٝبٛ 9-3

 ٙيقاٛ ٙيبؿّت ٝيـ٣ي ّبؿ 9-4

 ثگيـاٛ ٙيقاٛ ثيْبؿي عبً ىـػ ٣ ص٤ًَ 9-5

 كار غير قابل قبًل .2

 .ػؿ ربٙق٠ ثبىؼ ّبؿ ىبينت٠ ثبيؼ ّبؿي ٍبثٔ ٍج٤ٓ 

 :ػ٣ ٝٚبگـ ػؿ ٝؾـ گـىت٠ ىؼٟ امتػؿ ايٜ اؿتجبط 

 ١بي اىْبٓ ثؼ ٣ عغـٝبُ ّبؿ ٤ّػّبٛ ١بي ّبؿ رٚقي ٣ ٝٚبگـ ٝٚبگـ

 درآمد مىاسب يكار سًدمىد از لحاظ اقتصادي .3

ثـاي ثنيبؿي اف ٙـػٗ ٢ٙٚتـيٜ ٣يژگي يِ ىنٔ ػمتٚقػ آٛ امت ٣ تَـيجب تٚبٗ اىـاػ ىبمٔ يب ػؿ رنتز٤ي ّبؿ 

ػؿ ّٞبؿ ػؿآٙؼ .ٞبٛ اف ؿىبٟ اٍتَبػي ع٤ػ ٣ عب٤ٝاػٟ ع٤ػ ػؿ تاله ١نتٞؼثـاي ػؿيبىت ٙقػ ٙٞبمت ٣ اعٚي

ػؿ ىـا١٘ ٤ٚٝػٛ ػؿآٙؼ ٙٞبمت ؿا ثبيؼ ػاؿا ثبىؼ، اف ايٜ َٝغ٠  ؿ١بي پ٤يبيي، امتٚـا ٙٞبمت ّبؿ ىبينت٠ ثبيؼ رٞج٠

 :ٝؾـ پٞذ ٝٚبگـ پيي٢ٞبػ ىؼٟ امت

 ػ١ؼ ٣ ثـصنت ٙيقاٛ پـػاعتي  پبييٜ ؿا ٝيبٛ ٙيبؿّٞبٛ ثب ػمتٚقػ ّايٜ ٝٚبگـ ػؿٍؼ .ٙيقاٛ ػمتٚقػ ٝبٙٞبمت

 .ى٤ػ ٝبعبٌٕ ثـاي يِ مبفت ّبؿ ٙضبمج٠ ٙي
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 ػؿآٙؼ ٙت٤مظ ػؿ ٙيبمٔ ٙٞتغت 

 مبفت ّبؿ ثيو افصؼ 

 ٙيقاٛ اىتنبٓ ٝبٌٍ فٙبٝي 

 ًٙبٟ گؾىت٠ 92ثگيـاٛ ثب آ٤ٙفه ضٜٚ عؼٙت عي  ػؿٍؼ ٙقػ ٣ ص٤َ 

 ساعت كار شايسته .4

ت٤اٝؼ  ّبؿ ثيو اف اٝؼافٟ ٙي.ت٤اٛ ث٠ مبفت ّبؿ ٙـتجظ ٤ٚٝػ ىبينت٠ ؿا ٙيػؿ صبٓ صبضـ صؼأٍ چ٢بؿ رٞج٠ ّبؿ 

گيـي ايٜ  ثـاي اٝؼافٟ.آ٣ؿ ثبىؼ، ٙبٝـ تقبػٓ ثيٜ ّبؿ ٣ فٝؼگي عب٤ٝاػگي گـػػ ثـاي مالٙت رنٚي ٣ ؿ٣اٝي فيبٛ

 :رٞج٠ ّبؿ ىبينت٠ ٝٚبگـ پيي٢ٞبػ ىؼٟ امت

 ٖاف تَني٘ ىبمالٛ ثب مبفت ّبؿ ثيو اف صؼ )يػؿٍؼ ىبمالٛ ثب مبفت ّبؿ ثيو اف صؼ ثـ صنت ٣ضـ ىن

 .(ايؼ ث٠ ّٔ ىبمالٛ ثؼمت ٙي

  ىبمالٛ ػاؿاي اىتنبٓ ٝبٌٍ فٙبٝي ث٠ ّٔ ىبمالٛ ثؼمت  ػاف تَني٘ تقؼا)ٙيقاٛ اىتنبٓ ٝبٌٍ فٙبٝي

 .(آيؼ ٙي

 مبفت ّبؿ اضبىي ث٠ ػالئ اٍتَبػي ثـ صنت ٣ضـ ىنٖي 

١بي  ثبىؼ ٠ّ ت٢ٞب ػؿ صبٓ صبضـ ّي٤ؿ ٍبفؼٟ يب ميـ ٙق٤َٓ ٙي يت٤اٝؼ ٙييؼ ثبىؼ مبفت ّبؿ ث ٝٚبگـ ػيگـ ٠ّ ٙي

فٝؼ  ايٜ ٤ٝؿ مبفت ّبؿ تقبػٓ ثيٜ ّبؿ ٣ فٝؼگي عب٤ٝاػگي ؿا ث٢٘ ٙي.ّٞٞؼ آ٣ؿي ٙي ٍٞقتي اعالفبت آٛ ؿا رٚـ

 .اٝؼافػ ٣ مالٙتي رنٚي ٣٣ ؿ٣اٝي ع٤ػ ؿا ث٠ ٙغبعـٟ ٙي

 ثبات ي امىيت شغلي .5

ٛ ّبؿ ٣اٍق٠ ٢ٙٚي امت ٠ّ اف ايٞـ٣ اٙٞيت ىنٖي اف ػيؼگبٟ ثنيبؿي اف اىـاػ ثـاي ثنيبؿي اف ٙـػٗ اف ػمت ػاػ

 :گيـي ايٜ رٞج٠ اف ّبؿ ىبينت٠ ػ٣ ٝٚبگـ پيي٢ٞبػ ىؼٟ امت ثـاي اٝؼافٟ.١بي ّبؿ ىبينت٠ امت يْي اف رٞج٠

 بٓ اف تَني٘ تقؼا اىـاػ ىبمٖي ٠ّ ّٚتـ اف يْن)ىنٔ ّٚتـ اف يْنبٓ ثـ صنت مٜ  ؼيثب تَ ٛػؿٍؼ ىبمال

 (ايؼ گؾؿػ ث٠ ّٔ اىـاػىبمٔ ث٠ ػمت ٙي ٓ آ٢ٝب ػؿ ايٜ ىنٔ ٙيبنتىااف 

  ثگيـاٝي ٠ّ ّبؿ ع٤ػ ؿا ٤ٍٙت افالٗ  اف تَني٘ تقؼاػ ٙقػ ٣ ص٤ًَ)ػؿٍؼ ٙقػ ٣ ص٤ًَ ثگيـاٛ ثب ّبؿ ٤ٍٙت

 .(آيؼ ثگيـاٛ ث٠ ػمت ٙي اٝؼ ث٠ ّٔ ٙقػ ٣ ص٤ًَ ّـػٟ
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 تعادل بيه كار ي زودگي خاوًادگي .6

١بمت، ايٜ ٤ٙض٤ؿ ػؿ ٤ٙؿػ فٝبٛ  فٝؼگي عب٤ٝاػگي يِ ميبمت ف٤ٚٙي ٢ٙ٘ ػؿ ثنيبؿي افّي٤ؿتغجيٌ ّبؿ ثب 

گيـي ايٜ  ثـاي اٝؼافٟ.٠ّ ٙنئ٤ٕيت اٍٖي ٝگ٢ؼاؿي اف عب٤ٝاػٟ ؿا ػؿ ّٞبؿ ّبؿ ث٠ ف٢ؼٟ ػاؿٝؼ صبئق ا١ٚيت امت

 :رٞج٠ ّبؿ ىبينت٠ ىَظ ػ٣ ٝٚبگـ پيي٢ٞبػ ىؼٟ امت

 اف تَني٘ )مب٠ٕ  49-23ـفٝؼ فيـ مٜ ارجبؿي ٙؼؿم٠ ث٠ ٙيقاٛ اىتنبٓ فٝبٛ ٝنجت ٙيقاٛ اىتنبٓ فٝبٛ ػاؿاي ى

 .(ٙيقاٛ اىتنبٓ فٝبٛ ػاؿاي ىـفٝؼ فيـ مٜ ارجبؿي ٙؼؿم٠ ث٠ ٙيقاٛ اىتنبٓ فٝبٛ ث٠ ػمت ٙي آيؼ

 مبفت ّبؿ ثيو اف صؼ 

 رفتار بيطرفاوه در اشتغال .7

نبٓ، ٤ٝؿ ٙيبمٔ ٣ مغش پـػاعت ثـاي ١بي اىت ت٤اٛ ثـ صنت ثـاثـي ىـٍت ايٜ ٣يژگي ّبؿ ىبينت٠ ؿا ٙي

ثـ تيب٣ت "تجقيض ؿا ثق٤ٞاٛ ( 9958)ّبؿ  إٖٖٚي مبفٙبٛ ثيٜ 999َٙب٠ٕ٣ ٝب٠ٙ ىٚبؿٟ .َٙؼاؿ ٙنب٣ي ّبؿ ثيبٛ ٤ٚٝػ

يب تـريش ثـ امبك ٝژاػ، ؿٝگ، رٞل، ٙؾ١ت، فَبيؼ ميبمي، ٖٙيت ٣ أٍ ٣ ٝنت يب ربيگبٟ ارتٚبفي  رٞنيت

ٜ رٞج٠ ايثيبٛ ّـػٟ امت ثـاي ثـؿمي " ١بي ىنٖي يب ؿىتبؿ ػؿ اىتنبٓ ػاؿػ  ٍت٠ّ تبحيـي ٙغ٤ٖة ثـ ّيييت ىـ

١بي اىتنبٓ ٙٞبمت  اىتنبٓ ٙٞبمت چ٢بؿ ٝٚبگـ ٣يژٟ عـس ىؼٟ امت ٣ ١ٚچٞيٜ پيي٢ٞبػ ىؼٟ امت مبيـ ٝٚبگـ

ـىب٠ٝ رٞني ع ١بيي ػيگـ اف چگ٤ٝگي ؿىتبؿ ثي ث٠ تيْيِ فٛ ٣ ٙـػ ٙضبمج٠ ٣ ٝنجت يب اعتاله آ٢ٝب ثق٤ٞاٛ ٝٚبگـ

 :ػؿ اىتنبٓ ت٢ي٠ ى٤ٝؼ

  ٛ٣ (  يب فٝبٛ)تجقيض ىنٖي ثـ صنت رٞل ىبٙٔ ػؿٍؼ اىتنبٓ ميـ ّيب٣ؿفي ػؿ ٙيبمٔ عبً ٙـػا

 .ىبعٌ فؼٗ تزبٝل

ػؿٍؼ  83تَـيجب ٝيٚي اف ّبؿّٞبٛ ػؿ ّٔ ر٢بٛ ػؿ ٙيبمٔ عبً رٞني اىتنبٓ ػاؿٝؼ ػؿ ٤ٍؿتي٠ْ صؼأٍ 

١بي ىنٖي  ػ١ؼ ٠ّ ثبفج ّب١و ىـٍت بپؾيـي ثبفاؿ ّبؿ ؿا ٝيبٛ ٙيٝ ايٜ پؼيؼٟ اٝقغبه.ىبمالٛ ٙـػ ١نتٞؼ

 .ػ١ؼ ى٤ػ ٣ ػؿ ٝتيز٠ ّبؿايي اٍتَبػي ؿا ّب١و ٙي ثغ٤ًَ ثـاي فٝبٛ ٙي

  اف )ٝنجت م٢٘ اىتنبٓ فٝبٛ ػؿ ٙيبمٔ ارـايي ٣ ٙؼيـيتي ثـ م٢٘ اىتنبٓ فٝبٛ ػؿ ٙيبمٔ ميـّيب٣ؿفي

يـيتي ث٠ م٢٘ اىتنبٓ فٝبٛ ػؿ ّٔ اىتنبٓ ميـّيب٣ؿفي ث٠ تَني٘ م٢٘ اىتنبٓ فٝبٛ ػؿ ٙيبمٔ ارـائي ٣ ٙؼ

 .( آيؼ ػمت ٙي
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 ثگيـي ميـ ّيب٣ؿفي م٢٘ فٝبٛ ػؿ اىتنبٓ ٙقػ 

  ػؿ ١ـ يِ اف ٙيبمٔ ٙٞتغت، اف تَني٘ ٙت٤مظ )ٝنجت ػمتٚقػ مبفتي فٝبٛ ث٠ ٙـػاٛ ػؿ ٙيبمٔ ٙٞتغت

 .(آيؼ ػؿيبىتي مبفتي فٝبٛ ث٠ ٙـػاٛ ػؿ آٛ ىنٔ ث٠ ػمت ٙي

 ١بي اىتنبٓ ٙٞبمت فٝبٛ ٣ ٙـػاٛ اعتاله مبيـ ٝٚبگـ ٝنجت يب. 

 .١ب ث٠ تيْيِ رٞل ٙضبمج٠ ى٤ٝؼ ١بي ٤ٙر٤ػ ثبيؼ تب صؼ اْٙبٛ ٠ٚ١ ٝٚبگـ ثنت٠ ث٠ ؽـىيت ػاػٟ

 كار امه .8

ٙيٖي٤ٛ ٝيـ اف ّبؿّٞبٛ ثـ احـ ص٤اػث ٣ ثيٚبؿي٢بي ٝبىي اف ّبؿ ى٤ت  2ثيو اف  ١ILOبي  ثـ امبك ثـآ٣ؿػ

مغش اٙٞيت ٙضٔ ّبؿ ثب ت٤ر٠ ث٠ ٣ضقيت ( 9اي اف  پيي٢ٞبػي ػؿ ايٜ ثغو َٙيبك يب ٝٚبيٞؼ١ٟبي  ٝٚبگـ.ّٞٞؼ ٙي

مبفت ّبؿ ( 4اي ػؿ ص٤اػث ىنٔ  پ٤ىو ثي٠ٚ( 3تالى٢بي اٝزبٗ ىؼٟ ثـاي ايزبػ ىـايظ اٜٙ ّبؿ ( ٤ٙ2ر٤ػ 

 :گيـٝؼ ع٤الٝي ١نتٞؼ ٠ّ چ٢بؿ ٝٚبگـ فيـ ؿا ػؿ ثـ ٙي

  بمٔى 933333ٙيقاٛ ص٤اػث ّيٞؼٟ ػؿ ١ـ 

 ىبمٔ ٙقػ ثگيـ تضت پ٤ىو 933333ثگيـ ٣ ث٠ افاي ١ـ  ىبمٔ ٙقػ 933333ٙيقاٛ ثبفؿمبٛ ّبؿ ثـاي ١ـ 

ثبىؼ ٣ اف اعالفبت حجتي ث٠  تقؼاػ ثبفؿمبٛ ّبؿ ٝٚبيٞؼٟ ع٤ثي ثـاي ٝيبٛ ػاػٛ ٙيقاٛ ارـاي ا٤ٍٓ ّبؿ اٜٙ ٙي

 .١ب ٙيغٌ ىؼٟ امت ٠ پ٤ىو ثبفؿمي ّبؿ ٝيق ٙق٤ٚٓ ػؿ ٤ٍاٝيٜ ٖٙي ّي٤ؿاٙٞػ .آيؼ ػمت ٙي

 مبفت ّبؿ ثيو اف صؼ 

 ًثگيـ تضت پ٤ىو  تَني٘ تقؼاػ اىـاػ ٙقػ ٣ ص٤ًَ)ثگيـاٛ  ٙيقاٛ پ٤ىو ثي٠ٚ ص٤اػث ىنٖي ٙقػ ٣ ص٤َ

 .(آيؼ ثگيـاٛ ث٠ ػمت ٙي ثي٠ٚ ص٤اػث ىنٖي ث٠ ّٔ ٙقػ ٣ ص٤ًَ

 حمايت اجتماعي  .9

٤ٝؿ ٣ ٙيقاٛ .ارتٚبفي ػمتـمي ػاؿٝؼػؿٍؼ ٝيـ٣ي ّبؿ ػٝيب ث٠ صٚبيت٢بي  23ىَظ  ILOثـ امبك ٙغبٕقبت 

 .١ب ٙتيب٣ت امت ١بي ارتٚبفي ٤ٙر٤ػ ٝيق ثيٜ ّي٤ؿ صٚبيت

١بي  رٚقيت تضت پ٤ىو، مغ٤س ٙقايب ٣ ١قي٠ٞ گيـي ى٤ػ، م٠ ثقؼ ٢ٙ٘ صٚبيت٢بي ارتٚبفي ٠ّ ثبيؼ اٝؼافٟ

ثـاي ايٜ ثغو ١يت ٝٚبگـ پيي٢ٞبػ ىؼٟ امت ٠ّ پ٤ىو ٙؤحـ ٣ مغ٤س ٙقايبي ٣اٍقي ٣ .ٙـث٤ع٠ امت

 :ّٞٞؼ گيـي ٙي ١بي ٙـث٤ع٠ ؿا اٝؼافٟ ١قي٠ٞ
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  ٜاف ػؿٍؼ)١قي٠ٞ تبٙيٜ ارتٚبفي ف٤ٚٙي ث٠ تيْيِ ّٔ، عؼٙبت ث٢ؼاىتي ٣ صٌ ثبفٝينتگي اىـاػ ٙن 

 (GDPؼ ٖٙي ت٤ٕي

 ١بي ا٣ٕي٠  ١بي َٝؼي ثـاي تبٙيٜ ٝيبؿ ١قي٠ٞ ف٤ٚٙي صٚبيت( ػؿٍؼ افGDP) 

 ٟ(ػؿٍؼ اف ىَـا)١بي َٝؼي  ّٞٞؼگبٛ اف صٚبيت امتيبػ 

  مب٠ٕ ٣ ثييتـي  65اف تَني٘ رٚقيت )ّٞٞؼ  مب٠ٕ ٣ ثييتـ ٠ّ اف صٌ ثبفٝينتگي امتيبػٟ ٙي 65م٢٘ رٚقيت

 .(آيؼ مب٠ٕ ٣ ثييتـ ث٠ ػمت ٙي 65ث٠ ّٔ رٚقيت ّٞٞؼ  ٠ّ اف صٌ ثبفٝينتگي امتيبػٟ ٙي

  اف تَني٘ تقؼاػ رٚقيت ىقبٓ فض٤ )م٢٘ ٙيبؿّت رٚقيت ىقبٓ اٍتَبػي ػؿ يِ ٍٞؼ٣ً ثبفٝينتگي

 (آيؼ ىقبٓ ثؼمت ٙيٍٞؼ٣ً ثبفٝينتگي ث٠ ّٔ رٚقيت 

  ثبفٝينتگي ث٠ اف تَني٘ ٙت٤مظ ٙقايبي )ٙت٤مظ ٙب١ب٠ٝ ٙقايبي ثبفٝينتگي ثق٤ٞاٛ ػؿٍؼي اف ٙيبٝگيٜ ػؿآٙؼ

 .( آيؼ ٙيبٝگيٜ ػؿآٙؼ اىـاػ ىبمٔ ثؼمت ٙي

  پ٤ىو ثي٠ٚ ص٤اػث ىنٖي 

 گفتگًي اجتماعي  .11

يِ ثقؼ ٢ٙ٘ ّبؿ ىبينت٠ ٙيقاٛ اعتيبؿ ٣ آفاػي ّبؿّٞبٛ ػؿ ثيبٛ ٝؾـ ع٤ػ ػؿ ٤ٙؿػ ٤ٙض٤فبت ٙـث٤ط ث٠ ّبؿ ٣ 

ٞؼگبٛ ّبؿّٞبٛ يب ثب تقبٙٔ ٙنتَي٘ ت٤اٝؼ اف عـيٌ ٝٚبي ١ب ٙي ايٜ ٝؾـ.ٙيبؿّت ػؿ تقـيو ىـايظ ّبؿي ع٤ػ امت

 .ثيٜ ّبؿّٞبٛ ٣ ّبؿىـٙب ٙٞتَٔ ى٤ػ

 :گيـي ايٜ رٞج٠ اىتنبٓ ٙٞبمت م٠ ٝٚبگـ تقـيو ىؼٟ امت ثـاي اٝؼافٟ

  ػؿ ٤ٍؿت .(آيؼ ثگيـ ثؼمت ٙي اف تَني٘ ٝيـ٣ي ّبؿ فض٤ اتضبػي٠ ث٠ ّٔ ٝيـ٣ي ّبؿ ٙقػ)ٙيقاٛ تـاّ٘ اتضبػي٠

١بي ٙغتٖو اٍتَبػي ٣ ثـ صنت رٞل ٙضبمج٠ ى٤ػ ػؿ  نت ثغواْٙبٛ ث٢تـ امت ايٜ ٝٚبگـ ثـ ص

 ٞي ػؿٍؼ فٝبٛ اف افضبي اتضبػي٠ ٣ ػؿٍؼ فٝبٛ اف ثيٜ ؿ١جـاٛ اتضبػي٠ق٤ٍؿت اعيـ ػ٣ ٝٚبگـ اضبىي ػيگـ ي

 فٝي رٚقي  اف تَني٘ تقؼاػ ٝيـ٣ي ّبؿ تضت پ٤ىو تـتيجبت چب٠ٝ)فٝي رٚقي ػمتٚقػ  ٙيقاٛ پ٤ىو چب٠ٝ

 .(آيؼ ثگيـاٛ ثؼمت ٙي ص٤ًَػمتٚقػ ث٠ ّٔ ٙقػ ٣ 
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 يتٚبٛ ارتٚبفي، ت٤مٔ ث٠ افتَبة گىبمٔ ٙقػ ثگيـ يِ ٝيب٠ٝ ٌَٝ  ١933ب ػؿ ١ـ  ٙيقاٛ افتَبث٢ب ٣ تقغيٖي

 .امت

 .اٍـ گيتٚبٛ ارتٚبفي امت٣٣ ػؿ  ةاي اف ىَؼاٛ آفاػي ػؿ افتَب ٤ٙاؿػ ٝج٤ػ افتَبة ٝيب٠ٝ ي١ـ چٞؼ ػؿ ثقض 

فٝي  ١ب ٣ ٍؼؿت تـتيجبت چب٠ٝ ػؿ امتَالٓ اتضبػي٠( فٖٚي)١بي ٍب٤ٝٝي  ػيتت٤ر٠ ّٞيؼ ٠ّ ٝٚبگـ١بي ى٤ً ، ٙضؼ٣

 .ػ١ٞؼ ٙؼٝؾـ ٍـاؿ ٝٚي( ث٠ ػٕئ ٙيْالت ٤ٙر٤ػ)رٚقي ؿا 

 اقتصادي-زميىه اجتماعي .11

گيـي  ١بي ػ١گب٠ٝ ّبؿ ىبينت٠ ؿا اٝؼافٟ ع٤ؿ ٙنتَي٘ يْي اف رٞج٠ ٝٚبگـي ٠ّ تب٤ّٞٛ ؽّـ ىؼ ٣ ث٠ 29رق  ث٠

ت٤اٝٞؼ ثـاي تضٖئ فْٖٚـػ ّبؿ ىبينت٠ ػؿ ّي٤ؿ١ب ٙييؼ  بي ػيگـي ٝيق ٣ر٤ػ ػاؿٝؼ ٠ّ ٙيّـػٝؼ، ٝٚبگـ١ ٙي

ػؿ ٣اٍـ ثـاي . ّٞؼ ػ١ؼ ٙيغٌ ٙي ارتٚبفي ؿا ٠ّ ّبؿ ىبينت٠ ػؿ آٛ ؿط ٙي-ايٜ ٝٚبگـ١ب فٙي٠ٞ اٍتَبػي. ثبىٞؼ

 .ؿي امتاٍتَبػي ٙٞبمت ػؿ ربٙق٠ ضـ٣-ٝبئٔ ىؼٛ ث٠ ّبؿ ىبينت٠ پبيؼاؿ، ٣ر٤ػ ثنتـ ارتٚبفي

ق يػ١ؼ ع٤ػ ٝ اىتنبٓ ؿا ٝيبٛ ٙي  ؿ٠ اٍتَبػي ٣ مبعتبٞاف ٝٚبگـ١بي ايٜ ثغو يِ ٝٚبگـ فال٣ٟ ثـ ايٜ ٠ّ فٙي

اٙيٜ ٣ آعـيٜ ٝٚبگـ ّبؿ ىبينت٠  گيـي ّبؿ ىبينت٠ امت ٣ ػؿ ٣اٍـ مي اي اٝؼافٟـيْي اف ٝٚبگـ١بي پيي٢ٞبػي ث

 .ى٤ػ اٍتَبػي ّي٤ؿ ٝيق ثيبٛ ٙي-ّٞٞؼٟ فٙي٠ٞ ارتٚبفي فٞب٣يٜ ٝٚبگـ١بي تقييٜ ٙقـىي ايٜ ٝٚبگـ پل اف. امت

ثـاي تقييٜ  ILOٝٚبگـ١بي پيي٢ٞبػي ( يب اىتنبٓ ى٢ـي)ػؿٍؼ اىتنبٓ ميـؿمٚي اف اىتنبٓ ميـّيب٣ؿفي  -

اٍتَبػي ّي٤ؿ ثب ت٤ر٠ ث٠ ٤ٙر٤ػ ث٤ػٛ اعالفبت ايٜ ٝٚبگـ١ب ػؿ اّخـ ّي٤ؿ١ب اٝتغبة  -فٙي٠ٞ ارتٚبفي

 :تاٝؼ ٣ ث٠ ىـس ؽئ ام ىؼٟ

 ث٠ افاي ١ـ ىـػ ىبمٔ GDPمتبٝؼٟ  -

 (ثـ صنت ّٔ ٣ ثغو ت٤ٕيؼ)ؿىؼ متبٝؼٟ ث٠ افاي ١ـ ىـػ ىبمٔ  -

 (ّٞٞؼٟ ١بي َٙـه ػؿ ٤ٍؿت اْٙبٛ ثـ صنت ٍيٚت)ت٤ؿٗ  -

 (ٙيقاٛ م٤اػ ثبٕنبٛ، ٙيقاٛ ثبٕنبٛ ىبؿك إتضَئ ػثيـمتبٛ)آ٤ٙفه رٚقيت ثبٕل  -

 (ٍٞقت ٣ عؼٙبتّيب٣ؿفي ، )١بي اٍتَبػ  تـّيت اىتنبٓ ثـ صنت ثغو -

 ٝنجت ػ١ِ ثبال ث٠ ػ١ِ پبييٜ ػؿآٙؼ ثب َٙـه)ٝبثـاثـي ػؿآٙؼ  -
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ّٞٞؼ ١ـ چٞؼ ٝٚبگـ١بي ى٤ً رق٣  ػالؿ ػؿ ؿ٣ف فٝؼگي ٙي 2يب  ٠ّ9 ثب ّٚتـ اف  يٍؼ رٚقيتؿػ)ىَـ  -

ّبؿ ىبينت٠ الفٗ امت ث٠ َٙبػيـ ايٜ ٝٚبگـ ٝيق ت٤ر٠  ٔٞؼ ٣ ػؿ ثـؿمي ٣ تضٖيتٝٚبگـ١بي ّبؿ ىبينت٠ ٝين

 .ػى٤

 آغاز كار شايسته در ايران

إٖٖٚي  ػثيـّٔ مبفٙبٛ ثيٜ م٤ٙب٣يب ثـاي ٝغنتيٜ ثبؿ ػؿ ٝغنتيٜ گقاؿه ع٤اٛ «٠ّبؿ ىبينت» رب ٠ّ ٙي٤٢ٗ اف آٛ

إٖٖٚي ّبؿ ٙغـس ىؼ، ثؼي٢ي امت ّبٝبٓ اٝتَبٓ ايٜ ٙي٤٢ٗ ٝيق ؿاثغ٠ ايـاٛ ثب  ّبؿ ث٠ ١يتبػ١٣يتٚيٜ ّٞيـاٝل ثيٜ

 .ؿ٣ ضـ٣ؿي امت ايٜ ؿاثغ٠ ث٠ ارٚبٓ ثـؿمي ى٤ػ اف ١ٚيٜ. آٛ مبفٙبٛ ثبىؼ

إٖٖٚي ّبؿ ىؼ ٣ اف آٛ تبؿيظ ّٞيـاٝل ٖٙي ّبؿ ػؿ ايـاٛ تيْئ  فض٤ مبفٙبٛ ثيٜ 9999ژ٣ئٜ  28ايـاٛ ػؿ ؿ٣ف 

مبٓ ؿاّؼ ٙبٝؼ ٣ ٝغنتيٜ  ١23ب تب صؼ٣ػ  ىؼ، ٣ٕي ثقؼ اف اَٝالة امالٙي ايـاٛ پـ٣ٝؼٟ تيْئ ايٜ ّٞيـاٝل ٙي

ػؿ ت٢ـاٛ تيْئ ىؼ ٣ رٞبة آٍبي ميؼٙضٚؼ عبتٚي ؿئيل  ٢ٙ9378ـٙبٟ  22تب  99ؿ٣ف١بي « بؿ١ٚبيو ٖٙي ّ»

 .ر٤٢ٚؿ ٣ٍت ػؿ آٛ ث٠ مغٞـاٝي پـػاعت

ىؼ ٣ ٙز٤ٚف٠ امٞبػ آٛ ػؿ ٍبٕت ّتبة ٙٞتيـ  ّبؿ ١ـ مبٓ ػؿ ت٢ـاٛ ثـگقاؿ ٙي١بي ٖٙي  ت ١ٚبيويث٠ ايٜ تـت

 9383تب  ١9378بي  ١ٚبيو ٖٙي ّبؿ عي مبٓ 5اي قؿػ١بي ثـگگـىت ٣ ػمتب٣ ىؼ ٣ ػؿ اعتيبؿ ٙـػٗ ٍـاؿ ٙي ٙي

گيـي  ثـ ؿ٣ٝؼ ثنظ ٙي٤٢ٗ ّبؿ ىبينت٠ ٣ ىْٔ بؿ ٍبثٔ ٙالصؾ٠ ث٤ػٟ امت، ٣ٕي ػؿ ايٜ ٤ٝىت٠ ىَظيثن

 .مبعتبؿ١بي ٙـث٤ط ث٠ ايٜ ٙي٤٢ٗ ثنٞؼٟ ىؼٟ امت

ٍغقٞب٠ٙ چ٢بؿٙيٜ  93ػؿ ثٞؼ ٙي٤٢ٗ ّبؿ ىبينت٠ ػؿ امٞبػ ؿمٚي ١ٚبيو ٖٙي ّبؿ ػؿ ايـاٛ ثـاي ٝغنتيٜ ثبؿ 

ث٠ ٙٞؾ٤ؿ صيؼ ّـاٙت اٝنبٝي ٣ ؿفبيت ص٤ًَ ٝيـ٣ي ّبؿ ر٢ت تضٌَ ّبؿ ىبينت٠ »: ١ٚبيو ٖٙي ّبؿ اؿائ٠ ىؼ

ت٢ي٠ ٣ اف  ٍب٤ٝٝگؾاؿي گـػػ ٤ٍاٝيٜ ٣ َٙـؿات الفٗ ت٤مظ ٙـارـ ثـ ٙجٞبي ثيبٝي٠ ص٤ًَ ثٞيبػيٜ ّبؿ پيي٢ٞبػ ٙي

 . «م٤ي ػ٣ٕت ث٠ ارـا گؾاىت٠ ى٤ػ

٠ّ ١ٚقٙبٛ ثب ثـگقاؿي پٞزٚيٜ ١ٚبيو ٖٙي ّبؿ ٙٞتيـ ىؼ ٝيبٛ « اؿه فْٖٚـػ ٍغقٞب٠ٙ ١ٚبيو چ٢بؿٗگق»

 93ػؿ ايٜ گقاؿه پيـا٤ٙٛ اٍؼاٙبت اٝزبٗ ىؼٟ ػؿ ٤ٙؿػ ثٞؼ . ػ١ؼ ٠ّ ػ٣ٕت ث٠ ٣ؽيي٠ ع٤ػ فٚٔ ّـػٟ امت ٙي

ّٞٞؼٟ، ٣فاؿت  ٙبٛ اٍؼا٣ٗاصؼ ٣ مبف: ٍغقٞب٠ٙ ١ٚبيو مبٓ ٍجٔ ػؿ ىب٠ٍٖ ػ٣ ١ٚبيو ايٜ ت٤ضيضبت آٙؼٟ امت

پيي٢ٞبػ »: ؼاٙبت اٝزبٗ ىؼٍٟا .٣ ٙزٖل ى٤ؿاي امالٙي( فيبٙؤمن٠ ّبؿ ٣ تبٙيٜ ارتٚ)ّبؿ ٣ ا٤ٙؿ ارتٚبفي 
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« مٞؼ ٖٙي ّبؿىبينت٠»ٍب٤ٝٛ ثـٝب٠ٙ چ٢بؿٗ ت٤مق٠ ت٤مظ ٣فاؿت ّبؿ ٣ ا٤ٙؿ ارتٚبفي ػؿ ٤ٙؿػ تؼ٣يٜ  939ٙبػٟ 

الك ث٠ ػ٣ٕت اث لاف تبييؼ ى٤ؿاي ٙضتـٗ ٝگ٢جبٛ ت٤مظ ٙزٖ ٣ ت٤َيت آٛ ت٤مظ ٙزٖل ى٤ؿاي امالٙي ٠ّ پل

 .ىؼ

 939اٝگيق امت ث٠ْٖ ٙتٜ ثٞؼ  ٠ٝ ىَظ مـفت ارـاي يْي اف ثٞؼ١بي ٍغقٞب٠ٙ چ٢بؿٙيٜ ١ٚبيو ٖٙي ّبؿ صيـت

 .ّٞٞؼگبٛ ٍب٤ٝٛ ػاؿػ ٍب٤ٝٛ ثـٝب٠ٙ چ٢بؿٗ ت٤مق٠ ٝيق صْبيت اف ػؿُ ّبٙٔ ٙي٤٢ٗ ّبؿ ىبينت٠ اف م٤ي تؼ٣يٜ

 :ٍب٤ٝٛ چ٢بؿٗ ت٤مق٠ 939ٙبػٟ 

ػ٣ٕت ٤ٙؽو امت ثـٝب٠ٙ ٖٙي ت٤مق٠ ّبؿ ىبينت٠ ؿا ث٠ ف٤ٞاٛ گيتٚبٛ رؼيؼ فـ٠ٍ ّبؿ ٣ ت٤مق٠ ثـ امبك »

١ب، آفاػي ٣ اٙٞيت ٝيـ٣ي ّبؿ ١ٚـاٟ ثب ٍيبٝت  ٝيل ٣ ثـاثـي ىـٍت ٠ّ ٙتضٜٚ فقت« گـايي ربٝج٠ م٠»ؿا١جـػ 

بٛ مبٓ ا٣ٓ ثـٝب٠ٙ چ٢بؿٗ ت٤م٠ اٍتَبػي، ارتٚبفي ٣ الفٗ ثبىؼ ٣ ٙيتٚٔ ثـ ٙض٤ؿ١بي ؽئ ت٢ي٠ ٣ تب پبي

 .ىـ١ٞگي ر٤٢ٚؿي امالٙي ايـاٛ تَؼي٘ ٙزٖل ى٤ؿاي امالٙي ٝٚبيؼ

 بػي ّبؿيص٤ًَ ثٞ –إو 

 ارتٚبفيگيتگ٤ي –ة 

 ١بي ارتٚبفي گنتـه صٚبيت –د 

 صٌ پيگيـي ص٤ًَ ٍٞيي ٣ ٙؼٝي ّبؿگـي –ػ 

 ظ ّبؿثفي ٣ ؿ٣ابتٚي ٤ٍاٝيٜ ٣ َٙـؿات تبٙيٜ ارـاٍالس ٣ ثبفٝگ –ٟ 

 اىتنبٓ ٤ٕٙؼ –٣ 

إٖٖٚي ٣ ّٞن٤ٕي  ١بي ثيٜ ٝب٠ٙ ٤ٍاٝيٜ ٣ َٙـؿات ػؿ ر٢ت اٝغجبً ٤ٍاٝيٜ ٖٙي ثب امتبٝؼاؿػ١ب ٣ َٙب٠ٕ٣اٍالس  –ف 

 ٣ تض٤الت ر٢بٝي ّبؿ

 اتغبؽ تؼاثيـ الفٗ ثـاي افقاٗ ٝيـ٣ي ّبؿ ث٠ عبؿد اف ّي٤ؿ –س 

٣ ػؿ پي ٙؾاّـات ع٤الٝي ٣  9389قاؿي ١ٚبيو ٖٙي ّبؿ ػؿ مبٓ پل اف ثـگػ٣ ٙبػٟ ػؿ تقَيت ايٜ اٍؼاٙبت ٣ 

إٖٖٚي ّبؿ ؿ٣ف  اف مبفٙبٛ ثيٜ( ػؿالٛ  ٣اٛ)١بي ّبؿگـي ٣ ّبؿىـٙبيي ٣ ثب ٝؾبؿت ٣ ٙيب٣ؿٟ ىٞي  ٙتقؼػ ثب گـ٣ٟ
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ج٠ ربٝ ى٤ؿاي ّبؿ ٙيب٣ؿٟ م٠»٠ّ ف٤ٞاٝو ث٠ «ربٝج٠ ٖٙي ى٤ؿاي ٙيب٣ؿٟ م٠»ٝب٠ٙ تيْئ  ٤ٙاىَت 9389تيـٙبٟ  25

 .تجؼئ ىؼٟ ث٤ػ ػؿ ت٢ـاٛ ث٠ اٙضبي ٝٚبيٞؼگبٛ ّبؿگـاٛ، ّبؿىـٙبيبٛ ٣ ػ٣ٕت ؿميؼ« ٖٙي

ت٤اٛ ثـاي ّبؿ ىبينت٠   ػ آٙؼٟ امت ٙي٤ثب ت٤ر٠ ث٠ ٝگـه رؼيؼي ٠ّ ػؿ ٤ٙؿػ ّبؿ ىبينت٠ ػؿ ّي٤ؿ ث٠ ٣ر

 :تقـيو فيـ ؿا ف٤ٞاٛ ّـػ

 :ّبؿ ىبينت٠ ّبؿي امت ٠ّ ثب اٝزبٗ آٛ

ؿمبٝٞؼ ٣ عب٤ٝاػٟ آٝبٛ تبٙيٜ ى٤ػ ٣ اف  گي ّبؿگـاٛ ٣ ّبؿّٞبٝي ٠ّ آٛ ّبؿ ؿا ث٠ اٝزبٗ ٙي٣ آيٞؼٟ فٝؼ صبٓ – 9

 .ٕغٚبت ثؼٝي ٣ ؿ٣اٝي ٣اؿػ ٝي٤ػ  ٝبٛاٝزبٗ آٛ ّبؿ ث٠ آ

گؾاؿاٛ ٙـث٤ط ث٠ آٛ ّبؿ ٣ عب٤ٝاػٟ آٝبٛ تبٙيٜ ى٤ػ ٣ اف پييجـػ ٣  صبٓ ٣ آيٞؼٟ فٝؼگي ّبؿىـٙبيبٛ ٣ مـٙبي٠ – 2

 .١ب ٕغٚبت ثؼٝي ٣ ؿ٣اٝي ٣اؿػ ٝي٤ػ آٛاٝزبٗ آٛ ّبؿ ث٠ 

 .ػؿ ر٢ت ى٤ْىبيي اٍتَبػ ٣ ت٤مق٠ پبيؼاؿ ثبىؼ – 3

 .ٙضيظ فينت ؿا تغـيت ْٝٞؼ – 4


