
نشريه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارفرمايي ايران 
شماره ي بيست و هفتم ♦ سال ششم ♦ بهمن  ماه 1389

موضوع اصلي شانزدهمين همايش ملي كار )ده همايش پيش و پنج همايش نيز پس 
از پيروزي انقالب اسالمي در كشور برگزار شده است(، كه روز دوشنبه 25 بهمن 
ماه 1389 به صورت سه جانبه در تهران برگزار خواهد شد، »كار شايسته« است و 
گفته مي شود كه مهم ترين وظيفه اش نيز بررسي و تصويب »برنامه ملي كارشايسته« 
خواهد بود كه پيش نويس آن از سوي »مؤسسه كار و تأمين اجتماعي« تهيه شده تا 
پس از گفتگو با نمايندگان تشكل هاي كارفرمايي و كارگري در شانزدهمين همايش 
ملي كار به تصويب برسد. اينكه »برنامه ي ملي كارشايسته« چه خصوصياتي دارد و 
چگونه مي توان در فرصت يك روزه ي همايش نسبت به ارتقاء آن اقدام مؤثري انجام 
داد، محل گفتگو است. اما اينكه »برنامه ي كشوري كارشايسته«، از نقطه نظر سازمان 
بين المللي كار چيست و چگونه بايد تدوين شود و به عنوان يك ابزار مديريتي چه 
نقشي ايفاء مي كند، پرسش هايي هستند كه سازمان بين المللي كار در پاسخ به آن ها 
اسناد بسيار زيادي تهيه و منتشر كرده است، و »راهنماي تدوين و اجراي برنامه  
كشوري كار شايسته« كه ترجمه ي ويرايش دوم آن به مناسب برگزاري شانزدهمين 

همايش ملي كار تقديم عالقمندان مي شود، يكي از آن هاست. 
در بخش هشتم اين جزوه منابع بسيار متنوع و متعددي در همين زمينه معرفي شده 
اما بيشتر آن ها منابع اينترنتي هستند. به همين خاطر از ترجمه ي آن بخش صرف نظر 
»سازمان  سايت  به  حتمًا  نوشته  اين  كاغذي  متن  خوانندگان  كه  اميد  اين  با  شد 
بين المللي كار« يا سايت »پيام  كارفرمايان«- كه نشاني آن ها در همين سند ارايه 
شده- مراجعه مي كنند و تمام آن منابع را مالحظه خواهند كرد. اصل اين جزوه 
چهار پيوست هم دارد: اولي، يك نمونه از تفاهم نامه  هايي است كه بين مديركل 
سازمان بين المللي كار و وزير كار هر كشور عضو در زمينه ي »برنامه  كشوري كار 
شايسته « به امضاء مي رسد، دومي، نمونه ايي از نقشه هاي اجرايي و پيگيري »برنامه 
كشوري كار شايسته« است، و پيوست سوم نيز يك طرح كلي است كه تمام اجزاء 
برنامه ي كشوري كار شايسته را در ارتباط با هم نشان مي دهد و چهارمي الگوي 
تضمين كيفيت اين برنامه هاست. در حاليكه متن الكترونيكي اين پيوست ها هميشه 
در دسترس است و ضرورت دارد كه متن انگليسي آن ها مورد توجه قرار بگيرد، از 

برگردان آن ها به فارسي صرف نظر شد.   
با اين اميد كه ترجمه ي اين سند به ارتقاء كيفيت تدوين و اجراي برنامه  كشوري 

كار شايسته در كشور مدد برساند.

راهنماي تدوين و اجراي برنامه  كشوري كار شايسته
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1. پيشگفتار
سازمان بين المللي كار )آي.ال.او( وقف پيشبرد فرصت هايي براي مردان و زنان شده 
است تا كار شايسته و مولد در شرايط آزاد، برابر، ايمن و با كرامت انساني  به دست 
آورند. اين سازمان به پيگيري مأموريت بنيادين خود، آنگونه كه در اساسنامه و بينانيه 
فيالدلفيا بيان شده، ادامه مي دهد تا عدالت اجتماعي را به عنوان مبنايي براي صلح 

جهاني و پايدار ترويج كند. 

به  دستيابي  براي  كشورهاي عضو  به  است كمك هاي خود  گرفته  تصميم  آي.ال.او 
هدف هاي كارشايسته را از طريق طرح هاي زمانمند و تأمين مالي شده  به نام »برنامه  هاي 

كشوري كار شايسته«1)ب-هاي.ك.ك.ش( ارايه دهد.

ب-)هاي(.ك.ك.ش  سند هاي مديريتي آي.ال.او هستند كه:
• نتايج مورد نظر دبيرخانه طي يك زمان مشخص در يك كشور مشخص را 

مشخص مي سازند2)دستاوردهاي برنامه كشور يا دستاوردهاي ب .ك(؛
اجتماعي هماهنگ  گفتگو ي  و  به سه جانبه گرايي  نسبت  آي.ال.او  تعهد  با   •
هستند و نمايندگي هاي سازمان )دولت ها، تشكل هاي كارگري و كارفرمايي( 

را به مشاوره براي تعيين اولويت هاي برنامه ي كشوري تشويق مي كنند؛ 
• با مشاركت نمايندگي ها به اجرا در مي  آيند؛

با آژانس هاي ملل  • وسيله اي در اختيار دبيرخانه  هستند تا همكاري اش را 
متحد و شركاي خود از طريق »چارچوب هاي كمك توسعه  اي ملل متحد«، كه 

نمايندگي  هاي سازمان  هم درگير آن هستند، مديريت كند. 

1. الف. هدف اين راهنما
و  تدوين  روند  در  كه  آي.ال.او  كاركنان  و  مديران  براي  است  وسيله اي  راهنما  اين 

اجراي ب- هاي.ك.ك.ش  مشاركت دارند. اين راهنما:
• سياست ملي و فعلي ب.ك.ك.ش  را در آي.ال.او بيان مي كند؛

روشن  را  ب.ك.ك.ش  با  مرتبط  رويه هاي  و  مسؤليت ها  دانش واژه ها،   •
مي سازند؛ و 

• سرمشق هاي مرتبط با ب.ك.ك.ش را معرفي مي كند.
اين راهنما تعهد بزرگتر آي.ال.او به مديريت مبتني برنتايج را كه در كتاب راهنماي 

مديريت مبتني برنتايج3 با جزئيات توصيف شده بازتاب مي دهد.

1.ب. منابع راهنما و اطالعات ديگر
شايسته  كار  كشوري  برنامه هاي  با  ارتباط  در  آموزش  و  گفتگو  ستد،  و  داد  براي 

فرصت هاي فراواني فراواني موجود است:
• گروه هاي منطقه اي حمايت از برنامه ي كشوري كار شايسته كه پيش نويس 
ب.ك.ك.ش يا متن بازنگري شده ي آن ها را بررسي كرده و از آن ها كه اجرايي 
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هستند حمايت مي كنند؛
• سايت داخلي ب.ك.ك.ش:

/http://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/dwcp 
• اعالميه مديركل در مورد حساب تكميلي بودجه ي عادي

http://www.ilo.org/intranet/edmsp1/igds/groups/dirdocs/documents/
igds/igds_00202.3.pdf

• رويه ي دبيرخانه در استفاده از حساب تكميلي بودجه ي عادي 
http://www.ilo.org/intranet/edmsp1/igds/groups/dirdocs/documents/
igds/igds_00206 9.pdf

• اطالعات كلي در مورد حساب تكميلي بودجه ي عادي
http://www.ilo.org/pardev

• راهنماهاي تجهيز منابع محلي:
http://www.ilo.org/intranet/english/region/codev/partners/gp/index.
htm
• اطالعات در باره ي ب.ك.ك.ش و پيوند هاي آن ها به كار بخش هاي آي.ال.
 )IRIS( »او در ستاد هاي مركزي و در مناطق از »سامانه منبع يكپارچه اطالعاتي

قابل دريافت هستند. 

1-Decent Work Country Programme -DWCP
 در بيشتر كشورها، سرواژه ي عبارات انگليسي معروف را بعد از ترجمه به 
زبان ملي خودشان انتخاب مي كنند. طبق اين روش، »شابك« سرواژه ي بسيار 
معروف عبارت »شماره ي اطالعات بين المللي كتاب« است كه در فارسي براي 
)ISBN( ساخته شده است. به پيروي از اين سنت نيكو، ب.ك.ك.ش به عنوان 

سرواژه ي عبارت »برنامه ي كشوري كار شايسته« پيشنهاد مي شود. مترجم
2.ب-ها.ك.ك.ش  همچنين ممكن است براي حمايت  از دستاوردهاي منطقه اي 

يا زيرمنطقه اي تدوين شوند. به بخش دوم ث بنگريد.
3. بهبود كمك آي.ال.او به دنياي كار: راهنماي كاربست مديريت مبتني بر نتايج 

در سازمان بين المللي كار )ژوئن 2008( در اين نشاني در دسترس است:
http://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/

rbm/index.hrm
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2. برنامه هاي كشوري كار شايسته: كليات

2. الف- »ب- )هاي(.ك.ك.ش«: تمركز كمك هاي آي.ال.او و شريك ها
آي.ال.او، در هر كشور عضو، كار شايسته را به عنوان يك هدف ملي ترويج مي كند و 
به نمايندگي ها مدد مي رساند تا به سوي آن هدف پيش  بروند. يك برنامه كشوري كار 
شايسته )ب.ب.ك.ش( يك سند اصلي براي كمك آي.ال.او طي يك دوره ي چهار تا 

شش ساله در يك كشور خاص است. 

آي.ال.او  جهاني  تعهد هاي  ملي،  شرايط  اساس  بر  ب- )هاي(.ك.ك.ش  محتواي 
و  بودجه  و  برنامه  استراتژيك،  خط مشي  چارچوب  در  شده  تعيين  اولويت هاي  و 
دستوركار/دهه ي منطقه اي كار شايسته، از يك كشور به كشور ديگر تفاوت مي كند. 
بهترين ب.ك.ك.ش در چارچوب »نتايج برنامه ي كشوري« خودشان اولويت بندي و 
تمركزدهي مي شوند، و سه جانبه گرايي، گفتگوي اجتماعي و استانداردهاي بين المللي 
نمايندگي ها در كشورهاي  به  برنامه ي كمك آي.ال.او  كار در تدوين و اجراي يك 
ملي  استراتژي هاي  راستاي  كاماًل در  برنامه ها  اين  اساسي ترين عناصر هستند.  عضو 
سازمان  توسعه اي  كمك  »چارچوب هاي  و  فقر«  كاهش  »استراتژي هاي  و  توسعه   اند 

ملل« را، هرجا كاربرد داشته باشند، در برمي گيرند. 

ب-)هاي(.ك.ك.ش كارآمدترين و اثربخش ترين استفاده از منابع - هم انساني و هم 
مالي- را براي ايجاد نتايج بيشتر، آن طور كه از طريق تأثيرات آشكار نشان داده شده، 
در پيگيري اولويت هاي برنامه ي كشوري، هدايت مي كنند. اين برنامه ها مشاركت هاي 

راهبردي، تقويت و تجهيز منابع را تشويق خواهند كرد.

2. ب. محتواي ب-)هاي(.ك.ك.ش
در حاليكه محتواي ب.ك.ك.ش از كشوري به كشور ديگر فرق مي كند، انتظار مي رود 
است.  بيان شده   راهنما  اين  در  كند كه  را طي  مراحلي  آن  تعيين محتواي  كه روند 
جهت گيري ب.ك.ك.ش در دو بخشنامه ي آي.ال.او كه در مه سال 2004  مديركل 

آي.ال.ام صادركرده، بيان شده است:
• بخش نامه شماره 598: چارچوبي براي اجراي دستوركار كار شايسته در اين 

نشاني:
http://www.ilo.org/intranet/edmsp1/igds/groups/circulars/docuents/
ilogovernance/edms_005605.pdf

• بخشنامه شماره 599: برنماه هاي كشوري كار شايسته در اين نشاني:
http://www.ilo.org/intranet/edmsp1/igds/groups/circulars/docu
ments/ilogovernance/edms_005606.pdf
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بخش نامه شماره 599 خاطر نشان مي كند كه يك برنامه كشوري:
• با تحليل مشكالت و درس هايي كه آن كشور فرارگرفته آغاز مي شود؛

• در راستاي برنامه هاي ملي توسعه، چارچوب هاي برنامه ريزي كشوري مانند 
ارزيابي عمومي كشوري و چارچوب كمك توسعه اي ملل متحد، نظرات و 
اولويت هاي نمايندگي ها در چارچوب سياست راهبردي آي.ال.او و برنامه و 

بودجه، تعداد معدودي الويت برنامه كشوري شناسايي مي شود؛
• دستاروهاي برنامه ي كشوري كه بايد محقق شوند تعيين خواهد شد؛ 

• يك نقشه ي اجرايي همراه با دستاوردها، اقدام ها و منابع، به مثابه يك ابزار 
مديريتي داخلي كه از سند همگاني ب.ك.ك.ش جداست، تدوين مي شود؛ 

• به پيگيري و ارزيابي عملكرد مي پردازد تا راهبردها را براي دستيابي به نتايج 
برنامه كشوري بهتر تعديل كند. 

2.پ. تسهيل هماهنگي سياست ها و تجميع منابع 
ب-)هاي(.ك.ك.ش  براي تحقق نتايج از طريق هماهنگي بهتر تالش هاي آي.ال.او و 
عناصر تشكيل دهنده كه بر دستيابي به دستارودهاي خوب-تعريف شده  براي تعداد 
معدودي از اولويت هاي برنامه كشوري در يك كشور عضو از طريق استراتژي هاي 
جامع و كارآمد تدوين مي شوند. براي رسيدن به اين وضعيت، ب-)هاي(.ك.ك.ش 

موارد زير را يكپارچه مي سازند:
• اقدام ها در عرصه هاي مختلف فني- نمايندگي ها در پي آن هستند كه همكاري هاي 
آي.ال.او به مسائلي بپردازد كه مستلزم خط مشي ها و اقدام هاي جامع در عرصه هاي 
كار  اشكال  بدترين  نمونه، حذف  براي  مي باشند.  برنامه هاي كشوري  نتايج  مختلف 
بازرسي هاي كار  ايجاد شغل براي والدين و تقويت  اقدام هايي براي  كودك مستلزم 
است. برابري جنسيتي مي تواند از طريق آموزش  شغلي، حمايت از كارآفريني، حذف 
تبعيض در تداركات تأمين اجتماعي،  يا تقويت قانون كار ترويج شود. استانداردهاي 
تمام  در  آي.ال.او  پاسخ هاي  از  اجتماعي  گفتگو ي  و  كار، سه جانبه گرايي  بين المللي 

كشورهاي جدا ناشدني هستند.
دفاع  از  تركيبي  اغلب  ب.ك.ك.ش  خاص  هدف هاي  اقدام-  متنوع  روش هاي   •
پروژه ها و  نيز، مشاركت هاي راهبردي،  فني، ظرفيت سازي و خدمات،  و مشاوره ي 

تحقيق هاي نمونه وار مي باشد.
• كمك ها ي دبيرخانه ها و ستاد هاي مركزي بيروني- ب- )هاي(.ك.ك.ش  تمركز 
بيشتر بر نتايج برنامه ي كشوري و استراتژي هاي طراحي شده براي كمك به تحقق 
خودشان را تشويق مي كنند. مديران مسؤل يك كشور خاص در دبيرخانه آي.ال.او 
مي توانند با نشان دادن اينكه چگونه ب.ك.ك.ش يك كشور به دستيابي به نتايج فوري 
و دستاوردهاي مشترك فوري در برنامه و بودجه ي آي.ال.او براي يك دوره دوساله 
و دسترسي به برنامه ي منطقه اي كار شايسته و راهبردهايي از اين قبيل  نفوذ بيشتري 
بر برنامه ها و منابع داشته باشند. يك ب.ك.ك.ش مبناي روشني براي تخصيص منابع 

در اختيار بخش هاي ستادهاي مركزي مي گذارد.
از طرف  اقدام هاي آي.ال.او به صورت فزاينده  از منابع ملي مختلف-  حمايت   •
برنامه ي  يك  در  كارآمدي  نحو  به  مي توانند  كه  مي شود  مالي  تأمين  متنوعي   منابع 
راهبردي  تمركز  شوند.  تركيب  كشوري  برنامه  نتايج  و  اولويت ها  بر  متمركز  جامع 
ب.ك.ك.ش و ارتباط  آن با برنامه ي ملي توسعه مي تواند يك استدالل مجاب كننده 
براي تجهيز منابع بيشتر خارجي در سطوح جهاني و منطقه اي فراهم مي آورد. شناسايي 
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گسل  ها در منابع از نظر تخصيص منابع »حساب تكميلي بودجه عادي«، و به عنوان 
مبنايي براي گفتگو با اهداء كنندگان، به ويژه جايي كه فرصت هاي آشكار براي تسريع 

پيشرفت به سوي نتايج برنامه كشوري موجود باشد، مهم است.

ب.ك.ك.ش پشتيبان مدير عملكرد
• پاسخگويي شفاف تر- از آنجا كه ب.ك.ك.ش نتايج قابل انتظار از برنامه 
كشوري را تدوين مي كند، عملكرد مديران در دستيابي به آن نتايج مي تواند با 

روشني بيشتري ارزيابي شود. 
• اطالعات و استفاده ي شفاف تر از منابع- »سامانه يكپارچه منبع اطالعات« 
آنچه را كه دفاتر/بخش هاي آي.ال.او براي دستيابي به نتايج برنامه هاي كشوري 
هماهنگي  و  كرده   دريافت  مي كنند،  كار  منابع  آن   با  طريق ب.ك.ك.ش  از 
داخلي و تحقق بهتر را تسهيل مي كند. ب.ك.ك.ش ممكن است به تجهيز منبع 

مشترك براي دبيرخانه و عناصر تشكيل  دهنده   ي سازمان نيز مدد برساند.
• پيگيري و گزارش دهي بهتر عملكرد- درك بهتر از عملكرد بايد منجر به 
شناخت بهتر از نحوه ي دستيابي به نتايج بهتر شود؛ اين امر مي تواند در يك 

فضاي رقابتي به جذب بيشتر منابع منجر شود. 
• اطالعات بهتر براي هيأت مديره- ب-)هاي(.ك.ك.ش روشنايي بيشتري 
در مورد هزينه ها و فايده هاي نتايج به دست آمده برنامه كشوري در كشورها 
و نيز در مورد راهبردهاي مورد استفاده براي رسيدن به آن نتايج ارايه مي دهند. 
گردآوري و تحليل ب.ك.ك.ش براي مطلع ساختن روند برنامه و بودجه و 
قرار خواهند گرفت.  استفاده  مورد  فزاينده  به صورت  اجرا  از  گزار ش دهي 

تحليل گسل منبعي در ب.ك.ك.ش مي تواند از تجهيز منابع حمايت كند. 
• مشاركت مستقيم نمايندگي هاي آي.ال.او- روند ب.ك.ك.ش تشكل هاي 
اولويت ها و  تعيين  براي  كارگري و كارفرمايي و دولت ها را تشويق مي كند 
نتايج برنامه ي كشوري با يكديگر همكاري كرده، در دستاوردهاي خود سهيم 
از  دبيرخانه  حمايت  بر ضرورت  امر  اين  بپردازند.  روند  ارزيابي  به  و  شده 
تأكيد  خودشان  نقش  اجراي  براي  دهنده  تشكيل  عناصر  در  ظرفيت سازي 

مي گذارد. 
• ابزار كارآمدتر براي ارتباطت و منشوري براي مشاركت- ب.ك.ك.ش 
يك منشور عالي براي برقراري ارتباط با تمام كساني فراهم مي آورد كه نگرانند 
آي.ال.او و نمايندگي هايش با كاستي  هاي كارشايسته به چه نحو مواجه خواهند 
شد و به تغييرات مثبت در سياست ها يا خوشبختي هاي زنان و مدرن كمك 

خواهند كرد. 

2. ت. پويايي ب-)هاي(.ك.ك.ش
بازتاب  را  شرايطي  ب-)هاي(.ك.ك.ش  شد،  نشان  خاطر  باال  در  كه  همانطور 
مي دهند كه در آن تدوين شده اند. به عنوان نمونه، نخستين ب.ك.ك.ش براي يك 
كشور ممكن است از نظر دامنه محدود باشد. در حاليكه ب.ك.ك.ش اعتبار كسب 
مي كند و پيشرفت خود به سوي نتايج برنامه ي كشوري مورد نظر را روشن مي سازد 
ب.ك.ك.ش  دامنه ي  بايد  مي يابد،  افزايش  نمايندگي ها  ظرفيت هاي  حاليكه  در  و 
بعدي گسترش يابد تا با ساير جنبه هاي كار شايسته برخورد كند و بر پيشرفته هاي 

قبلي تكيه نمايد.
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يك ب.ك.ك.ش خاص نبايد توانايي دبيرخانه براي ايجاد تغيير در نقشه ي اجرايي 
خودش را به خاطر تغييراتي كه كشورهاي عضو را تحت تأثير قرار مي دهند، از قبيل 

موارد زير، بيش از حد محدود سازد:
• ايجاد يك »چارچوب كمك توسعه  اي ملل متحد«؛

را  آن ها  نمي شد  كه  اجتماعي-اقتصادي  يا  سياسي  برجسته ي  رويدادهاي   •
پيش بنيي كرد؛

• تصميم هاي هيأت مديره آي.ال.او يا اظهار نظر هاي صادره از سوي تشكيالت 
نظارتي استاندارهاي جهاني كار. 

بر  مبتني  بازنگري  نيازمند  است  ممكن  نيز  يك ب.ك.ك.ش  براي  اجرايي  نقشه ي 
تجربه  اجرايي واقعي يا فرصت هاي جديد مانند تجهيز منابع اساسي باشد. به خاطر 
چنين انعطاف  پذيري ، و به خاطر روندهاي مديريتي داخلي، نقشه اجرايي بايد سندي 
باشد جدا  از سند همگاني ب.ك.ك.ش. )براي جزئيات نقشه  ريزي اجرايي به بخش 

5 ت اين راهنما مراجعه كنيد.(

اين عوامل و عوامل ديگر اهميت تمركز بر سهم همگاني ب.ك.ك.ش را در سطح 
عالي تعهدات بيان شده از طريق اولويت هاي برنامه ي كشور و نتايج برنامه  كشوري 

نشان مي دهد. 

2. ث. آيا هميشه ب.ك.ك.ش الزم، ضروري و در سطح ملي هستند؟
برنامه هاي كشوري كار شايسته در حال تبديل شدن به سند اصلي هستند كه اولويت ها 
را براي اقدام هاي آي.ال.او در هر كشور عضو تعيين و مقرر مي كنند. با اين وجود، 

تفاهم نامه ب.ك.ك.ش

دفاتر ميداني آي.ال.او، نمايندگي ها و شركاء اغلب عالقمند به تدوين سندي 
بيان  و  ثبت  را  شايسته  كار  برنامه كشوري  به  باال  تعهد  ات سطح  كه  هستند 

كند.

آي.ال.او و نمايندگي هاي سه جانبه در آرژانتين تفاهم نامه اي را تدوين و امضاء 
پسزمينه ي  تفاهم نامه  اين  راهنماست.  كتابچه ي  اين  يك  پيوست  كه  كردند 
ب.ك.ك.ش را ارايه داده و تعهدات سطح باالي تمام امضاء كنندگان را، همراه 

با عناصر اساسي كه در يك ضميمه بيان مي شود، ثبت مي كند.

رويكرد تفاهم نامه اي مانند اين آي.ال.او و نمايندگي ها در يك كشور را قادر 
از  كنند.  تأكيد  آن  به  نسبت  تعهدشان  و  اهميت ب.ك.ك.ش  بر  تا  مي سازد 
ارتباطات حمايت كرده و آي.ال.او را قادر مي سازد تا ظرفيت اصالحات آتي 
در نقشه ي اجرايي خود و تخصيص منابع براي يك ب.ك.ك.ش در هنگام 
نياز را حفظ كند. نقشه ي اجرايي، كه در واحد »برنامه ريزي اجرايي/مديريت 
سند  يك  مي شود،   وارد  اطالعات  يكپارچه  منبع  مديريت  سامانه  استراتژيك 
دروني مديريتي آي.ال.او است. نقشه هاي جداگانه ي اجرا و پيگيري مي توانند 

براي تسهيل همكاري بين نمايندگي ها و ساير شركاء آماده شوند. 
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ملي)مثاًل،  شرايط  خاطر  به  است  ممكن  مشخص  زمان  يك  در  س.ك.ك.ش  يك 
مسائل مرتبط با اصول و حقوق بنيادين در كار يا بحران هاي عمده(، سطح ظرفيت  
مورد نياز نمايندگي ها براي تدوين و اجراي ب.ك.ك.ش، يا شرايط استثتايي ديگر، 

مناسب نباشد.

شايد مناسب باشد كه يك ب.ك.ك.ش در برخورد با اولويت هايي تدوين شود كه 
با آن ها بايد به صورت بين المللي بر مبناي منطقه اي يا زيرمنطقه اي برخورد شود. به 
عنوان نمونه، نتايج مرتبط با مهاجرت بين المللي نيروي كار يا قاچاق بين المللي كارگران 
كودك اغلب در سطح منطقه و زيرمنطقه به شكل مناسب صورتبندي مي شوند. اين 
نتايج بين المللي ب.ك.ك.ش خاص يك كشور را تكميل مي كنند اما جاي آن ها را 

نمي گيرند. 

اگر مناسب باشد، يك ب.ك.ك.ش مي تواند عناصري داشته باشد كه براي يك بخش 
نيز مي تواند شامل عناصري  اقتصادي واحد در چارچوب آن كشور خاص هستند. 
باشد كه به طور خاص به  يك بخش خاص آن كشور)مثاًل يك منطقه يا يك كشور 
واحد( ارتباط داشته باشد. وقتي يك منطقه اي ميزبان يك سايت پايلوت براي يك 
ابتكار خاص مي شود كه مي تواند بعدًا در ساير جاها عرضه شود، يك نمونه از اين 

موارد است. 
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3. شرايط برنامه هاي كشوري كارشايسته

3. الف. ب.ك.ك.ش، دستور كار كارشايسته و رويكرد آي.ال.او
انتظار مي رود هر برنامه ي كشوري كار شايسته »دستوركار كار شايسته« را، آنطور كه 
از طريق تصميم هاي كنفرانس بين المللي كار و هيأت مديره، نيز چارچوب سياست 

راهبردي بيان شده، بازتاب دهد. 

برنامه و بودجه 9-2008 پنج اصل كلي براي اقدام را مشخص مي سازد كه رويكرد 
آي.ال.او براي مواجهه با تمام مسائل اجتماعي، كاري و اشتغال مرتبط با مسؤليت اين 

سازمان را تعريف مي كنند. اين اصول كلي عبارتند از:
• تمام اقدام هاي آي.ال.او از جهاني شدن منصفانه حمايت مي كند؛

• تمام اقدام هاي آي.ال.او به كاهش فقر مدد مي رساند؛
• تمام اقدام هاي آي.ال.او برابري جنسيتي را بهبود مي دهد؛

ترويج و رعايت  را  كار  بين المللي  استانداردهاي  آي.ال.او  اقدام هاي  تمام   •
مي كند؛

• تمام اقدام هاي آي.ال.او عناصر تشكيل دهنده را در گفتگوي اجتماعي، و هر 
جا مناسب باشد، در گفتگوي سه جانبه مشاركت مي دهد.

در هماهنگي با آن اصول، سه جانبه گرايي و گفتگوي اجتماعي ابزارهايي براي تقويت 
كمك به عناصر تشكيل دهنده ي آي.ال.او و مشاركت دادن  آن ها در ترويج كار شايسته 
است. ب.ك.ك.ش قرار است جنسيتي -پذير باشند و در بافت كشور تحليلي از نيازها 
نتايج  در  تحليلي  چنين  و  بنگنحاند،  را  مردان  و  زنان  متفاوت  اغلب  دغدغه ها ي  و 
برنامه ي كشوري، شاخص ها و استراتژي ها منعكس شود تا نشان دهد كه با اين نيازها 

و دغدغه ها چگونه برخورد خواهد شد.

كنوانسيون هاي مصوب  از  برآمده  كه  دارد  تعهداتي  هر كشور عضو  اين،  بر  افزوده 
بين المللي كار، بيانيه ي 1998 اصول و حقوق بينادين در كار، نيز ناشي از گسل ها در 
اجرا ي چنين الزام ها و ناشي از مالحظات ابراز شده از سوي تشكل هاي نظارتي هستند. 

اين ها انتظاراتي است كه قرار است در ب.ك.ك.ش هر كشور گنجانده شوند. 

3. ب. »ب.ك.ك.ش« و سياست ها و برنامه هاي ملي توسعه اي
بسياري از كشورها برنامه هاي ملي توسعه اي يا مجموعه اي از سياست هاي اجتماعي 
و اقتصادي تدوين كرده اند كه به مسائل مرتبط با مسؤليت هاي آي.ال.او مانند اشتغال 
اين  از  بسياري  مي يابند.  ارتباط  جنسيتي  برابري  ترويج  و  شغلي  آموزش  جوانان، 
برنامه ها اكنون به هدف هاي مورد توافق بين المللي مانند هدف هاي توسعه ي هزاره 
سياست ها  و  برنامه ها  اين  اولويت هاي  مي كنند.  ارجاع  فقر  كاهش  استراتژي هاي  و 
مي توانند مبنايي براي تمركز همكاري هاي فني دوحانبه و چندجانبه فراهم مي آورند.
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نمايندگي ها و دبيرخانه الزم است در تعريف اولويت ها و نتايج كشوري اين ها را به 
حساب آورند. هميشه شناسايي اين امر امكان پذير است كه مزيت رقابتي آي.ال.او 

كجا مي تواند بيشترين حمايت را براي دستيابي به اين هدف هاي ملي فراهم آورد.

3. پ. ب.ك.ك.ش و ابتكار اصالحي ملل متحد
»چارچوب هاي كمك توسعه اي ملل متحد«، به عنوان بخشي از اصالحات در ملل 
بهتر در هماهنگ  ارايه ي كمك  اصلي ترين وسيله ي  به  تبديل شدن  متحد، در حال 
 سازي فعاليت آژانس هاي ملل متحد در كشورهاي خاص هستند. جايي كه »چارچوب  
كمك توسعه اي ملل متحد« هنوز تدوين نشده اند، وسايل ديگري مانند »گزارش هاي 
هدف هاي هزاره« و »استراتژي هاي كاهش فقر« به طور كلي اولويت هاي شناخته شده ي 

جهاني براي اقدام را نشان مي دهند.

جايي كه »چارچوب  كمك توسعه اي ملل متحد« يا اسناد همانند تدوين شده باشد،  
انتظار مي تدوين ب.ك.ك.ش اين وسايل را به حساب آورد. بايد براي دريافت اين 
»چارچوب   تعهدات  تا  شوند  انتخاب  مي توانند  چگونه  شايسته  كار  هدف هاي  كه 
كمك توسعه اي ملل متحد« تقويت، اجرا و وسيع شوند كوشش كرد. اقالم بينابيني و 
استراتژي هاي غللب - به عنوان نمونه در مورد برابري جنسيتي- در اين اسناد بايد در 

ب.ك.ك.ش ذكر شوند. 

جايي كه »چارچوب  كمك توسعه اي ملل متحد« وجود نداشته باشد، نقشي كه آي.ال.
او اغلب در مسائل مرتبط با اصول و حقوق بنيادين در كار، استانداردهاي كار، اشتغال، 
مهارت، تأمين اجتماعي و گفتگو ي اجتماعي ايفاء مي كند اين سازمان را به يك آژانس 
پيشتاز از نظر كمك به تعريف هدف ها و به نتيجه رساندن آن ها از طريق اقدام هايي 
به  نسبت  آي.ال.او  چشم اندازهاي  مي سازد.  مبديل  آي.ال.او  صالحيت  قلمرو  در 
چهاني شدن منصفانه، كاهش فقر و برابري جنسيتي بايد در جهت گيري هاي آينده ي 

ب-)هاي(.ك.ك.ش و سامانه منبع اطالعات يكپارچه

واحد برنامه ريزي اجرايي/مديريت استراتژيك در »سامانه منبع اطالعات يكپارچه« 
پيوندي بين نتايج فوري مشترك/فوري »برنامه و بودجه« و »نتايج برنامه كشوري« 

برقرار مي سازد. 

اين اطالعات از جهات گوناگون مفيد هستند:
• مديران دفاتر مي توانند تمام منابع در دسترس براي استفاده جهت دستيابي به 
نتايج برنامه كشوري را مالحظه كنند، اعم از اينكه اين منابع زير كنترل مستقيم 

آنان باشد يا با ستادها يا دفاتر زيرمنطقه اي به اشتراك گذاشته شده باشند.
• مديران دفتر زيرمنطقه اي  مي توانند استفاده از منابع خود تحت چارچوب 
از  دسترس  در  منابع  در  موجود  اطالعات  با  همراه  را،  ب- )هاي(.ك.ك.ش 

دفاتر ميداني يا ستادها را برنامه ريزي كنند.
مشترك/فوري  فوري  نتايج  به  متصل  منابع  مي توانند  ستاد ها  در  مديران   •

»برنامه و بودجه« را در سراسر مناطق و كشورها مشاهده كنند. 
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»چارچوب هاي كمك توسعه اي ملل متحد« تأثير بگذارند1و2

اقدام هاي آي.ال.او براي ظرفيت  سازي در تشكل هاي كارگري و كارفرمايي مي تواند 
ميان سازمان هاي جامعه  در  فعال تري  نقش  تا  قرار دهد  را در موضع  اين تشكل ها 
مدني در روند هاي مرتبط با »چارچوب هاي كمك توسعه اي ملل متحد« و تالش هاي 

توسعه اي مشابه ايفاء كنند

كار آي.ال.او نبايد به صورت كامل در راستاي اولويت هاي تعيين شده در »چارچوب 
كمك توسعه اي ملل متحد« يا برنامه هاي مشابه باشد. به طور خاص، ماهيت يگانه ي 
سه جانبه ي آي.ال.او و مسؤليت هايش از لحاظ مواجهه با حقوق بنيادين در كار اغلب 
بايد در ب.ك.ك.ش ترسيم شود حتي اگر در »چارچوب  كمك توسعه اي ملل متحد« 

يا در برنامه هاي مشابه براي يك كشور عضو منعكس نشده باشد. 

در  متحد  ملل  برنامه اي آي.ال.او و  بين ب.ك.ك.ش و ديگر چارچوب هاي  ارتباط 
پيوست پ توصيف شده است.

1. كارابزار براي جا انداختن اشتغال و كارشايسته:
http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/selecdoc/2007/toolkit.
pdf
2.وب  سايت »دپارتمان مشاركت ها و همكاري توسعه اي« در مورد اصالحات 

در ملل متحد:
http://www.ilo.org/intranet/english/bureau/exrel/unreform/index.
htm
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4. ب-)هاي(.ك.ك.ش و مديريت مبتني بر نتايج

4. الف. مديريت مبتني برنتايج در آي.ال.او
را  آي.ال.او  در  نتايج  بر  مبتني  مديريت  از  استفاده   شايسته  كار  كشوري  برنامه هاي 

بازتاب مي دهد آي.ال.او مديريت مبتني بر نتايج را اينگونه تعريف مي كند1:
• يك رويكرد مديريتي كه روندهاي سازماني، منابع، محصوالت و خدمات را 

به سوي كسب نتايج قابل اندازه گيري هدايت مي كند.

در عمل، سازمان ها و مديران و تيم هايشان مديريت مبتني بر نتايج را براي تعريف 
نتايج مطلوبي كه مايلند به آن  دست  يابند مورد استفاده قرار مي دهند و سپس راهبرد يا 

راهبردهايي براي بهترين استافده از منابع جهت كمك به آن نتايج تدوين مي كنند. 

ب.ك.ك.ش نيز مبتني بر رويكرد مديريت مبتني بر نتايج هستند. آن ها نتايج مطلوبي 
را كه بايد در سطح ملي كسب شوند )يعني نتايج برنامه كشوري( راتعريف مي كنند، 
راهبردهايي براي دستيابي به آن ها تدارك مي بينند، و نحوه ي اندازه گيري دستاوردها 
پيگيري  و  منابع  از  انعطاف پذير  استفاده ي  مستلزم  روند  اين  مي سازند.  مشخص  را 
عملكرد به سوي دستيابي به نتايج از پيش تعريف شده است. اين روند روي آنچه 
كه آي.ال.او از لحاظ محصوالت و خدمات ارايه مي دهد تمركز نمي كند، بلكه روي 
تغييرات در سياست ها و ظرفيت ها ي نمايندگي ها - آنگونه كه در نتايج برنامه كشوري 
نيز خود  با كمك هاي آي.ال.او و شركايش، و  متمركز مي شود كه  تعريف شده -  

نمايندگي ها كسب مي شود. 

4. ب. مسؤليت هاي مديريت ب-)هاي(.ك.ك.ش
ب-)هاي(.ك.ك.ش  مسؤليت تمام مديران و كاركنان در سطح دبيرخانه است. اين 
مسؤليت همه است كه موفقيت تك تك برنامه هاي كشوري كار شايسته را تضمين 

كنند. در همان حال، مسؤليت ها و پاسخگويي هاي خاص نيز وجود دارد:

مديران منطقه اي تصويب نهايي ب.ك.ك.ش در مناطق مربوط به خودشان را انجام 
مي دهند. آنان:

• بر ب-)هاي(.ك.ك.ش در تمام مراحل تدوين و اجرا نظارت مي كنند؛ و 
• مسؤل ميزباني »گروه هاي حمايت منطقه اي ب.ك.ك.ش« هستند كه شامل 

نمايندگان منطقه  و ستادها خواهند بود. 

برنامه  به عنوان مديران  منطقه اي،  دبيرخانه آي.ال.او، تحت مسؤليت مدير  مديران 
كشوري، در طول روند ب.ك.ك.ش، از طراحي تا گزارش دهي، در كشورهايي كه 

مسؤل آن ها باشند، خدمت خواهند كرد. آنان:
و  عملياتي  مسائل  و  در ب-)هاي(.ك.ك.ش  نتايج كسب شده  به  نسبت   •
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پشتيباني آي.ال.او پاسخگو هستند؛
• گفتگو و همكاري با عناصر سه جانبه را در طول روند ب.ك.ك.ش تسهيل 

مي كنند؛
شراكت  مي گيرند،  ارتباط  توسعه اي  بخشندگان  و  شركا  عمومي،  افكار  با   •

راهبردي را تقويت مي كنند و مسؤل تجهيز منابع محلي هستند؛
در  بعد  و  كرده  دنبال  ب.ك.ك.ش  تدوين  در  را  نمايندگي ها  كمك هاي   •
تقويت  مانند  باشند  بررسي  نيازمند  است  ممكن  كه  را  مسائلي  آن ها  اجراي 

ظرفيت ، شناسايي مي كنند؛
روند  در  شركاء  بين  كه  مسائلي  حل  براي  بي طرف«  »عامل  عنوان  به   •

ب.ك.ك.ش بروز مي يابد عمل خواهند كرد؛
روابط  متخصصان  )شامل  آي.ال.او  فني  متخصصان  با  مشورت  طريق  از   •
كارگري و كارفرمايي( از دبيرخانه هاي مناطق، زيرمناطق و ساير عرصه ها،  نيز 

ستادهاي مركزي مسؤليت خودشان را انجام خواهند داد؛
• روند ب.ك.ك.ش به سوي نتايج برنامه كشوري را پيگيري مي كنند تا نياز 

به تغيير در اجراي استراتژي ها را شناسايي و اقدام كنند؛
مانع حاد شدن مشكالت  بروز مي يابد برخورد كرده و  با چالش هايي كه   •

مي شوند.

مديران ستادهاي مركزي )مديران صف و هماهنگ كنندگان نتايج( مسؤل امور زير 
هستند:

ارايه ي استراتژي هاي دستيابي به نتايج فوري برنامه و بودجه در سطح )كلي( جهاني، 
از طريق اقدام هايي مانند شبكه سازي، گسترش و پخش آگاهي، تجهيز منابع و شراكت 

در مشاوره با افسران ميدان و ساير بخش هاي ستادها.

در انجام اين امور، آنان:
• از نظر فني و مالي به عرضه ي نتايج آنگونه كه در ب.ك.ك.ش تعريف شده 

در هماهنگي با افسران ميدان ها كمك مي كنند؛
• كارنقشه هايي جهت دستيابي به نتايج فوري برنامه و بودجه تدوين مي كنند، 
افسران ميدان ها و ديگر بخش هاي ستادها، روند آن ها را  با  و در هماهنگي 

نظارت خواهند كرد؛ و
• گزارش دهي در مورد سهم آي.ال.او جهت دستيابي به نتايج فوري برنامه و 
بودجه را، آنگونه كه از نتايج كسب شده در سطوح منطقه اي، زيرمنطقه اي و 

كشوري مطلع شده اند، هماهنگ مي كنند.

 1. مديريت مبتني بر نتايج، آنگونه كه در آي.ال.او مورد استفاده قرار مي گرد 
با جزئيات در كتاب راهنماي »ارتقاء نقش آي.ال.او در دنياي كار: يك راهنما 
توصيف  كار«  بين المللي  سازمان  در  نتايج  بر  مبتني  مديريت  كاربست  براي 
برنتايج در آي.ال.او در  مبتني  بيشتر در مورد مديريت  شده است. اطالعات 

اين نشاني:
http://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/rbm/index.htm
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5. آماده سازي يك برنامه كشوري كارشايسته: 
حلقه ي شش مرحله اي

آعاز روند ب.ك.ك.ش به وضعيت يك كشورعضو بستگي بسيار زياد دارد. اين روند 
بيشتر با افزايش آگاهي مقامات آي.ال.او نسبت به ارزش و هدف ب.ك.ك.ش آغاز 
مي شود. اين روند مي تواند از سوي مدير دفتر آي.ال.او مسؤل يك كشور خاص يا به 
وسيله ي متخصصان كارگران و كارفرمايان شروع شود. نمايندگي ها خودشان مي توانند 

پيگير حمايت آي.ال.او از تدوين ب.ك.ك.ش شوند.

بيشتر  يادگيري  براي  نمايندگي ها  از  نشست  يك  است  ممكن  مرحله  نخستين  در 
مي رود  انتظاري  روند چه  اين  در  از شريكان حاظر  اينكه  و  مورد ب.ك.ك.ش  در 
برنامه  توسعه اي كشور  با روند  اقدام هاي مرتبط  به  اين روند مي تواند  برگزار شود. 
يا تالش هاي نخستين به سوي ايجاد »چارچوب كمك توسعه اي ملل متحد« پيوند 
بخورد. اين مرحله مي تواند شامل توجه به شريكان راهبردي احتمالي و اولويت هاي 
براي  مقدماتي  كارگاه  يك  نمونه،  عنوان  به  مصر،  در  بشود.  نيز  محتمل  بخشندگان 
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توضيح روند ب.ك.ك.ش به نمايندگي ها و نقش احتمالي آنان سازمان يافت.

گزارش دهي  و  پيگيري  نيز،  ب.ك.ك.ش،  اجراي  و  تدوين  روند  موارد،  تمام  در 
پيشرفتش، ساختاري را طي مي كند كه در ادامه توصيف مي شود. 

بخش شش خالصه ي اين مراحل را ارايه مي دهد. 

5. الف. مرحله ي اول: تعريف شرايط كشور
نخستين مرحله تعريف يك توضيح سطح باالي راهبردي از مسائل اصلي كار و امور 
اجتماعي و سياست ها در يك كشور و گردآوري اطالعات در مورد فعاليت آي.ال.
از وضعيت  بررسي وسيع  فراهم آوري يك  اين بخش  منظور  اوست.  او و شركاي 
كلي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در كشور نيست. تمركز در اينحا بايد روي مسائل 
مزيت  مبناي  بر  و  آن ها،  با  برخورد  در  مي رود  انتظار  آي.ال.او  از  كه  باشد  خاصي 

رقابتي اش كمك كند. 

اولويت هاي  از سند ب.ك.ك.ش،  پيگيري دو بخش  براي  اين بخش دو قسمت را 
برنامه كشوري و نتايج مربوطه ي برنامه ي كشوري،  تنظيم مي كند. در نتيجه، شناسايي 
آي.ال.او  براي  را  جذابيت  بيشترين  كه  راهبردي  گرايش هاي  و  توسعه ها  چالش ها، 
دارند كه به احتمال زياد اولويت هاي برنامه  كشوري و استراتژي ها را طي يك دوره ي 

دست كم چهار تا شش ساله تحت تأثير قرار مي دهند، مفيد خواهد بود. 

به  باشد.  مفيد  اين مرحله مي تواند  آماده  سازي يك طرح مفهومي ب.ك.ك.ش در 
فصل 6 بنگريد.

مالحظات مربوطه:
• گرايش هاي عمده ي كار شايسته، با استفاده از آمارها و داده هاي توزيع شده 
بر اساس جنسيت، چيستند و عوامل اصلي بروز اين گرايش ها، از جمله عوامل 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي،  در يك كشور چيست؟ آيا گسل هاي معرفتي 
عمده اي )مانند آماري، تحقيقي( در مورد اين گرايش ها هست كه بايد مورد 

تأكيد قرار بگيرند؟
• مسائل كار شايسته چگونه در اولويت هاي ملي، چارچوب ها و برنامه هاي 
فقر،  كاهش  استراتژي هاي  هزاره،  توسعه   هدف هاي  )گزارش هاي  توسعه اي 
و چارچوب كمك توسعه اي ملل متحد( و ديگر راهبردهاي دو و چندجانبه 

بازتاب مي يابند؟ 
• اولويت هاي عناصر تشكيل دهنده، تا ميزاني كه پيش از مشاوره ها شناخته 

شده، چيستند؟ 
تعهداتي  چه  آي.ال.او  مصوب  كنوانسيون هاي  تحت  عضو  كشورهاي   •
دارند، و در خصوص گسل هاي اجرايي مطرح شده توسط رويه هاي نظارتي 

اولويت بندي شده ي آي.ال.او چه اقدماتي بايد صورت دهند؟ 
در  كه  آنگونه  آي.ال.او  جهاني  استراتژي هاي  با  چگونه  كشور  وضعيت   •
»چارچوب سياست استراتژيك« و »برنامه و بودجه« يا، در صورت درست بودن، 

در يك دستوركار/دهه ي كارشايسته ي منطقه اي، بيان شده، تالقي مي يابد؟ 
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اولويت هاي  با  چگونه  و  چيست  كشور  در  آي.ال.او  رقابتي  مزيت هاي   •
شريكان و بخشندگان توسعه اي پيوند مي خورد؟

• بخشندگان عمده تا چه ميزان در عرصه  هاي مرتبط با »دستوركار كار شايسته« 
در تخالف با ساير عرصه ها سرمايه گذاري مي كنند؟ 

مورد  در  گدشته  همكاري هاي  از  فراگرفته شده  كليدي  درس هاي  كدام    •
عناصر  ظرفيت  سياستي،  تجربه هاي  كشور)مانند  در  شايسته  كار  مسائل 
پاسخگويي  اي  كارآمد ترسازي  در  بايد  شبكه  ها(  شراكت ها،  تشكيل هنده، 
از آي.ال.او و  بايد  اين اطالعات  بيايد؟  به حساب  برنامه كشوري كاريسته 
ارزيابي ها و ساير  اجرايي،  پروژه ها، گزارش هاي  ارزيابي  )مانند  منابع  ساير 

مطالعات( استخراج شود.

5.ب. مرحله 2: تعيين اولويت هاي برنامه كشوري
است. هدف  دهنده  تشكيل   عنصر  مشاور ه  هاي  تمركز عمده ي  نخستين  اين  معمواًل 
تمركز بر يك ب.ك.ك.ش نهايي براي كشور عضو از طريق شناسايي تعداد معدودي 

)حداكثر سه تا( اولويت برنامه كشوري است  كه موارد زير را تركيب مي كنند:
• وضعيت كشور )كه به اختيارات آي.ال.او ارتباط داشته باشد(؛

• اولويت مشترك عناصر تشكيل دهنده؛
• هدف ها و تهدات جهاني آي.ال.او؛ و 

• مزيت رقابتي آي.ال.او)بهترين سهمش را(.

در زير نمونه هايي از اولويت هاي برنامه كشوري ارايه مي شود:
• اذغام سياست هاي كار و اشتغال با ساير سياست هايي كه بر كيفتيت و كميست 
اشتغال تأثير مي گذارند)اولويت اول ب.ك.ك.ش آرژانتين براي سال هاي 2004 

تا 2007(. سند كامل ب.ك.ك.ش در اينجا در دسترس است:
http://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/dwcp/country/
latin/index.htm
• ظرفيت  ارتقاء يافته ي نمايندگي ها براي افزايش اشتغال پذيري گروه هاي 
خاص )اولويت اول در ب.ك.ك.ش روماني براي سال  2006 تا 2007(. سند 

كامل ب.ك.ك.ش در اينجا قابل دسترس است:
http://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/dwcp/country/
europe/index.htm
و  سياست ها  اجراي  براي  سه جانبه  تشكيل دهنده ي  عناصر  ظرفيت  ارتقاء   •
قوانين كار )اولويت اول ب.ك.ك.ش سوريه براي سال هاي 2008 تا 2010(. 

سند كامل ب.ك.ك.ش در اينجا قابل دسترس است:
http://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/dwcp/country/
arab/index.htm

مالحظات مربوطه:
• اولويت هاي برنامه كشوري بايد چيزهايي باشد كه آي.ال.او بتواند در ميان مدت 

كمك اساسي به آن ها ايفاء كند، و براي آن ها مزيت رقابتي واقعي داشته باشد.
• استانداردهاي بين المللي كار، سه جانبه گرايي و گفتگوي اجتماعي اجزاء جداناشدني 

پاسخ هاي آي.ال.او به تمام كشورهاست.
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كشوري  برنامه  اولويت هاي  تمام  در  سامانمندانه  بايد  جنسيتي  جنبه   •
گنجانده شود.

• دبيرخانه مي تواند در اين روند از طريق كمك به نمايندگي ها براي يافتن 
اهميت  كار شايسته  دستوركار  پيشرفت  در  كه  مسائلي  در  زمينه ي مشاركت 

دارند نقش ارزشمندي ايفاء كند.
ندارد زير  اين روند هرچند اجماع مطلوب است، هيچ كس حق وتو  • در 
احتمال  كه  است  ب.ك.ك.ش  يك  طراحي  مرحله  اين  در  آي.ال.او  هدف 

دستيابي به نتايج ارزشمند را داشته باشد. 

5. پ. مرحله 3 : تعريف نتايج مورد نظر، شاخص ها، هدف ها و استراتژي ها

نتايج برنامه كشوري
تشريح  را  كشوري اي  برنامه  نتايج  كشوري، ب.ك.ك.ش  برنامه  اولويت  هر  زير 

كه: مي كند 
مي سازند  مطرح  كشوري  برنامه  اولويت هاي  تحت  ويژه اي  تعهد هاي   •
)كمك هاي قابل اندازه  گيري براي به پيش راندن دستوركار كار شايسته در آن 

كشور(؛ و 
• در دستيابي به نتايج فوري كه در »برنامه و بودجه« بيان شده اند كمك 
صورت  به  كارشايسته  كار  دستور  راندن  پش   به  كمك ها  مي كند)بهترين 

جهاني(.

آنطور كه كتابچه ي راهنماي »مديريت مبتني بر شواهد« خاطر نشان مي كند:  »نتايج 
عبارتند از تغييرات معنادار كه قرار است، به صورت مستقل يا با همكاري شريك ها،  

به عنوان نتيجه ي كار آي.ال.او بروز يابند«1.

در بافت ب-)هاي(.ك.ك.ش، مشاركت نمايندگي ها و تعهد  آنان در شناسايي نتايج 
و دستيابي به آن ها اساسي است. به اين ترتيب، نتايج برنامه كشوري بايد به عنوان 
تغيرات معناداري كه قرار است فهميده شوند كه قرار است از سوي عناصر تشكيل  

دهنده، با كمك آي.ال.او، كسب شوند. 

اينجا در دسترس است:  تا 2010(. سند كامل در  اندونزي )2006  در ب.ك.ك.ش 
http://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/dwcp/

 ، country/asia/index.htm
نتيجه ي  دو  برگيرنده ي  در  كار«،  در  استثمار  »توقف  كشوري،  برنامه  اولويت 

بود: كشوري 
1. پيشرفت كارآمد در اجراي »برنامه ي اقدام ملي اندونزي در مورد بدترين 

اشكال كار كودك«؛
2. بهبود مديريت مهاجرت نيروي كار براي حمايت بهتر از كارگران مهاجر 

اندونزيايي، به ويژه كارگران مهاجر داخلي.
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شاخص ها و نشانه  گذاري  هاي  برنامه هاي كشوري كار شايسته
براي هر نتيجه ي برنامه كشوري قرار است از يك تا حداكثر سه شاخص نتيجه وجود 
داشته باشد. اين شاخص هاي نتيجه معيارها و داده هايي را بيان مي كنند كه در ارزيابي 
و اندازه گيري دست يابي به نتيجه ي برنامه كشوري مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 
براي اندازه گيري كارآمد، بايد كوشيد تا براي هر شاخص يك خط مبنا و يك هدف 

تنظيم كرد. در نمونه ي اندونزي در باال، براي:
اندونزي در مورد بدترين  اقدام ملي  برنامه ي  پيشرفت كارآمد در اجراي   •

شكل كار كودك.

شاخص ها و نشانه گذاري هاي نتيجه موارد زير را دربرمي گيرند:
• شاخص: وقوع كار كودك كاهش مي يابد.

درصدي    25 كاهش   2008 سال  در  كودك«  كار  »بررسي  نشانه گذاري:   •
گزارش  را   )2005 سال  به  )نسبت  كودك  كار  شكل هاي  بدترين  وقوع  در 

مي دهد.

استراتژي هاي نتايج برنامه كشوري
هنگامي كه نتايج برنامه كشوري تعريف شدند، الزم است يك استراتژي نتيجه وضع 
شود تا به صورت قانع كننده توضيح دهد كه چگونه ورودي ها )مانند منابع انساني و 
مالي(2، فعاليت ها و خروجي ها به كسب نتيجه ي بيان شده كمك خواهند كرد. اين 
استراتژي با صراحت اين رويكرد را مقرر مي دارد كه آي.ال.او و شريك هايش براي 
دستيابي به نتايج برنامه كشوري برنامه ريزي مي كنند، و مؤسسات يا گروه هاي ذينفع  

و نقش نمايندگي ها و شريك هاي ديگر را مورد شناسايي قرار مي دهند.

به عنوان نمونه، استراتژي نتايج 4: »فضاي مناسب جهت جوانان و زنان برومند« در 
از  اقداماتي  تا 2010 شامل  براي سال هاي 200  كار شايسته سوريه  برنامه كشوري 
سوي نمايندگي ها، از جمله وزارت كار و امور اجتماعي، با شراكت مدارس آموزش 
شغلي، اداره ي كل اشتغال، انجمن كارآفرينان جوان سوريه، وزارت اقتصاد )مديريت 
بنگاه هاي كوچك و متوسط( و از اين قبيل مي باشد. اين استراتژي همچنين اجراي 
به  سازماندهي  ظرفيت سازي،  و  تربيتي  اقدام هاي  آزمايشي،  برنامه هاي  تصويب  و 
سمنيار هاي آگاهي بخش در مورد خوداشتغالي به عنوان يك گزينه ي شغلي، در ميان 

ساير اقدام ها در مكان هاي مختلف كشور را نيز در بر مي گيرد. 

مالحظات مربوطه:
• به ازاء هر اولويت برنامه كشوري حداكثر سه نتيجه برنامه كشوري مناسب 
است. اگر دستيابي به يك نتيجه در يك وضعيت مفروض منطقي به نظر برسد،  

تعداد نتايج حتي مي تواند يكي باشد.
اصطالح هاي  با  بايد  استراتژي ها  و  نشانه گذاري ها  نتيجه،  شاخص هاي   •
جنيسيت-پدير، با توجه به هر نتيجه يا اجراي متفاوت  براي زنان و مردان، 

صورتبندي شوند.
• تفكر در مورد آنچه كه قرار است حاصل شود )نتايج( و با چه كساني يك 

روش مناسب براي تعريف يك استراتژي است.
• نتايج برنامه كشوري و استراتژي هاي دستيابي به آن ها كمك ها و اقدام هاي 
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آي.ال.او را مورد توجه قرار مي دهد.
• استراتژي ها بايد ارزيابي مناسب از ظرفيت ها و تعهد ذينفعان يا مؤسسات 
هدف و نيز عناصر تشكيل دهنده را بازتاب دهند. بايد به تعهدات انجام شده 

توجه شود. 
• يك استراتژي بايد، در ميان ساير چيزها، به نيازها از لحاظ ساخت بنيان 
داشته  توجه  مشاوره ي سياستي  و  فني  از كمك  پيشتياني  براي  معرفتي الزم 
با  نزديك  ارتباط  در  و  بخش جداناشدني ب.ك.ك.ش،  بايد  پژوهش  باشد. 
نتايج تعريف شده ي برنامه  ي كشوري مربوطه باشد. هر گسل پژوهشي عمده 

در دستيابي به نتايج برنامه كشوري بايد در اينجا پررنگ شود3.  
• يك استراتژي بايد نقطه  عطف هاي دو ساالنه داشته باشد. اين نقطه عطف ها 
گام هايي هستند به سوي دستيابي به نتايج برنامه كشوري، كه دستيابي به نتايج 
مورد  ديگر  كليدي  سازماني  استراتژي هاي  و  بودجه«  و  »برنامه  فوري/مياني 
در  مديره  هيأت  مصوب  استراتژي  مانند  آي.ال.او  مديريتي  ارگان هاي  تأييد 

نوامبر 2007 4را مطلع خواهند كرد.
قابل  فعاًل  منابع  بايد  ممكن  استراتژي هاي  و  نتايج  پيرامون  گفتگوهاي   •
اين  آورند.  حساب  رابه  بگيرند  قرار  دسترس  در  بايد  كه  آن ها  و  استفاده 
به  محتمل  و  فعلي  فني  همكاي هاي  مانند  اقالمي  كه  كرد  خواهد  تضمين 
حساب خواهند آمد. آن ها بايد به تدوين يك استراتژي تجهيز منابع محلي 

براي ب.ك.ك.ش منجر شوند.
• شاخص هاي نتايج برنامه كشوري نبايد پيچيده، گران و سخت آزما باشند. 
بهتر است اگر بتوان منابع داده  هاي توزيع شده بر مبناي جنسيت را مورد استفاده 

قرار داد. 

5. ت.مرحله 4. نگرش آي.ال.او به برنامه ريزي اجرايي ب.ك.ك.ش
برنامه ريزي براي اجراي ب.ك.ك.ش دو عنصر دارد:

1. الزم است از آغاز و در طول تدوين ب.ك.ك.ش يك گفتگوي همگاني در 
مورد اجرا با عناصر تشكيل دهنده صورت بگيرد. اين امر:

• گفتگو در مورد كمك هاي مناسب سطح باالي هر يك از شريك ها براي 
دستيابي به هدف ها را ممكن مي سازد؛

گسل هايي  ديگر  و  شريك ها  خاص  كمك هاي  بين  گسل  مي تواند   •
كند،  برخورد  آن ها  با  كه  برود  توقع  آي.ال.او  از  است  ممكن  كه  را 
آگاهي،  مشترك سازي  پژوهش،  با  آگاهي  گسترش  ظرفيت سازي،  مانند 

شناسايي كند؛
• فرصتي است براي روشن سازي مسائلي مانند الويت هاي كمك  فني و 

توقعات منبع عمومي؛ 
• مي تواند توجه كامل به نحوه ي گنجاندن روند پيگيري منظم، كارآمد و 

نيازهاي ارزيابي بعدي در روند ب.ك.ك.ش را تضمين كند.

2. مراحل تحليل و برنامه ريزي كه پيش تر توصيف شد بايد منجر به خلق يك 
نقشه  ي گسترده  براي اجراي استراتژي ب.ك.ك.ش شود كه تمام شريك ها در 
مورد آن توافق داشته باشند. براي حمايت از آن نقشه ي گسترده، هر شريك 
و از جمله آي.ال.او، الزم خواهد داشت كه نقشه ي اجرايي خودش را تدوين 
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كند. نقشه ي اجرايي آي.ال.او:
• يك سند  دروني آي.ال.او است)يك نقشه ي پيگيري و ارزيابي جدا و 

همگاني در بخش 5 ث توصيف مي شود(؛
حيات  طول  در  آي.ال.او  منظم  بازنگري  و  بررسي  موضوع   •

ب.ك.ك.ش است؛
ميدان  مربوطه و  بين دفتر  منابع  تعهد ها و  مبناي مشاوره در مورد  بر   •

بخش هاي ستادها تدوين و نهايي مي شود؛
• در واحد »برنامه ريزي اجرايي« نرم افزار »مديريت استراتژيك« در »سامانه 
اولويت هاي  مانند  اقالمي  كه  مي شود؛  گنجانده  اطالعات«  يكپارچه  منبع 
برنامه كشوري، نتايج و منابع برنامه كشوري، از جمله پيون  هاي آن ها به 

چارچوب استراتژيك آي.ال.او، را در بر مي گيرد.

مالحظات مربوطه:
تكوين  تا  شده  توصيف  ب  پيوست  در  اجرايي  نقشه ي  يك  قالب   •
بين المللي  سازمان  ب.ك.ك.ش  اجرايي  انعطاف پذير  و  متمركز  نقشه هاي 

كار  را تسهيل كند.
• كار ميداني با تدوين يك نقشه ي اجرايي گواه آعاز مي شود. اين نقشه مبتني 
بر منابعي است كه در دسترس هتسند يا احتمااًل براي تحقق نتايج مورد نظر 

برنامه ي اجرايي و استراتژي هاي پشتيابان در دسترس قرار خواهند كرفت. 
• نقشه ي گواه بايد توجه را  به تأمين مالي گسل ها و نيازهاي تجهيز منابع 
پيش بيني شده، شامل تجهيز منابع ملي، جلب كند، و يك استراتژي تجيهز 

منابع بودجه اي فوق العاده ارايه دهد.
استراتژي  دستيابي  به  مالي را كه  تأمين  اقدام ها و  تمام  بايد  نقشه اجرايي   •
به نتايج برنامه اجرايي كشوري مرتبط هستند يكپارچه سازد. به عنوان نمونه، 
ب.ك.ك.ش اردن نتايج خاص 11 پروژه ي آي.ال.او را شناسايي كرد كه هنگام 
تدوين ب.ك.ك.ش وجود داشتند يا در دست تدارك بودند و آن  ورودي ها را 

با نتايج برنامه كشوري هم راستا كردند.
فني جديد  مالي همكاري  تأمين  و  براي هدايت  • ب.ك.ك.ش چارچوبي 
اولويت هاي  و  منبعي  گسل هاي  با  برخورد  براي  ويژه  به  شده،  نوسازي  يا 
كه  مي آورد  فراهم  بودجه«،   و  »برنامه  طريق  از  جمله  از  اضافي،  حمايت 
مي تواند ولويت هاي ستادهاي  مركزي، دفتر منطقه اي و زيرمنطقه اي را تحت 

تأثير قرار دهد. 
• هر ب.ك.ك.ش بايد تعدادي معدودي از آن عرصه هاي كاري را شناسايي 
كند كه آي.ال.او يك مزيت رقابتي و ظرفيت عرضه دارد، اما منابع كافي براي 
انجام كار درست يا معنا دار را ندارد. اين امر بايد با يك توجيه مختصر براي 

آن منابع اضافي همراه شود. 
منابع  سطح  در  نشانه گذاري  دو   2009 تا   2008 براي  بودجه«  و  »برنامه   •
خرج شده براي ب.-)هاي(.ك.ك.ش تعيين مي كند: ا( دست كم 40 درصد از 
بودجه ي منظم فني و هزينه ي برنامه ي منطقه اي؛ و 2( دست  كم 70 درصد از 

كل هزينه ي بودجه اي فوق العاده.
فني و  به بخش هاي  توسعه اي« مي تواند  »دپارتمان شراكت ها و همكاري   •
منطقه اي و فني در برخود با مسائل تجهيز منابع به عنوان بخشي از نقشه   ريزي 



اجرايي كمك كند.
با  استراتژيك  شراكت هاي  و  اتحاد ها  فرصت هاي  بايد  اجرايي  نقشه ي   •
ساير سازمان هاي بين المللي و نيز گروه هاي جامعه ي مدني مانند سازمان هاي 
خودياري زنان، كه مي توانند منابع را به سوي هدف هاي كار شايسته گسيل 
كنند و با اولويت هاي مشترك مانند برابري جنسيتي برخورد كنند، مورد توجه 

قرار دهد.
• ب.ك.ك.ش لستو5 يك نمونه ي خوب از  سازگاري جنسيتي با شاخص هايي 
تحليل  اساس جنسيت و  بر  توزيع  شده  برداده هاي  مبتني  پذير،  كه جنسيتي 
بعدي از موقعيت كشور كه مسائل متمايز فرا روي اشتغال زنان و مردان  را 

منعكس مي كند، ارايه مي دهد. 

 5. ث. اجرا،  پيگيري و گزارش دهي
يك ب.ك.ك.ش دو رند هماهنگ اجرا و پيگيري  دارد:

• يكي در برگيرنده ي تمام شريك هاي ب.ك.ك.ش و مراكز، تا حدي كه 
تحقق  ب.ك..ك.ش  در  شده  بيان  كشوري  برنامه  نتايج  سوي  به  پيشرفت 
مسائل  مديريت  و  استراتژي ها  به  شركا  مي رفت  انتظار  كه  حدي  تا  بيابد، 

فرارو  كمك كنند.
• روند ديگر مختص نيازهاي مديريتي آي.ال.او مي باشد و شامل يك تحليل 
از روند جزيئات نقشه ي اجرايي است كه در واحد »نقشه  اجرايي« در نرم افزار 
»مديريت استراتژيك« در »سامانه منبع يكپاچه اطالعات« ترسيم مي شود. اين 
قالب  در  نتايج  ايجاد  براي  استفاده  مورد  آي.ال.او  منابع  حدي  كه  تا  روند 
ورودي ها با روشني استراتژي ب.ك.ك.ش را به پيش ببرد، برخورد مي كند. 

همانگونه كه پيشتر گفته شد،  مديران دفتر آي.ال.او براي يك كشور خاص در نقششان 
نتايج به دست آمده در آن كشور پاسخگو  به عنوان مديران برنامه ي كشوري براي 

هستند. آنان مسؤل مديران منطقه اي خودشان براي آن نتايج خواهند بود. 

نقش آنان به طور اساسي استراتژيك است نه صرفًا عملياتي.

مالحظات مربوطه:
و  آسيايي  سرمشق هاي  از  برگرفته  پيگيري،  و  اجرايي  نقشه  الگو هاي   •
كشورهاي عرب، براي تسهيل ايجاد آين نقشه ها در سطوح مورد نياز آي.ال.

او موجود است.
• روندي براي ارزيابي منظم از سوي تمام شريك ها ب.ك.ك.ش در پيشرفت 

به سوي نتايج برنامه كشوري و برخورد با مشائل بايد مقرر شود. 
• براي هماهنگي اجراي ب.ك.ك.ش يك كميته ي سه جانبه ي ملي تداركات 
يا يك مجمع مشابه، بدون محدودسازي توانايي آي.ال.او يا ديگر شريك ها 
مي تواند  كشوري،  نتايج  به  بهتر  دستيابي  براي  استراتري هايي  تصويب  براي 
مستقر شود. اين كميته مي تواند پيگيري اقدام هاي جاري را نظارت يا انجام 
دهد و به عنوان مجمعي براي مواجه با مسائل آتي خدمت كند. نيز مي تواند 
مبنايي براي تعامل با ديگر گروه هاي عالقمند مانند گروه هاي وابسته به روند 

»چارچوب كمك توسعه اي ملل متحد« در كشور باشد.
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كاركردهاي  بر  افزوده  كشور،  هر  خاص  مسؤل  آي.ال.او  دفتر  مديران   •
هماهنگي ب.ك.ك.ش، بايد:

�  برنامه ريزي را شروع كنند؛
�  پيگير روند ب.ك.ك.ش باشند؛

�  هنگام ضرورت، چه از طريق عنيمت گيري از فرصت ها براي تسريع 
روند يا با تجهيز منابع براي برخورد با گپ ها، بايد اقدام كنند.

�  اگر شريك هاي ديگر به تعهد هاي خودشان عمل نكردند يا منابع مورد 
نظر كسب نشدند با مسائل برخورد كنند؛

�  تضمين كنند كه با اولويت هاي جهاني آي.ال.او، از جمله برابري جنسيتي، 
آنگونه كه در »چارچوب سياست استراتژيك«، »برنامه و بودجه«، و، در 
صورت لزوم، اسناد منطقه اي كار شايسته، يافت مي شوند، به طور مناسب 

برخورد مي شود.
مشاركت  روند  همچنين  خاص  كشور  هر  براي  آي.ال.او  دفتر  مديران   •
اقدام هاي ناشي از ب.ك.ك.ش  از  مديران ستادها در برنامه ريزي و حمايت 
در كشورهاي خاص را كه به پيشرفت به سوي نتايج فوري تحت »برنامه و 

بودجه« كمك مي كنند هدايت خواهند كرد.
درگير  بسيار  از ب-)هاي(.ك.ك.ش  در حمايت  كه  آي.ال.او  بخش هاي   •
هستند بايد كارنقشه هايي تدوين و مديريت كننند تا مشخص سازد كدام عضو 
از آن بخش، از كي و در حمايت از كدام يك از برنامه هاي كشوري كار شايسته 
ب.ك.ك.ش  اجرايي  نقشه هاي  پيوست هاي  كارنقشه ها  اين  كند.  عمل  بايد 

منفرد هستند و مي توانند پشتيباني گزارش دهي باشند.
براي  ستاد ها،  مديران  و  آي.ال.او مسؤل يك كشور خاص،  دفتر  مديران   •
اجراي برنامه هاي مربوط به خود اما هم گروه اشان به يكديگر تكيه مي كنند. 

هر يك به پشتيابني )فني، مالي، مديريتي( ديگري نيازمند است.
• برنامه ريز اشخاص مختلف كه در يك كشور خاص كار طي يك دوره ي 
مشخص كار مي كنند مي توانند شبكه ها يا تيم هاي غيررسمي تشكيل دهندتا 

اجراي بخش هاي مختلف ب.ك.ك.ش را تسهيل كنند.

گزارش دهي در مورد پيشرفت ب.ك.ك.ش شكل هاي متعددي دارد:
• در ميان شريك هاي موجود در يك ب.ك.ك.ش خاص، مي تواند كميته آي 
براي گزارشي  دهي منظم وجود داشته باشد، كه بايد پيشرفت ها به دست آمده 
تاريخ  آن  تا  را  كشوري  برنامه  نتايج  جهت  در  دست يافته  نقطه نشان هاي  و 

رديابي كند. 
•گزارش دهي براي مقاصد داخلي آي.ال.او طيفي از اشكال به خود مي گيرد:
�  در آغاز هر دوسال، مسؤالن ميداني نقشه هاي پيگيري و ارزيابي را براي 

كشورهاي تحت پوششان تهيه مي كنند.
�  دفترهاي منطقه اي مسول نظارت نقشه هاي پيگيري و ارزيابي هستند.

�   مسؤالن ميداني نيز گزارش هاي ساالنه اجراي ب.ك.ك.ش را كه هم 
راستا با الزام هاي گزارش دهي »چارچوب كمك هاي توسعه اي ملل متحد« 

هستند تهيه مي كنند.
را  منتخب  دوساالنه ي  كشوري  برنامه  گزراش  هاي  منطقه اي  دفتر هاي    �

كامل خواهند كرد. 
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گزارش دهي عملكرد برنامه ي هماهنگي ها به هيأت مديره. 

واحد »گزارش دهي اجرايي« نرم افزار »مديريت استراتژيك« در »سامانه منبع يكپارچه 
اطالعات« گزراش دهي مسؤالن ميدان در مورد دستيابي به نتايج برنامه كشوري را، كه 
از سوي مسؤالن منطقه اي و بخش هاي فني در هر ستاد براي مطلع ساختن گزارش هاي 

اجرايي دوساالنه يك كاسه مي شوند، تسهيل  خواهد كرد. 

5.ج. مرحله ي 6: بررسي و ارزيابي
بررسي و ارزيابي ب.ك.ك.ش مهم هستند چرا كه به ما كمك مي كنند تا به عنوان يك 
سازمان در مورد آنچه كه به دست مي آوريم و در مورد روش بهبود كارمان بياموزيم. 
آن ها همچنين اعتبار آي.ال.او را از طريق ارايه ي مسؤليت پذيري ما نسبت به نتايج 
به عناصر تشكيل دهنده ي ملي، به شريك هاي ملل متحد و به هيأت مديره ي آي.ال.

او تقويت مي كنند. 

نتايج  چارچوب هاي  به  ب.ك.ك.ش  ارزيابي هاي  و  بررسي ها  سودمندي  و  كيفيت 
خوب تدوين شده ي ب.ك.ك.ش، همراه با اطالعات در مورد وضعيت هاي  خط   مبنا، 
شاخص ها و نشانه گذاري هاي مناسب، و گزارش دهي منظم در مورد اين ها بستگي 

خواهد داشت.

بررسي هاي دوساالنه ي برنامه كشوري روشي براي ژرف  انديشي بنيادين در باره ي 
دستاوردها و راهبردها ي ب   ها .ك.ك.ش در دست كار براي توجه به تناسب طراحي  
آن ها، همكاري ما با شريك ها، و عملكرد اجراست. آن ها عناصر تشكيل دهنده ي ملي 

و ديگر شريك ها را يك جستجوي مشترك درگير مي سازد. 

دفترهاي منطقه اي براي هماهنگي بررسي ها مسؤل اند. واحد بررسي راهنماي همگاني 
، پشتياني فني را فراهم مي آورد و گزارش هاي نهايي را وارسي مي كند.

آي.ال.او همچنين از ارزيابي هاي مستقل از ب ها.ك.ك.ش براي ارايه ي يك ارزيابي 
اين  بين المللي مان پشتيباني مي كند.  از كار ما به شريكان ملي و  بي طرف و شفاف 
جهت   در  آي.ال.او  سهم  و  نتايج  به  دستيابي  راستي آزمايي  براي  ابزاري  ارزيابي ها 

هدف هاي توسعه  اي ملي هستند.

واحد ارزيابي مسؤليت گزينش كشورها براي ارزيابي مستقل و مديريت اين ارزيابي را 
برعهده دارد. ارزيابي هاي مستقل ب.ك.ك.ش در وب   سايت آي.ال.او پست مي شوند 

و خالصه اي هر يك از آن ها به هيأت مديره تقديم خواهد شد.

مالحظات مربوطه:
• پيگيري و ارزيابي نتايج دو عنصر دارند:

دست  به  توافق)»چه  مورد  نتيجه ي  يك  سوي  به  پيشرفت  پيگيري    �
آورده ايم؟«(؛

�  ارزيابي معتبر نتايج به دست آمده.
• كاركرد نسبت به شاخص هايي كه هنگام طراحي ب.ك.ك.ش مقرر شده اند 
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در ارزيابي مناسب اساسي هستند.
• نقشه هاي »پيگيري و ارزيابي« ساختارمند باشند تا از داده هاي در دسترس 
نظارت  و  زيربنايي  فرضيه هاي  آزمون  نتايج،  به سوي  پيشرفت  رديابي  براي 

محيط برنامه  استفاده كنند. 
پيگيري  سامانه هاي  به  بايد  همچنين  ب.ك.ك.ش  پيگيري  نقشه هاي   •
»چارچوب كمك توسعه اي ملل متحد« خوراك دهي كنند و لز روندهاي سطح 

پروژه اي واحد پيگيري و ارزيابي استفاده ببرند. 
• ژرف انديشي با هم در مورد اينكه چه چيزهايي خوب  و چه چيزهاي كم  
تر   خوب عمل كرده وسيله ي مهمي براي آگاهي  سازي، درس آموزي و بهبود 

ظرفيت براي دستيابي به نتايج خوب است. 

براي جزئيات بيشتر در مورد سياست هاي آي.ال.او، روند ها و روش شناسي  مرتبط با برنامه ريزي 
پيگيري و ارزيابي، بررسي هاي داخلي و ارزيابي هاي مستقل از ب -)هاي(.ك.ك.ش لطفًا وب  

سايت دورن شبكه اي واحد ارزيابي را در اين نشاني مشاهده كنيد:
http://www.ilo.org/intranet/english/edmas/eval/country_prog.htm 

گزراش هاي كامل شده ي ارزيابي را مي توانيد در اين نشاني بيابيد:
http://www.ilo.org/eval/Evaluationreports/Countryprogramme/lang-
-en/index.htm

1. بحث هاي كامل در مورد اصطالح هاي كليدي به كار رفته در اين بخش در 
اين جزوه آمده است: ارتقاء سهم آي.ال.او در دنياي كار: يك كتاب راهنما 

براي كاربست مديريت مبتني بر نتايج در سازمان بين المللي كار.
مورد  اصطالح هاي  »فرهنگ  در  خروجي ها  و  اقدام ها  ورودي  ها،  2.تعريف 

استفاده« در كتاب راهنماي »مديريت مبتني بر نتايج« آمده است.
پيگيري هاي  و  آي.ال.او  پژوهشي  مشاوره هاي  از  اصلي  نتايج  به:  بنگريد   .3

ممكن )ژنو. 3 تا 4 مارس 2008(، كه در در دسترس است:
http://www.ilo.org/intranet/english/bureau/inst/rpc/download/ 
rportmarch.pdf
PFA/9/2 .4/300.جي بي. استراتژي اشتراك گذاري معرفت تعداد معدودي از 
نتايج و شاخص ها و نشانه گذاري هاي مربوط را براي اشتراك داخلي و خارجي 
گذاري شناخت در سال  2008 تا 2009 را ترسيم كرده است. يك شاخص به 

ويژه با گنجاندن عناصر اشتراك گذاري شناخت برخورد كرده است.
5. كل سند در اينجا در دسترس است:

http://www.ilo.org/intranet/english/bureau/program/dwcp/country/
africa/index.htm
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6. آماده سازي سند برنامه كشوري كار شايسته ي آي.ال.او
سند ب.ك.ك.ش نبايد بلندتر از 10 صفحه )4000 تا 4500 كلمه( باشد و از شش 
راهنما  اين  پيشين  بخش هاي  در  كه  مرحله  اي  شش  به  كه  مي شود  تشكيل  بخش 

توصيف شد مي پردازند. 

سند هاي ب.ك.ك.ش پيش نويس يا بازنگري شده از طريق »سازوكار تضمين كيفيت« 
گروه هاي حمايت از ب.ك.ك.ش منطقه اي، براي هر يك از مناطق پنجگانه ي آي.ال.
او بررسي مي شوند. اين بررسي ها از طريق استفاده از الگو هاي استاندارد )پيوست ت( 
صورت مي پذيرند. سند هاي پيش نويس يا بازنگري شده نيز قرار است در سايت درون 
http://www.ilo.org/intranet/english/bureau/ نشاني:  اين  به  شبكه اي 
از  باالي ب -)هاي(.ك.ك.ش، پس  program/dwcp پست شوند. عناصر سطح 
نهايي شدن، در اسناد عمومي اي بيان مي شوند كه در وب سايت آي.ال.او و سايت هاي 

دفاتر ميداني آي.ال.او پست خواهند شد.

جدول زير سندهاي كليدي در تدوين برنامه هاي كشوري كار شايسته و نيز محتوا و 
تفاوت هاي آن ها را توصيف مي كند

اسناد كليدي در تدوين برنامه  هاي كشوري كار شايسته

محتواتعريفسند
جزوه ي 

مفهومي سند 
برنامه ريزي 
كار شايسته

سندي كه توسط يك دفتر كشوري آماده  شده 
كه: )i( تحليل و داده هايي را ارايه مي دهد كه به 
عناصر تشكيل دهنده ي سه جانبه كمك مي كند تا 
اولويت هاي را تعيين كنند، و )ii( و اولويت هاي 
اصلي را كه بايد در تمام ب-ها.ك.ك.ش عرضه 

شوند شناسايي و از آن ها دفاع مي كند، به طور 
خاص تقويت مشاوره ي سه جانبه و كاربست 

استانداردهاي بين المللي كار.

جزوه هاي مفهومي يك مرحله ي واجب در روند 
تدوين ب.ك.ك.ش نيستند. با اين همه، براي 
فراهم سازي ورودي هاي مناسب به اين فرايند 

ابزارهايي الزم است.

جزوه هاي مفهومي براي آغاز گفگو ها با 
نمايندگي ها مناسب هستند.

يوند هاي روشن با چارچوب  توسعه ي ملي، 
برنامه هاي كشوري ملل متحد، چارچوب 

كمك توسعه اي ملل متحد، هدف هاي 
توسعه ي هزاره، يا استراتژي كاهش فقر.

تحليل موقعيت ملي و گپ هاي كارشايسته.
برنامه هاي همكاري فني در يك كشور، 

و درس هاي برگرفته از همكاري ها و 
تالش هاپيشين آژانس هاي ديگر. 

اطالعاتي در مورد اولويت هاي دولت و 
تشكل هاي كارگران و كارفرمايان. 

اطالعات مربوط به كاربرد استانداردها و 
اصول و حقوق بنيادين در كار در آن كشور.
اطالعات مرتبط با اقدام هاي مورد نياز براي 

تقويت عناصر تشكيل دهنده ي آي.ال.او
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سند 
پيش نويس 

برنامه 
كشوري كار 
شايسته ب 
)ب..ك. ك  

ش(

يك سند اوليه كه شامل تمام عناصر اصلي ب -
 ها.ك.ك.ش است، كه از طريق روند مشاوره با 
عناصر تشكيل  دهنده ي سه جانبه تدوين شده. 
اين سند از سوي »گروه حمايت منطقه اي« از 
طريق چارچوب تضمين كيفيت ارزش گذاري 

مي شود.

اين ويرايش ب.ك.ك.ش در وب سايت داخلي 
ب.ك.ك.ش از طريق »دفتر برنامه ريزي و 

مديريت« پست مي شود.

پيوندهاي روشن با چارچوب توسعه ي ملي، 
برنامه هاي كشوري ملل متحد، چارچوب 

كمك توسعه اي ملل متحد، هدف هاي 
توسعه ي هزاره يا استراتژي كاهش فقر.

خالصه ي مشاوره ي سه جانبه در مرحله ي 
تداركاتي.

بينانيه ي نتايج برنامه ي كشوري كه به روشني 
با نتايج »برنامه و بودجه« پيوند دارد.

يك مدل منطقي با شاخص هاي يا 
گواه سنج هاي قابل اندازه گيري.

ارجاع روشن به اصول همكاي اقدام 
)جنسيت، استاندارها، سه جانبه گرايي، فقر، 

جهاني گرايي منصفانه(.
انطباق با محتوا و فرمتي كه در راهنماي 

ب.ك.ك.ش تعريف شده است.

سند نهايي 
برنامه 

كشوري 
كار شايسته 
)يا ويرايش 

نهايي(

يك سند ب.ك.ك.ش كه، هرچند در صورت 
تغيير شرايط اصالح مي شود، از سوي مدير 

منطقه اي تصويب شده و به عنوان يك وسيله  
براي اقدام آي.ال.او به آن استناد مي شود.

اين نسخه ي ب.ك.ك.ش توسط دفتر 
برنامه ريزي و مديريت، هم روي سايت همگاني 

ب.ك.ك.ش و هم روي سايت درون شبكه اي 
ب.ك.ك.ش پست خواهد شد.

يك پيش نويس ب.ك.ك.ش ارزش گذاري و 
بازنگري شده از سوي يك دفتر كشوري از 

طريق چارچوب تضمين كيفيت، كه مرحله ي 
نهايي مشاوره با نمايندگان را طي كرده، و در 

شكل نهايي خود از سوي مدير منطقه اي به 
تصويب رسيده است.
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نكات كليدي مورد بررسي هنگام بازنگري سند برنامه كشوري كار شايسته

وزن عنوانرديف
پيشنهادي
)صفحه(

توصيف محتو

فقط نكات برجسته، نه يك تحليل گسترده، شامل: گرايش ها و 2 تا 5موقعيت كشور1
مسائل اصلي در كار شايسته با هر نوع آمار و داده هاي توزيع 
شده بر اساس جنسيت؛ ارجاع به هدف هاي توسعه ي ملي و 

چارچوب هاي هماهنگي توسعه اي)چارچوب كمك توسعه اي 
ملل متحد و مربوط(، شامل هر نوع موضوع عمومي؛ اولويت هاي 

عناصر تشكيل  دهنده؛ تعهد ها نسبت به كنوانسيون ها و ديگر 
گسل هاي اجرايي؛ ساير برنامه ها/بخشندگان/دولت مربوطه؛ 

درس هاي فراگرفته شده  از همكاري هاي پيشين.

اولويت هاي 2
برنامه ي 
كشوري

فقط بيانيه اولويت برنامه كشوري )تعديل بعد از تحليل اوليه 1
مي آيد(. انتخاب هاي سختي بايد صورت بگيرد زير محدود كردن 

تعداد اولويت هاي برنامه كشور يكي از آن هاست- يكي تا حداكثر 
3 به نظر كافي مي رسد

نتايج برنامه 3
كشوري، 

شاخص ها 
و خالصه ي 
استراتژي ها

نتايج در يك زبان حتي المقدور موجز و خالصه. براي هر نتيجه، 1 تا 3 
يك شاخص يا بيشتر براي سنجش عملكرد. هر نتيجه با بيانيه ي 

استراتژي مختصر دنبال مي شود شامل اينكه چگونه و با چه 
كساني كار انجام خواهد شد )شريك كيست، سودبرنده فوري 

كيست، اگر با شريك متفاوت است، گروه يا جمعيت هدف چه 
كساني هستند(، همراه با نقطه نشان  هاي دوساالنه. فرضيه ها و 

ريسك ها را مي توان ذكر كرد. نتايج كم تر و متمركز تر بهتر.

نقشه ي اجرايي،  4
شامل نتايج، 
ورودي ها و 

منابع براي دو 
سال

نقشه اجرايي جدا از سند همگاني ب.ك.ك.ش براي استفاده ي ناالزم
داخلي آي.ال.او تدوين مي شود. )براي تكميل شدن توسط 

كارنقشه ها در سطحوح واحد/دفتر و كاركنان منفرد.(.

توصف خيلي مختصر از ترتيبات، مانند كميته ي تداركات 1/2اجرا و مديريت5
سه جانبه. ذكر شركاي اصلي.

پيگيري عملكرد 6
و ارزيابي 

ترتيبات

توصيف مختصر ترتيبات نقشه ريزي شده )روزآمدسازي  نقشه ي 1/2
اجرايي به يك مبنا براي گزارشي دهي داخلي دوره اي شكل 

مي بخشد، اما دست كم يك ساله(.

وقتي يك سند پيش نويس ب.ك.ك.ش بازنگري مي شود، نكات كليدي مورد بررسي 
در جدول زير فهرست شده اند:
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7. ارتباطات ب.ك.ك.ش
ب-)هاي(.ك.ك.ش براي ارتباط كار آي.ال.او ابزارهاي مهمي هستند. آن ها سند هاي 
همگاني اند كه بايد در يك وب سايت اختصاصي در اينرنت همگاني منتشر شوند. 
نمايش  به  نيز  دفتر كشوري غيرمتمركز  آن ها همچنين مي توانند در وب  سايت هاي 

گذاشته شوند.

تهيه ي يك خالصه ي يك صفحه اي از ب)هاي(.ك.ك.ش مصوب، براي مخاطبان 
ارتباطي  اقدام  يك  نيز  مردم   و  بخشندگان  كارفراميان،  كارگران،  مانند  مشخص 
مناسب است. اين اقدام مي تواند با گزارش  موفقيت پروژه هايي اجرايي ب.ك.ك.ش 

تكميل شود.

يك نسخه ي مكتوب به زبان رايج، و همراه با نمونه هاي محسوس از تأثير پروژه هاي 
آي.ال.او، در توجيه بخشندگان بسيار ارزشمند خواهد بود و مي تواند در كارزارهاي 

ارتباطي و دفاعي به شكل گسترده مورد استفاده قرار بگيرد.

ارتباطات  با مسؤالن منطقه اي  ارتباطي در محل هميشه مشاوره  اقالم  هنگام تدوين 
نيز در  ارتباطات و اطالعات عمومي  بود. كتابچه ي راهنماي دپارتمان  مفيد خواهد 
http://www.ilo.org/intranet/english/download/pdf/ نشاني  اين 
نيز  آنالين ب.ك.ك.ش  پلتفرم  ارايه مي دهد.  dcomm_hbook.pdf توصيه هايي 

دسترسي به ابزارها و راهنماهايي براي ارتباط كارشايسته قراهم ساخته است.
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فهرست مطالب 
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