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كلمة افتتاحية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

بسم هللا الرحمن الرحيم

يســعدني أن أضــع بيــن يديكــم دليــل إجــراءات العمــل للحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن والــذي يأتــي ثمــرة لتعــاون وثيــق 
.GIZ بيــن وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن وغرفــة صناعــة األردن وبدعــم مــن

ــة األخــرى،  ــة بغرفــة صناعــة األردن والغــرف المحلي يأتــي هــذا الدليــل تتويجــاً لجهــود الشــراكة المثمــرة مــع القطــاع الصناعــي ممثل
والتــي امتــدت لســنين عديــدة مــن العمــل المشــترك الهــادف إلــى تمكيــن بيئــة العمــل وتوجيــه السياســات التــي مــن شــأنها خدمــة ودعــم 
اســتمرارية وازدهــار القطــاع الصناعــي، باعتبــاره أبــرز القطاعــات االقتصاديــة فــي المملكــة مســاهمة بالنمــو والصــادرات والتشــغيل، 

ونجاحــه ينعكــس بشــكل مباشــر علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي المملكــة.

ــطة  ــي األنش ــع ممثل ــال م ــوار والتواصــل الفع ــة الح ــى مأسس ــي عل ــرص الحكوم ــار الح ــي إط ــل، ف ــذا الدلي ــر ه ــرة تطوي ــاءت فك وج
االقتصاديــة لالرتقــاء ببيئــة األعمــال ومعالجــة أيــة عقبــات تحــول دون ممارســة األعمــال علــى النحــو المأمــول. األمــر الــذي ســيمكن 
القطــاع الخــاص األردنــي مــن تجــاوز التحديــات واغتنــام الفــرص وبالتالــي تعزيــز دوره فــي التنميــة االقتصاديــة. حيــث  يشــكل الدليــل 
خطــوة إضافيــة للبنــاء علــى مــا هــو قائــم حاليــاً مــن تعــاون وثيــق وشــراكة حقيقيــة مســتمرة بيــن الــوزارة وشــركائها فــي القطــاع الخــاص، 

مــن خــالل تقديــم أفضــل الممارســات العلميــة والعمليــة فــي مجــال تأطيــر الحــوار مــا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 

أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إخراج هذا الدليل، وأتمنى أن تكون االستفادة منه كبيرة لجميع الجهات المعنية.

المهندسـة مها عـلي
وزير الصناعة والتجارة والتموين
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غرفة صناعة األردن

علــى مــدار عــام كامــل، عملــت غرفــة صناعــة األردن وبالتعــاون مــع وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن علــى ايجــاد إطــار مؤسســي 
قــوي وواضــح المعالــم لعمليــة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. ونحــن اليــوم نتــّوج هــذا الجهــد الكبيــر مــن خــالل إطــالق دليــل 
إجــراءات العمــل للحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن، والــذي يقــدم توصيفــا واضحــا للخطــوات واالجــراءات التــي مــن 
شــأنها ايصــال الشــركاء مــن القطاعيــن الــى حــوار هــادف وبنــاء يتمخــض عنــه بالضــرورة إجــراءات وسياســات داعمــة لعمــل القطــاع 

الصناعــي. 

تؤمــن غرفــة صناعــة األردن – بوصفهــا المظلــة التــي ينضــوي تحتهــا جميــع الصناعييــن- بدورهــا المحــوري فــي قيــادة شــراكة بنــاءة 
مــع مختلــف شــركائها، علــى اختــالف مواقعهــم، بهــدف خدمــة القطــاع الصناعــي وتعزيــز دور مؤسســات القطــاع الخــاص فــي التنميــة 
المســتدامة. ومــا نســعى مــن هــذا االيمــان إال لخدمــة اقتصادنــا الوطنــي انطالقــاً مــن حقيقيــة أن القطــاع الصناعــي يعتبــر محــركاً لجهــود 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي المملكــة وعلــى مــدار العقــد األخيــر، اذ يســهم بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر بحوالــي 40% مــن الناتــج 
المحلــي االجمالــي، وبمــا يقــارب 93% مــن الصــادرات الوطنيــة، ويشــغل حوالــي 21% مــن القــوى العاملــة، ويســتحوذ علــى أكثــر مــن 

70% مــن االســتثمارات فــي المملكــة. 

ويأتــي هــذا الدليــل تأكيــد لعملنــا ومطالبنــا المســتمرة بضــرورة تضافــر الجهــود والحــوار البنــاء الــذي يقــدم حلــوال متوازنــة ومبنيــة علــى 
أســس ســليمة، آمليــن بــأن يشــكل دفعــة لدعــم جهــود الحشــد والتأييــد لمختلــف قضايــا وتحديــات القطــاع الصناعــي وتمكينــه مــن النمــو 

واالزدهــار. 

أتقــدم بالشــكر الجزيــل لشــركائنا فــي هــذا االنجــاز مــن وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن و GIZ ضمــن مشــروعي التجــارة ألجــل 
التشــغيل T4E ومشــروع دعــم المؤسســات  الميكرويــة والصغيــرة والمتوســطة ألجــل التشــغيل MSMEs لمــا تــم بذلــه مــن جهــود كبيــرة 

إلنجــاز هــذا الدليــل ولتأســيس وحــدة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

المهندس فتحي الجغـبير
وزير الصناعة والتجارة والتموين
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تمهيد

يعــد دليــل إجــراءات العمــل للحــوار األردنــي المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
دليــاًل عملًيــا لتنفيــذ الحــوار بيــن هذيــن القطاعيــن فــي األردن. وهــذا الحــوار بيــن القطاعيــن 
هــو الوســيلة التــي يعمــل بهــا القطاعــان العــام والخــاص مًعــا فــي عمليــة يكــون محورهــا 

النتائــج، تبنــي الثقــة، ولهــا تأثيــر مباشــر وإيجابــي علــى الجهــات المعنيــة.

إّن الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص آليــة تمّكــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن بنــاء 
الثقــة، ويكــون تحقيــق ذلــك مــن خــالل توفيــر منصــة تحتــرم القــدرات الفريــدة المتأصلــة 
ــت  ــوار الوق ــر الح ــاص. ويوّف ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــي كل م ــن ف ــراء التقنيي ــي النظ ف
ــة، واســتخدام أدوات  ــم األدل ــا، وتقدي ــد القضاي ــة لتحدي ــات المعني ــن للجه ــكان الالزمي والم
الشــفافية والمســاءلة التــي تدعــم التنفيــذ. يوفــر دليــل الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
ــوار  ــر الح ــاس أث ــن قي ــل. ويمك ــل األج ــتراتيجي طوي ــوار إس ــذ ح ــالزم لتنفي ــه ال التوجي
الناجــح مــن خــالل النمــو االقتصــادي اإليجابــي فــي القطاعــات، ومــن حيــث الطريقــة التــي 
يعمــل بهــا القطاعــان العــام والخــاص مًعــا خــالل كل مــن األوقــات الجيــدة واألكثــر تحدًيــا.

ــات  ــم المؤسس ــروع دع ــغيل ومش ــل التش ــارة ألج ــروع التج ــم GIZ/مش ــي األردن، دع ف
ــى  ــز عل ــرة والمتوســطة ألجــل التشــغيل، إنشــاء حــوار قطاعــي يرّك ــة والصغي الميكروي
الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. ويأتــي هــذا الدليــل محّصلــة لهــذا الدعــم والجهــود 
ــاد  ــة األردن، واتح ــة صناع ــن، وغرف ــارة والتموي ــة والتج ــن وزارة الصناع ــة بي التعاوني

ــي. ــة األردن منتجــي األدوي

أُشــركت الجهــات المعنيــة فــي هــذه العمليــة بــدًءا مــن التقييــم البيئــي األولــي وحتــى تصميــم 
ــي موضــوع  ــدرات ف ــاء الق ــل لبن ــي ورشــة عم ــن ف ــن المعنيي ــدد م ــة، وشــارك ع الهيكلي
الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وذلــك لمــدة ثالثــة أيــام بنــاًء علــى دليــل إجــراءات 
العمــل. يضمــن التعــاون فــي كل مرحلــة مــن مراحــل تصميــم والتغذيــة الراجعــة ضمــن 

ســياق اـــلحوار األردنــي.

إّن النهــج المتبــع فــي إعــداد الدليــل هــو نهــج استشــاري وتعاونــي واســتراتيجي. وخــالل 
مرحلــة التحليــل البيئــي مــن العمليــة، التــي ســبقت صياغــة هــذا الدليــل، اجتمــع فريــق مــن 
الخبــراء االستشــاريين فــي الحــوار المؤسســي بيــن القطــاع العــام والخــاص والمدعوميــن 
مــن قبــل GIZ مــع ممثليــن عــن وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن، وغرفــة صناعــة 
األردن، واتحــاد منتجــي األدويــة األردنــي، وغرفــة الصناعــة فــي عمــان، وغرفــة تجــارة 
األردن، وغرفــة تجــارة عمــان. وأكــدت هــذه االجتماعــات علــى أنــه، ومــع أن الممارســات 
ــات  ــى العالق ــدت عل ــا اعتم ــاح، إال أنه ــى النج ــة عل ــت أمثل ــد حقق ــي الحــوار ق ــة ف الحالي
ــود  ــإّن جه ــك، ف ــى ذل ــن الخطــاب المنهجــي والمؤسســي. وعــالوة عل ــداًل م الشــخصية ب

المناصــرة قــد ُنفــذت دون عمليــة واضحــة ومنّظمــة مــع حاجتهــا إلــى مزيــد مــن الرصــد 
والمتابعــة. وبنــاء علــى ذلــك، فقــد بقيــت القضايــا التــي تهــم القطــاع الخــاص والتــي أثيــرت 
مــن خــالل مختلــف أنشــطة، وإن كانــت حاســمة، دون حــل. يعالــج دليــل إجــراءات العمــل 
للحــوار المؤسســي بيــن القطــاع العــام والخــاص هــذا مباشــرة التحديــات الموجــودة داخــل 
ــام  ــاع الع ــن القط ــي بي ــوار المؤسس ــة ح ــم عملي ــالل تقدي ــن خ ــي م ــوار الحال ــار الح إط

والخــاص مدفوعــة بالنتائــج.

ويتطلــب إحــداث آثــار ملموســة عبــر القطاعــات باســتخدام منهجيــة الحــوار المؤسســي بيــن 
ــة.  ــع الجهــات المعني ــل جمي ــزام مــن قب ــا مــن االلت ــام والخــاص مســتوى عالًي القطــاع الع
وتلعــب الســكرتاريا دوًرا مهًمــا فــي تنفيــذ الحــوار، كمــا تســتخدم ســكرتاريا القطــاع 

ــة.  ــل لوضــع إجــراءات تنفيذي ــي والخــاص الدلي الحكوم

ــي  ــا ف ــي تشــارك به ــة الت ــم الكيفي ــل لفه ــة األخــرى اســتخدام الدلي ــات المعني ويمكــن للجه
الحــوار بغــض النظــر عــن حجــم العمــل أو الموقــع. وقــد ُبنــي دليــل إجــراءات العمــل علــى 

نحــو يقــدم إطــاًرا عملًيــا يمكنــه أخــذ المســائل مــن مرحلــة االكتشــاف إلــى التنفيــذ.

ــي قطاعــات  ــى الحــوار المؤسســي ف ــي عل ــة، ســيركز قطــاع الصناعــة األردن ــي البداي ف
ــة  ــن توســيع عملي ــتقبل، يمك ــي المس ــة. وف ــي، واألدوي ــع الغذائ ــس، وقطــاع التصني المالب
ــي  ــات ف ــع القطاع ــمل جمي ــل لتش ــذا الدلي ــي ه ــح ف ــو موّض ــا ه ــة كم ــوارات القطاعي الح

األردن. 

يكمــن التحــدي الــذي يواجــه الحــوار بيــن القطــاع العــام والخــاص فــي األردن فــي إيجــاد 
ممارســة مؤطــرة ومســتدامة، وهــي قضيــة حساســة بالنســبة لنمــاذج الحــوار الســابقة فــي 
األردن. ويقــدم دليــل إجــراءات العمــل إرشــادات واضحــة ومفّصلــة لتنفيــذ برنامــج حــوار 
ــة ذات  ــوزارات الحكومي ــع ال ــع جمي ــيق م ــات بالتنس ــر القطاع ــراره عب ــن تك ــم يمك منظ
الصلــة. كمــا تتمحــور قــوة هــذا الدليــل فــي تركيــزه علــى المســاءلة والشــفافية. وينبغــي أن 
يــؤدي التنفيــذ الناجــح لعمليــة الحــوار المؤسســي بيــن القطــاع العــام والخــاص إلــى تمكيــن 
ــكل  ــة ل ــار إيجابي ــى آث ــي إل ــول، وبالتال ــى حل ــا إل ــة مــن أن تترجــم القضاي الجهــات المعني
ــزام مــن القطــاع العــام والخــاص بالعمــل  ــا إال بوجــود الت ــك ممكًن ــن يكــون ذل قطــاع. ول

مًعــا، بشــكل متســق ومســتمر لتحقيــق نتائــج إيجابيــة.

يســتند دليــل إجــراءات العمــل إلــى أفضــل الممارســات العالميــة مــع إشــارات مرجعيــة إلــى 
دليــل البنــك الدولــي للحــوار القائــم بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ومــواد الحــوار األخــرى 
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ــم فــي الســنوات األخيــرة اهتمــام متزايــد بمــا يمكــن أن يقدمــه  لوِحــظ علــى مســتوى العال
الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــن منافــع فــي تعزيــز الظــروف المناســبة لتطويــر 
عمــل القطــاع الخــاص وازدهــاره مــن خــالل مــا يقدمــه مــن تســهيل، وتســريع، وتعزيــز 
للمبــادرات واالجــراءات، والتــي لــوال دعمهــا مــن ِقبــل الجهــات المعنيــة لــكان قــد كتــب 

لهــا التعثــر أو الفشــل.

ــرة  ــام والخــاص تســريع وتي ــن الع ــن القطاعي ــن الحــوار بي ــة م ــد المتأتي ــرز الفوائ ــن أب م
اإلصــالح للبيئــة الناظمــة لألعمــال والتــي تشــمل إصــدار التشــريعات الجديــدة، وتعديــل أو 
إلغــاء بعــض التشــريعات القائمــة، وتوحيــد وتبســيط إجــراءات العمــل لمختلــف المؤسســات، 

وإنشــاء مؤسســات جديــدة.

 Public Private Dialogue( يشــير مصطلــح الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص
ــالل  ــن خ ــال م ــة االعم ــين بيئ ــدف تحس ــن به ــن القطاعي ــي بي ــوار تفاعل ــى ح PPD( إل
ممارســات وإطــار عمــل قابليــن لالســتدامة، وُيمّكــن مــن خــالل العمــل الجماعــي صانعــي 

السياســات وأصحــاب األعمــال مــن تحديــد مجــاالت التحســين بدقــة وتشــاركية.

وفــي األردن، ُيعتبــر الحــوار المنّظــم بيــن القطاعيــن العــام والخــاص خطــوة هامــة تجــاه 
تعزيــز الشــراكات القائمــة بيــن هذيــن القطاعيــن لغــرض تصميــم وتنفيــذ السياســات 
ــم  ــو تقدي ــل ه ــل إجــراءات العم ــن دلي ــإن الغــرض م ــه ف ــة. وعلي واإلجــراءات االقتصادي
ــن العــام  ــن القطاعي ــذ وإدارة الحــوار المؤسســي بي ــد تأســيس وتنفي ــه واإلرشــاد عن التوجي

ــي األردن. ــاص ف والخ

ويســتند دليــل إجــراءات العمــل علــى أن عمليــة الحــوار يجــب أن تكــون شــفافة مــن الناحيــة 
ــة  ــة وآلي ــا لهيكلي ــل وصًف ــج. ويتضمــن هــذا الدلي ــق النتائ ــى تحقي المؤسســية ومرتكــزة عل
إدارة عمليــات الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن مــا 
يــرد هنــا ليــس مجموعــة صارمــة مــن القواعــد واإلجــراءات، وإّنمــا هــو دليــل استرشــادي 

لســير عمليــة الحــوار المؤسســي بيــن هذيــن القطاعيــن. 

ُيعتبــر االبتــكار والمرونــة مــن الســمات المميــزة للحــوار الفّعــال والمســتدام بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص. وتتمثــل ميــزة هــذا الدليــل المرجعــي فــي أنــه، ورغــم أن عناصــر الحــوار 
قــد تتغيــر أو تتوســع، يتطلــب مراعــاة االتســاق فــي آليــة طــرح الموضوعــات والقضايــا 

ذات االهتمــام مــن قبــل الجهــات المعنيــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص. 

يصــف دليــل اإلجــراءات التشــغيلية هيكليــة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 
والعمليــة التــي يجــب علــى الحــوار اتباعهــا، والتنســيق والتيســير الالزميــن لتنفيــذ متطلبــات 
ــام  ــن الع ــي القطاعي ــة ف ــات المعني ــن الجه ــام والخــاص وتمكي ــن الع ــن القطاعي الحــوار بي

ــة مــن مراحــل الحــوار. ــى كل مرحل والخــاص مــن اإلشــراف بشــفافية عل

كمــا يســتند دليــل إجــراءات العمــل علــى ُمداخــالت ومالحظــات ذوي العالقــة. لذلــك فهــو 
ــة  ــا الجهــات المعني ــر عنه ــي تعّب يجمــع أفضــل الممارســات ويكيفهــا مــع االحتياجــات الت
ــارية  ــية الس ــات المؤسس ــاكل والعملي ــريعي والهي ــار التش ــا اإلط ــث يدعمه ــة، بحي األردني

ــي األردن. ف

وســتتفاوت القضايــا التــي ســتتم مناقشــتها ضمــن الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
ــاق  ــب نط ــة. ويتطل ــائل اإلجرائي ــاء بالمس ــتوى، وانته ــة المس ــات عالي ــن السياس ــدًءا م ب
ــة الحــوار. لذلــك،  ــا التــي تجــب معالجتهــا إنشــاء ســكرتاريا مســتدامة إلدارة عملي القضاي
ســيتم إنشــاء الســكرتاريا، وإدارة ِفــرق العمــل التــي تختــص بقضايــا محــددة بشــكل 
ــاص  ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــات الح ــة متطلب ــم أدوات لتلبي ــع تصمي ــح، م صحي

ــتمرة.  ــة والمس الحالي

سيســاهم بنــاء قــدرات الجهــات المعنيــة فــي تطويــر حــوار مســتدام بيــن القطاعيــن العــام 
ــز  ــاع نهــج وأنشــطة مؤسســية منظمــة ومدروســة، وتعزي ــي اتب والخــاص فــي األردن وف
الثقــة فــي نجــاح العمليــة بشــكل كبيــر. وحتــى يكــون الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخاص 
مؤسســًيا وناجًحــا، فمــن الضــروري أن يكــون هنــاك التــزام تــام مــن قبــل الجهــات المعنيــة 
فــي القطاعيــن العــام والخــاص، يهــدف إلــى الحفــاظ علــى التواصــل، والتعــاون، والشــراكة 
ــن العــام  ــن القطاعي ــل العناصــر األساســية للحــوار الناجــح بي ــع. وتتمث ــن الجمي ــة بي الوثيق

والخــاص بمــا يلــي: 

المتابعة والتقييم	 مرونة ابتكارية للتكيف مع متطلبات واحتياجات الجهات المعنية	 عمليات وإجراءات جّيدة التوثيق وتعتمد الشفافية 	 تحديد القضايا، وصياغتها ومحاولة حلها	 االجتماعات والمشاركة البّناءة من جميع الجهات المعنية	 
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مــن شــأن بنــاء عالقــة تعاونيــة، بحيــُث يعمــل القطاعــان العــام والخــاص معــا لحــل 
القضايــا، تحســين الظــروف االقتصاديــة، وتعزيــز االســتثمارات، وزيــادة فُــرص العمــل، 
وهــو بحــد ذاتــه حافــز لتطويــر عمليــة PPD مســتدامة. ونذكــر تالًيــا الهيكليــة الشــاملة لـــ 
ــي القطــاع الخــاص  ــالث ســكرتاريات ف ــاء ث ــى إنش ــوم عل ــي تق ــي األردن. والت PPD ف
وســكرتاريا واحــدة فــي وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن. وفــي هــذه المرحلــة المبكــرة 
مــن PPD، ســتقوم الحــوارات القائمــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي هــذه القطاعــات 
ــة  ــاون الحكوم ــى تتع ــبة حت ــر األدوات واإلجــراءات المناس ــى تطوي ــز عل ــة بالتركي الثالث

األردنيــة مــع القطــاع الخــاص لتحقيــق نتائــج أفضــل.

)PPD( 1.2 هيكلية الحوار بين القطاعين العام والخاص

ــالك  ــا، نظــًرا المت ــذ فعلي ــة للتنفي ــام والخــاص قابل ــن الع ــن القطاعي ــة الحــوار بي إن هيكلي
األردن إطــار عمــل يضــم منظمــات األعمــال وجمعيــات ذات تركيــز قطاعــي لقيــادة 
ســكرتاريات PPD. ويتعيــن علــى منظمــات األعمــال تحمــل مســؤولية تنســيق ُمدخــالت 
القطــاع الخــاص فــي عمليــة PPD. وهــي مهمــة تفــرض تحديــات كثيــرة وتتطلــب مســتوى 

.PPD عــال مــن االلتــزام تجــاه تنفيــذ عمليــة
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الشكل 1: هيكلية الحوار المؤسسي المقترح بين القطاعين العام والخاص في األردن

ــام والخــاص  ــن الع ــن القطاعي ــع بي ــة تجم ــة واضح ــة وجــود عملي ــذ الهيكلي ــب تنفي ويتطل
ضمــن حــوار موثــق ومنظــم وقابــل للمتابعــة والتغذيــة الراجعــة والتقييــم. ويتوجــب علــى 
الســكرتاريات أن تنفــذ المهمــات الروتينيــة والتــي تنطــوي علــى إدارة االجتماعــات، 
ــة لــذوي العالقــة. ــًدا فــي ضمــان المشــاركة المتواصل باإلضافــة إلــى أداء دور أكثــر تعقي

ويوضــح الشــكل أدنــاه عمليــة PPD حيــن يتــم إنشــاء الســكرتاريات الثــالث فــي القطــاع 
الخــاص، والســكرتاريا األخــرى فــي وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن. الحــظ أّن 

ــي المســتقبل. ــن الســكرتاريات ف ــد م ــل للتوســعة ليشــمل المزي الشــكل قاب

ــم  وفــي المســتقبل قــد تصبــح العالقــات التــي تجمــع الســكرتاريات المختلفــة، حتــى وإن ل
ــكرتاريات  ــم الس ــر تعلّ ــة PPD. إذ ُيعتب ــذ عملي ــة لتنفي ــة للغاي ــكل، مهم ــي الش ــر ف تظه
بعضهــا مــن بعــض، وتشــاركيتها فــي المعلومــات ونتائــج األبحــاث، والتعــاون مًعــا، 
أمــوًرا حيويــة إلقامــة حــوار PPD ناضــج ومتطــور. وإضافــة إلــى ذلــك، وبينمــا ُتعتبــر 
ــن النضــوج  ــج ع ــد ينت ــه ق ــدد، إاّل أّن ــاع مح ــاص مختصــة بقط ــاع الخ ــكرتاريات القط س

ــاع ــمولية واتس ــر ش ــكرتاريات أكث ــاء س ــي األردن إنش ــوار PPD ف ــتقبلي لح المس

ــا  ــي تمثله ــام والخــاص، والت ــن الع ــن القطاعي ــة المؤسســية بي ــب الحــوارات القطاعي تتطل
الســكرتاريا التابعــة لــكل منهــا، التواصــل مــع كافــة الجهــات المعنيــة بمــا فــي ذلــك 
ــة  ــًرا ألن غالبي ــطة. ونظ ــرة والمتوس ــر والصغي ــة الصغ ــركات متناهي ــع الش التواصــل م
المشــاريع اإلنتاجيــة فــي القطاعــات الصناعيــة هــي عبــارة عــن شــركات متناهيــة الصغــر 
ــع  ــل هــذه المشــروعات ضمــن ســكرتاريا قطــاع تصني ــرة ومتوســطة، فســيتم تمثي وصغي

ــة. ــة األلبس ــكرتاريا قطــاع صناع ــة، وس األغذي

ــن  ــة م ــات المعني ــة أيضــا للجه ــون ممثل ــي لتك ــوار المؤسس ــة الح ــم هيكلي ــم تصمي ــد ت لق
كافــة محافظــات المملكــة. فالســكرتاريا الثــالث تمثــل القطــاع علــى مســتوى الوطــن بغــض 
ــة  ــع األغذي ــن ســكرتاريا قطــاع تصني ــع كل م ــث تق ــي، بحي ــع الجغراف النظــر عــن الموق
ــي  ــا والت ــم لهم ــدم الدع ــي تق ــة صناعــة األردن الت ــي غرف ــس ف وســكرتاريا قطــاع المالب
ــن  ــة م ــي كل محافظ ــة ف ــرف الصناع ــاء غ ــن رؤس ــا م ــس إدارته ــاء مجل ــف أعض يتأل
محافظــات األردن، فــي حيــن تقــع ســكرتاريا قطــاع المنتجــات الصيدالنيــة ضمــن اتحــاد 

منتجــي األدويــة األردنــي، وهــو اتحــاد وطنــي. ولذلــك، فــإن التمثيــل الجغرافــي والشــمولية 
همــا جــزء ال يتجــزأ مــن الســكرتاريا.

تتــم مشــاركة مســؤولية تنفيــذ هيكليــة الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بين 
كل مــن القطــاع العــام والخــاص. وتتــم إدارة وظائــف هــذه الهيكليــة مــن خــالل الســكرتاريا 
الموجــودة ضمــن كل قطــاع مــع إدارة أعمالهــا بإشــراف مــن منظمــات أصحــاب األعمــال 
ــر  ــو توفي ــا ه ــام به ــكرتاريا القي ــى الس ــي يتوجــب عل ــة الت ــن األدوار الهام ــية. وم الرئيس
ــام  ــاع الع ــى القط ــة إل ــا المرفوع ــتند القضاي ــث تس ــة، بحي ــى الُمدخــالت الفني الوصــول إل
علــى أســس قانونيــة واقتصاديــة. ويمكــن أن ُيقــّدم الدعــم التحليلــي للحــوار مــن كّل مــن أو 
مــن أي طــرف مــن أطــراف الحــوار، ومــن قبــل كادر الســكرتاريا أو مــن خــالل االســتعانة 

بمصــادر وخبــرات خارجيــة محليــة أو دوليــة إن لــزم األمــر.
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2.2 نطاق الحوار بين القطاعين العام والخاص

كمــا ذكــر ســابًقا، فــإّن نقطــة البدايــة إلنشــاء ممارســة فضلــى لهيكليــة الحــوار مقصــورة 
علــى ثــالث مــن الســكرتاريا الفرعيــة ضمــن القطــاع الصناعــي. حيــث تســتضيف غرفــة 
ــاع  ــكرتاريا قط ــة، وس ــع األغذي ــاع تصني ــكرتاريا قط ــن س ــا كاًل م ــة األردن حالًي صناع
األلبســة، وســتقدم الدعــم لــكل منهمــا. كمــا وســتتم إدارة الحــوارات الخاصــة بالســكرتاريا 
مــن قبــل غرفــة صناعــة األردن. بينمــا يوفــر اتحــاد منتجــي األدويــة األردنــي ســكرتاريا 
ــة الحــوار المؤسســي الخاصــة  ــة. وســتتم إدارة عملي خاصــة بقطــاع المنتجــات الصيدالني

.)JAPM( ــي ــة األردن ــل اتحــاد منتجــي األدوي ــة مــن قب بقطــاع المنتجــات الصيدالني

ســتؤدي الســكرتاريا القطاعيــة دوًرا رئيســًيا فــي التنســيق بيــن مصالــح الجهــات المعنيــة 
ومســاهماتها فــي عمليــة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. ومــن التحديــات التــي قــد 
يواجههــا القطــاع الخــاص أنــه ال يتألــف مــن جهــة واحــدة متجانســة. وتبًعــا لذلــك، يجــب أن 

تنظــر ســكرتاريا القطــاع الخــاص الــى االعتبــارات الرئيســية التاليــة: 

تمكيــن الجهــات المعنيــة فــي القطــاع الخــاص، بالرغــم مــن تعددهــم، مــن المشــاركة 	 
ــن العــام والخــاص وبغــض النظــر عــن أنهــم  ــن القطاعي فــي صياغــة الحــوار مــا بي
ــام بجهــود إضافيــة إلقنــاع الجهــات المعنيــة فــي  متنافســون. وقــد يتطلــب األمــر القي

ــة التعــاون بينهــم لحــل مشــاكلهم المشــتركة. ســواًء أكان ذلــك بإشــراك كبــار الشــركات أو منظمــات أصحــاب األعمال أو الشــركات 	 القطــاع الخــاص بمنطقي
ــكرتاريا  ــى س ــخة، فعل ــئة أو الراس ــطة، الناش ــرة والمتوس ــر والصغي ــة الصغ متناهي
ــم.  ــل قضاياه ــوار تمث ــة الح ــة لعملي ــال ديناميكي ــدة أعم ــذ أجن ــاص تنفي ــاع الخ القط
فالتحديــات الماثلــة أمــام هــذه الجهــود جوهريــة مــن حيــث إنشــاء أجنــدات مشــتركة تتــم 
الموافقــة عليهــا مــن قبــل الجهــات المعنيــة فــي القطــاع ودعمهــا بحســب مــا تقتضيــه 
الحاجــة بالدراســات التحليليــة، ومــن ثــم دعمهــا، وبشــكل خــاص، مــن خــالل أنشــطة 

ومــن المهــم لبنــاء ثقــة الجهــات المعنيــة فــي عمليــة الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن 	 الحــوار )مثــل مجموعــات العمــل( مــن قبــل القطــاع الخــاص.
ــام  ــح الع ــل للصال ــا تعم ــى أنه ــكرتاريا عل ــى الس ــر إل ــم النظ ــاص، أن يت ــام والخ الع
للقطــاع، دون وجــود تحّيــزات ال داعــي لهــا والتــي مــن شــأنها اســتبعاد آراء بعــض 

ــة الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن 	 الجهــات المعنيــة فــي القطــاع الخــاص. ــة المســاءلة ضمــن عملي يجــب أن ترتكــز عملي

العــام والخــاص علــى نقــاط االتصــال المعينــة للتواصــل بيــن القطاعيــن العــام والخاص 
ــك مــن األنشــطة الالزمــة. ويجــب  ــر ذل مــن خــالل تشــكيل مجموعــات عمــل أو غي
ــراك  ــي إش ــن ال ينبغ ــا، ولك ــيق مًع ــاص التنس ــام والخ ــاع الع ــكرتاريا القط ــى س عل
ــي إشــراك  ــل ال ينبغ ــيقية للقطــاع الخــاص وبالمقاب ــود التنس ــي الجه ــام ف القطــاع الع

القطــاع الخــاص فــي الجهــود التنســيقية للقطــاع العــام.

ــى  ــات عل ــط ســيفرض تحدي ــة تخصصــات فق ــى بضع الحــظ أن اقتصــار الســكرتاريا عل
عمليــة الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بحيــث أنــه قــد ال يمتلــك التأثيــر 
المطلــوب علــى القضايــا الشــاملة. لذلــك، مــن المهــم إقامــة آليــات للحــوار فــي عــدة 
قطاعــات متداخلــة لبنــاء آليــات حــوار مؤسســي شــمولية بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 
ــن  ــيه بي ــوارات مؤسس ــأ ح ــي األردن ستنش ــوًخا ف ــر رس ــات أكث ــح الممارس ــا تصب عندم
القطاعيــن العــام والخــاص فــي قطاعــات أخــرى. وقــد يشــمل ذلــك حــدوث حــوارات ضمــن 
ُغــرف التجــارة أو منظمــات أصحــاب األعمــال األخــرى مثــل جمعيــة أصحــاب األعمــال، 
واتحــاد المصدريــن، وجمعيــة المســتثمرين. ويمكــن اســتخدام جميــع المــواد المقدمــة هنــا 
ــراءات الخاصــة  ــة واإلج ــح الداخلي ــة اللوائ ــدرات وصياغ ــاء الق ــاكل وبن ــاء الهي ــي إنش ف
ــي  ــخ ومؤسس ــوار راس ــة لح ــأ كنتيج ــع أن تنش ــن المتوق ــي م ــدة، والت ــكرتاريا الجدي بالس

يحقــق النتائــج المرجــوة.

وتختلــف وظيفــة ســكرتاريا القطــاع العــام عــن وظائــف وأدوار ســكرتاريا القطــاع 
ــة  ــق لتســهيل وتنســيق عملي ــا بشــكل وثي ــل مًع ــا تعم ــا جميعه ــن أنه الخــاص. فبالرغــم م
الحــوار فــإن كاًل منهــا يــؤدي دوًرا مختلًفــا. وعلــى الرغــم مــن أنــه ســتتم مشــاركة مخرجات 
ــوة إال أن إدارة  ــج المرج ــن العــام والخــاص لتحقيــق النتائ ــن القطاعي ــوار بي ــة الح عملي
الخدمــات بشــكل مســتقل وفًقــا للديناميكيــات الخاصــة بالقطاعيــن العــام والخــاص أمــر بالــغ 
األهميــة. ويعتبــر الموظفيــن الفنييــن علــى مســتوى الــوزارات المعنيــة مشــاركين أساســيين 
فــي الحــوار حيــث ســُيطلب منهــم التعبيــر عــن آرائهــم أو تقديــم توصيــات للحــوار. ويمكــن 
إشــراك الموظفيــن الفنييــن مــن الــوزارات والمؤسســات المعنيــة فــي مجموعــات العمــل، 

ــة فــي االجتماعــات العامــة. ويفضــل تحفيــز المشــاركة عاليــة المســتوى لموظفــي الدول

3.2 مخاطر الحوار المؤسسي بين القطاعين العام والخاص
هنــاك ســتة مخاطــر رئيســية وســت اســتراتيجيات يمكــن تطبيقهــا للتخفيــف مــن حــدة هــذه 

المخاطــر علــى النحــو المبيــن فــي الشــكل أدنــاه.

الشكل 2: المخاطر واستراتيجيات التخفيف

تعزیز المصلحة المكتسبة
االنفتاح والشفافیة - نشر رقابة الجودة - توسعة النطاق

تعزیز منظمة عضویة األعمال - التمثیل المتساوي - المراجعة الدوریة

أجندة ومقترحات واضحة - إدارة التوقعات - السماح بجمیع األراء

تعزیز الدعم التصاعدي- االلتزام الخطي األمن-إعداد االنتقال

نزع الطابع السیاسي عن طریق التوعیة - التعاون مع البرلمانیین - االنتقال إلى المستوى المحلي

احتضان المؤسسات - استخدام الكادر الوزاري الفني - نقل الكفاءات

المبالغة في التمثیل أو االفتقار لھ

قضایا االستدامة

احتكار الساطة

المخاطر السیاسیة

االختالالت المؤسسیة
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R
esults

الوقت ۱ إلى ۳ سنوات۱ إلى ۳ سنوات

المرحلة الثالثة المرحلة الثانیة المرحلة االولى 

ثقة
تعلم

اكتشاف ما ینجح/ ما ال ینجح
إنشاء ألیات العمل 

الوساطة دائمة سعة أكبر 
إنتاج أفضل 

منتجات أفضل 
المزید من القضایا نتائج مباشرة

نتائج عالیة االثر
اعادة اختراع المؤسسات 

استغالل

منظمات 
االعمال  خروج

ملكیة دون قدرة

اعادة اختراع 
استغالل

ــة . 1 ــعة هيمن ــد واس ــدة تأيي ــفافية وقاع ــن الش ــو م ــذي يخل ــوار ال ــزز الح ــن أن يع يمك
ــي ــلوك الريع ــة والس ــح الخاص المصال

ــد  ــود العدي ــفافية ووج ــا بالش ــا صريًح ــر التزاًم ــذا الخط ــة ه ــتراتيجيات معالج ــمل اس تش
ــة  ــات المراقب ــج آلي ــك دم ــعة، وكذل ــدة واس ــود قاع ــان وج ــل لضم ــات العم ــن مجموع م
والمســاءلة. كمــا أّن هنــاك طريقــة أخــرى للتعامــل مــع المحســوبية وهــي التأكــد مــن عــدم 

ــتها. ــر مناقش ــع ُتحَظ ــود مواضي وج

إذا لــم يشــمل الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص الشــركات متناهيــة . 2
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة وتلــك الموجــودة فــي المحافظــات، فيمكــن أن تهيمــن 

عليــه الشــركات الكبــرى أو الشــركات الموجــودة فــي العاصمــة.

ــة  ــركات متناهي ــل الش ــي تمث ــوي الت ــوذ الق ــال ذات النف ــاب األعم ــات أصح ــاعد جمعي تس
ــي  ــركات ف ــذه الش ــاوف ه ــات ومخ ــى إدراج اهتمام ــطة عل ــرة والمتوس ــر والصغي الصغ
ــات أصحــاب األعمــال  ــة تتجــاوز جمعي ــا يمكــن وضــع برامــج توعي ــة الحــوار. كم عملي

ــال. ــن رواد األعم ــردي م ــتوى ف ــى مس ــى ُمداخــالت مباشــرة وعل للحصــول عل

ــيًئا . 3 ــا س ــط له ــط إذا كان التخطي ــية فق ــات نقاش ــى ورش ــر إل ــول األم ــن أن يتح يمك
ــا  ــو م ــة، وه ــدان المصداقي ــل وفق ــة األم ــى الشــعور بخيب ــؤدي إل ــا ي ــا، مم ومتخبًط

ــو. ــالح المرج ــة اإلص ــيبطئ عملي س

إن تطويــر األهــداف واالســتراتيجيات واألولويــات الخاصــة بعمليــة الحــوار المؤسســي بيــن 
ــر المرجــح أن تتحــول  ــام والخــاص ســيقلل مــن هــذه المشــكالت. فمــن غي ــن الع القطاعي
االجتماعــات إلــى ورشــات نقــاش عندمــا تكــون أجنــدة األعمــال مؤطــرة وواضحــة ويتــم 
اإلعــالم بهــا مســبًقا وعندمــا تكــون هنــاك مقترحــات ملموســة علــى أجنــدة األعمــال تتطلــب 
اتخــاذ قــرارات. يمكــن للمنّظــم ذو الخبــرة والمهــارة تجّنــب مخاطــر انحــراف االجتماعــات 

عــن مســارها مــن خــالل إدارة التوقعــات مســبًقا.

يمكــن لالســتراتيجية اإلعالميــة ذات األهــداف العامــة المحــددة أن تضغــط علــى المشــاركين 
لاللتــزام بالمواضيــع المحــددة. والحــل اآلخــر لتجنــب عــدم االلتــزام بمواضيــع االجتماعــات 
ــراد لجــان مجموعــة العمــل، أو إغــالق بعــض مجموعــات العمــل وإنشــاء  ــر أف هــو تغيي

مجموعــات جديــدة، أو إنهــاء آليــة الحــوار القائمــة وإنشــاء أخــرى.

قــد يتعــرض الحــوار لخطــر احتــكار الُســلطة مــن قبــل شــخص إذا تــم بنــاء الحــوار . 4
بشــكل وثيــق حــول فــرد بعينــه بحيــث تنهــار بنيــة الحــوار إذا خــرج هــذا الشــخص 

مــن الحــوار أو فقــد اهتمامــه باألمــر.

ال شــك أن اعتمــاد الشــراكات التنافســية إلــى حــٍد مــا علــى التــزام األفــراد الرئيســيين وعلــى 
ــة  ــن الســمات الممّكن ــة المســتوى هــو م ــة رفيع المشــاركة الشــخصية لشــخصيات حكومي
للنجــاح. لكــن بنــاء الشــراكة بشــكل وثيــق للغايــة حــول األفــراد يفــرض مخاطــرة كبيــرة. 
يمكــن لجهــود التواصــل والعالقــات العامــة التــي تدفــع الجمهــور للنظــر بشــكل إيجابــي فــي 
الشــراكات التنافســية منــح الشــخصيات الحكوميــة رفيعــة المســتوى حافــًزا للمشــاركة فــي 
عمليــة الحــوار، وبالتالــي التخفيــف مــن آثــار تغييــر فريــق العمــل. كمــا أن أحــد عوامــل 
فقــدان الزخــم المتحقــق فــي عمليــة الحــوار هــو انخفــاض مشــاركة األفــراد المعنييــن فــي 

عمليــة الحــوار نظــرا لوجــود توقعــات مســبقة غيــر واقعيــة.

ــاء قاعــدة دعــم عريضــة فمــن الممكــن أن . ٥ ــة لبن ــرن الحــوار بجهــود كافي ــم يقت إذا ل
ــر موضوعــي وينحــاز إلحــدى األطــراف ــح غي يصب

قــد يكــون أصحــاب األعمــال البــارزون أيًضــا شــخصيات ذات ثقــل فــي األحــزاب السياســية 
المعارضــة، وهــو مــا قــد ُيصّعــب إقنــاع الحكومــات بالمشــاركة فــي الحــوار بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص أو الحفــاظ علــى حياديــة الحــوار سياســًيا. فقــد تميــل الحكومات إلــى تهميش 
ــن العــام  ــن القطاعي ــل مــن فرصــة اســتمرارية الحــوار بي شــخصيات المعارضــة ممــا يقل
والخــاص تبًعــا للتغيــرات فــي إدارة الدولــة. بإمــكان برنامــج التوعيــة الفعــال المســاهمة فــي 

نــزع الطابــع السياســي عــن عمليــة الحــوار وذلــك مــن خــالل التأكيــد علــى الفوائــد العمليــة 
ــارات  ــن المه ــارات العــرض م ــر مه ــون. وُتعتب ــا األشــخاص العادي ــي ســيحصل عليه الت
الرئيســية فــي هــذه الحالــة، بحيــث يتــم اختيــار الجوانــب اإليجابيــة للمواضيــع التــي ســيتم 
مناقشــتها بعنايــة، وكذلــك التركيــز علــى شــرح اإلصالحــات التــي يمكــن تأطيرهــا ببســاطة 
ــيين  ــن والسياس ــع البرلمانيي ــر م ــا. إن التواصــل المباش ــن فهمه ــع م ــن الجمي ــث يتمك بحي
المحلييــن وبشــكل عــام مــع صانعــي القــرار مــن أي مســتوًى سياســي ممــن هــم فــي وضــع 
ــى اإلصالحــات أو تنفيذهــا يمكــن أن يســاعد  ــة عل ــة الموافق يســمح لهــم بتســهيل أو عرقل

أيًضــا فــي نــزع فتيــل التوتــرات السياســية بيــن عــدة أطــراف.

إذا لــم يتــم التنســيق بشــكل جيــد مــع المؤسســات الموجــودة أو آليــات الحــوار األخــرى . ٦
فــإن ازدواجيــة الجهــود قــد ُتثقــل كاهــل المشــاركين وتربكهم.

ــى  ــام والخــاص عل ــن الع ــن القطاعي ــات الحــوار بي ــر نجــاح بعــض آلي ــد يؤث ــة، ق للمفارق
ــات،  ــق باآللي ــل المتعل ــي العم ــابهة تســعى لالنخــراط ف ــات مش ــر منظم ــد َتظه ــا. فق عمله
ــراد  ــل األف ــا كاه ــل بإثقاله ــة األص ــاف فعالي ــى إضع ــل إل ــذا العم ــرار ه ــؤدي تك ــد ي وق
وإرباكهــا لخطــوط االتصــال. إذا تــم إعــداد آليــات الحــوار بكونهــا مبــادرات منفصلــة عــن 
أي مؤسســة قائمــة قــد يكــون مــن الصعــب عليهــا تجنــب التنافــس مــع المؤسســات القائمــة 
حالًيــا. ومــن أحــد أســباب الحاجــة إلــى وجــود شــراكة تنافســية جديــدة هــو أن المؤسســات 
القائمــة قــد تفشــل فــي أداء دورهــا األساســي. ولكــن مــن الضــروري التفكيــر ملًيــا فيمــا إذا 
كان الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ســيتعدى علــى مــا تــم التكفــل بالقيــام بــه مــن 
قبــل جهــات أخــرى. كمــا ويجــب علــى الجهــات الراعيــة والمانحــة أن تحــرص علــى عــدم 
تهميــش المؤسســات القائمــة، ســواًء مــن جانــب الحكومــة أو مــن جانــب القطــاع الخــاص، 
إاّل إذا كان أمــًرا ال مفــر منــه. فشــفافية العمليــة وإشــراك جميــع األطــراف ذات الصلــة هــي 

عوامــل رئيســة لتحقيــق النجــاح.

4.2 عمر واستدامة الحوار بين القطاعين العام والخاص

ــام والخــاص  ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــر إلــى مبــادرات الح ــد النظ ــن المفي ــون م قــد يك
كمراحــل أثنــاء محاولــة معالجــة قضايــا االســتدامة. حيــُث يمكــن تقســيم عمليــة الحــوار إلــى 

ــاه. ــة كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أدن ثــالث مراحــل منفصل

ــى  ــة مــن ســتة أشــهر إل ــد تســتمر هــذه المرحل ــة االستكشــاف: ق ــة األولــى، مرحل المرحل
ــن العــام والخــاص  ــن القطاعي ــة بي ــاء الثق ــى بن ــة، وتركــز عل ثــالث ســنوات حســب الحال
ــة بعضهــم البعــض واكتشــاف مــا يصلــح  وعلــى تثقيــف ذوي العالقــة حــول كيفيــة معامل
ــالل  ــن خ ــا م ــبل معالجته ــة وس ــالح المقّدم ــات اإلص ــة مقترح ــن ناحي ــح م ــا ال يصل وم

ــام والخــاص. ــن الع ــن القطاعي الحــوار المؤسســي بي

أثنــاء هــذه المرحلــة األوليــة، يتــم إعــداد عمليــة الحــوار المؤسســي وبــدء »عمليــة 

الشكل 3: مراحل الحوار بين القطاعين العام والخاص
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اإلنتــاج« الخاصــة باإلصــالح مــع تحديــد الخيــارات المتاحــة الخاصــة بمجموعــات العمــل، 
ــدة  ــا أجن ــد تحمله ــي ق ــة الت ــات المقترح ــاق اإلصالح ــتيات، ونط ــكرتاريا، واللوجس والس

ــة. ــة ذات الصل ــات الفاعل ــادة الجه ــة، وقي ــال المطروح األعم

وال ينبغــي وضــع توقعــات غيــر واقعيــة لهــذه المرحلــة علــى افتــراض أن عائداتهــا ســتكون 
ــن  ــاص. وم ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــر االقتصــادي للح ــث التأثي ــن حي ــة م ضخم
المرّجــح أن تكــون النتائــج المبكــرة والمكاســب الســريعة موجــودة لقضايــا مطروحــة ضمــن 
األجنــدة وتمثــل قضايــا أقــل جدليــة يمكــن أن تتدخــل فيهــا الجهــات الفاعلــة ضمــن الحــوار 
ــم  ــرة وواضحــة يمكــن أن تت ــا صغي ــرض أن تكــون هــذه القضاي ــر. ومــن المفت دون تأخي

معالجتهــا بنجــاح كونهــا تمثــل مخاطــر متدنيــة علــى الشــركاء فــي الحــوار. 

وقــد ينجــح ضــّم قضايــا أكبــر إلــى األجنــدة خــالل هــذه المرحلــة فــي حــاالت معينــة، ولكــن 
ــة الحــوار  ــل بالفشــل والعواقــب الســلبية آللي ــرة تتمث ــد يحمــل خطــورة كبي هــذا التوجــه ق
ــي  ــرة ف ــا كبي ــع قضاي ــل م ــؤدي التعام ــد ي ــام والخــاص. فق ــن الع ــن القطاعي المؤسســي بي
بدايــة هــذه المرحلــة إلــى إصابــة أصحــاب األعمــال بخيبــة األمــل بســهولة إذا لــم تتحقــق 
توقعاتهــم العاليــة وإلــى قيــام المســؤولين الحكومييــن بانتقــاد مــا يرونــه مطالــب غيــر مبــّررة 

مــن قبــل القطــاع الخــاص.

فــي المقابــل، وبالرغــم مــن فشــل معظمهــا، فمــن المرجــح أن يكــون عــدد القضايــا المقترحة 
ــى اســتخدام هــذا  ــة. وســيميل المشــاركون إل ــا للغاي وعــدد مقترحــات اإلصالحــات مرتفًع
المنبــر الجديــد للتعبيــر عــن عــدد كبيــر مــن المشــكالت المتراكمــة )مثــل: مشــكالت النقــل، 
ــدى  ــة ل ــر( والمعروف ــد المعايي ــة، وتوحي ــراءات الروتيني ــيرات، واإلج ــياحة، والتأش والس

الجميــع، والتــي تعــّذر التحــدث عنهــا فــي ســياق الحــوارات الســابقة.

ــد لســنة  ــد تمت ــي ق ــة، والت ــر هــذه المرحل ــي: تعتب ــر العال ــة التأثي ــة، مرحل ــة الثاني المرحل
ــك لحمــاس  ــى، وذل ــة األول ــة مــن المرحل ــر إنتاجي ــى ثــالث ســنوات، أكث أو ســنتين أو حت
الشــركات بســبب النتائــج المبكــرة، وامتــالك خبــرة أكبــر ومتراكمــة فــي تصميــم مقترحــات 
ــة  ــدو العملي ــا تغ ــاح. كم ــا بنج ــا وتنفيذه ــة عليه ــا والموافق ــم معالجته ــي تت ــالح الت اإلص
ــالت  ــن ُمدخ ــات م ــا والمقترح ــتفادة القضاي ــة اس ــدة لدرج ــورة جي ــة بص ــة فاعل التنظيمي
ــا ُيترجــم  ــة(، مم ــة المقّدمــة مــن شــركاء التنمي ــل: المســاعدة الفني ــًزا )مث ــر تركي ــة أكث فني
ــن  ــد م ــا المزي ــج عنه ــاص تنت ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــي بي ــوار مؤسس ــادرة ح ــى مب إل

ــق.  ــة للتطبي ــات القابل اإلصالح

تســتفيد مرحلــة الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص هــذه أيًضــا مــن القــدرات 
ــة  ــاء المرحل ــاع الخــاص أثن ــي القط ــن وممثل ــؤولين الحكوميي ــن المس ــا بي ــم بناؤه ــي ت الت
ــر  ــة أكث ــذه المرحل ــي ه ــة ف ــا المطروح ــون القضاي ــح أن تك ــن المرج ــن م ــى. ولك األول
أثــًرا مــن تلــك التــي تــم طرحهــا فــي المرحلــة األولــى، حيــُث تتــم عــادة مناقشــة شــؤون 
ــة  ــي هــذه المرحل ــة. ويشــعر أصحــاب األعمــال ف ــة الثاني ــي المرحل ــب ف العمــل والضرائ
ــن  ــا يمك ــدود م ــاوزون ح ــى، ويتج ــة األول ــدة للمرحل ــج الجي ــبب النتائ ــر بس ــجاعة أكب بش
تقديمــه للحكومــة. وبينمــا يتــم بالفعــل تجــاوز بعــض حــدود إصالحــات المرحلــة األولــى، 
قــد ال يشــعر المســؤولون الحكوميــون بالضغــط ذاتــه للموافقــة علــى مطالــب القطــاع 
ــا  ــك، وبينم ــن الحــوار. ونتيجــة لذل ــرة م ــي المراحــل المبك ــا ف ــي شــعروا به الخــاص الت
تكــون التأثيــرات االقتصاديــة فــي أوجهــا خــالل المرحلــة الثانيــة، فــإن هــذه المرحلــة قــد 
تضــم خالفــات فــي مجموعــات العمــل، حيــُث قــد يتــم حــّل عــدد مــن مجموعــات العمــل، 
وتكويــن مجموعــات أخــرى. ويجــب أن نتذكــر أنــه مــن الممكــن أن تفشــل معالجــة بعــض 
القضايــا الخالفيــة حتــى مــن خــالل التنفيــذ الناجــح للحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص.

ــادرات  ــرح مب ــم ط ــا يت ــادة م ــروج: ع ــتدامة/االنتقال/مرحلة الخ ــة، االس ــة الثالث المرحل
للحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لســد الفجــوة القائمــة بيــن القطاعيــن العام 
ــم أخــذ اهتمامــات القطــاع  ــة والحــوار أو اســتعادتهما، وت ــم تأســيس الثق والخــاص. وإذا ت
الخــاص بعيــن االعتبــار مــن قبــل المســؤولين اإلدارييــن، فمــا الــذي يخفيــه المســتقبل آلليــة 
الحــوار المؤسســي؟ هــل يجــب الحفــاظ علــى الحــوار بالشــكل الــذي بــدأ بــه، أم يجــب نقــل 
ــث كان ينبغــي أن  ــى حي ــة إل ــى والثاني ــن األول ــا خــالل المرحلتي ــم بناؤه ــي ت ــدرات الت الق

ينتميــا فــي األصــل: أي المؤسســات الحكوميــة ومجموعــات التأييــد؟ إن كل شــراكة تختلــف 
عــن األخــرى، وُتعتبــر هــذه المرحلــة إلــى حــٍد مــا هــي األصعــب فــي التنبــؤ، مــع وجــود 

عــدد مــن الســيناريوهات المحتملــة، ومزيــج مــن أربعــة خيــارات:

الخيــار األول: ضمــان االســتدامة مــن خــالل االنتقــال إلــى المؤسســات وجمعيــات األعمــال. 
ويفتــرض هــذا الخيــار أن المرحلتيــن الســابقتين مــن عمليــة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام 
ــي  ــة ف ــدرات كافي ــك ق ــة، وأّن األردن اآلن يمتل ــورة كافي ــن بص ــا ناجحتي ــاص كانت والخ
ــة الحــوار  ــى مســتوى وكثاف ــاظ عل ــه ســيتم الحف ــال وأن ــد األعم ــع تأيي ــي مجتم اإلدارة وف
ــادرة الحــوار المؤسســي حيــث يمكــن تشــخيص  ــم حــّل مب »بشــكل طبيعــي« حتــى وإن ت
القضايــا علــى مســتوى مجموعــات العمــل المحــددة التــي قــد تنخــرط فــي حــوارات ثنائيــة 

فــي وقــت مبكــر دون الحاجــة إلــى وســاطة مــن الســكرتاريا.

الخيــار الثانــي: نقــل المبــادرة فــي وقــت مبكــر للمؤسســات القائمــة. بخــالف الخيــار األول 
أعــاله، يميــل رعــاة مشــروع الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص إلــى نقــل المبــادرة 
ــن  ــي حي ــر. وف ــت مبك ــي وق ــة ف ــة والقائم ــة المحلي ــات الخاصــة و/أو العام ــى المؤسس إل
ُتعتبــر احتماليــة نقــل ُملكيــة مبــادرة الحــوار إلــى هــذه المؤسســات فــي وقــت مبكــر أمــًرا 
مغرًيــا، إال أنــه يجــب التنويــه إلــى أن منتديــات األعمــال، والشــراكات التنافســية، ومجالــس 
األعمــال، تهــدف جميعهــا إلــى ســّد الفجــوة القائمــة بيــن القطاعيــن، وأن ســد هــذه الفجــوة 

يســتغرق بعــض الوقــت إلنجــازه.

إذا تــم نقــل ســكرتاريا الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لجمعيــة أو 
ــر  ــال، غي ــبيل المث ــى س ــت، عل ــة وكان ــر للغاي ــت مبك ــي وق ــال ف ــاب أعم ــة أصح منظم
جاهــزة للتعامــل مــع عــبء العمــل وغيــر قــادرة علــى التعامــل بكفــاءة مــع القضايــا الفنيــة 
والسياســية التــي قــد تنشــأ عــن مبــادرة الحــوار المؤسســي، فمــن المرّجــح أن تكــون النتائــج 
ــوا  غيــر مرضيــة. ويمكــن أن يشــعر المشــاركون باإلحبــاط بســرعة تجــاه العمليــة، فيتخلّ
عــن المبــادرة ممــا قــد يــؤدي إلــى تعزيــز موقــف معارضــي الحــوار المؤسســي وتشــويه 

ــة برّمتهــا. ســمعة العملي

ــأداء  ــار الثالــث: تكليــف جهــاز الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ب الخي
وظيفــة الوســيط الدائــم مــن خــالل إضفــاء الطابــع المؤسســي عليــه. قــد يكــون مــن الجيــد أن 
تبقــى مبــادرة الحــوار قائمــة كمؤسســة دائمــة. فــإذا كانــت مبــادرة الحــوار ال تكــرر عمــل 
مؤسســات قائمــة أخــرى، قــد تصبــح هــي اآلليــة المنشــودة إلعــادة توجيــه قضايــا القطــاع 
الخــاص إلــى الحكومــة وبالعكــس. ففــي نهايــة المطــاف، وإذا كانــت المبــادرة ناجحــة، لــَم 
يتــم اســتبدالها؟ هــذه الفكــرة المنطقيــة جذابــة للغايــة، ولكــن يصعــب تنفيذهــا نظــًرا لحقيقــة 
أّن مــن المفتــرض أن يظــل الوســيط المحايــد محايــًدا، وأّن إضفــاء الطابــع المؤسســي 
علــى الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص داخــل هيــكل حكومــي مــن شــأنه أن ُيقصــي 
الحياديــة. إلــى جانــب ذلــك، يحتــاج الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص إلــى التمويــل 
ــع أّن  ــل. م ــدى الطوي ــى الم ــل عل ــذا التموي ــن ه ــن الصعــب تأمي ــون م ــد يك المســتمر، وق
ــن  ــن القطاعي ــادرة الحــوار بي ــة لدعــم مب ــص ميزاني ــون مســتعدة لتخصي ــد تك ــة ق الحكوم
العــام والخــاص، ولكــن مــن المرجــح أن تطالــب بالمقابــل بمزيــد مــن الســلطة، وهــو مــا قــد 
يثيــر شــكوك القطــاع الخــاص. وقــد تكــون الشــركات علــى اســتعداد لدفــع رســوم األعضــاء 
للحفــاظ علــى المشــروع، ولكــن هــذا قــد يتعــارض مــع أهــداف شــبكة جمعيــات األعمــال 
ــبة  ــا بالنس ــاس. أم ــها باألس ــر نفس ــل لتطوي ــى التموي ــتفتقر إل ــا س ــي بدوره ــة، والت المحلي
للمانحيــن كالمؤسســات الدوليــة، فقــد يتــم ضمــان مشــاركتهم لبضــع ســنوات، ولكــن ضمــان 
تمويلهــم الدائــم علــى المــدى الطويــل أمــر صعــب للغايــة، وعلــى األقــل يتعســر التأكــد مــن 
اســتمراريته مســتقبليا. ومــن المحتمــل أيًضــا أن ينتهــي المطــاف باختــالف أجنــدة القطــاع 
الخــاص أو أجنــدة الحكومــة عــن األجنــدة التــي يرغــب المانحــون فــي الترويــج لهــا، وحيــن 

ذلــك قــد يقــرر المانحــون االنســحاب مــن هــذه الشــراكة.

ــم إقامــة  ــى المــدى المتوســط ويت ــج عل ــد تســتقر النتائ ــار، فق ــل هــذا الخي ــاء مث ــم انتق إذا ت
عــدد مــن األنشــطة »الروتينيــة« مثــل المؤتمــرات والمنتديــات ومــا شــابه. ولكــن، مــا لــم 
يتــم اختيــار مســار مســتقبلي محــدد للخيــار األول، فمــن المرجــح أن يتجــه منحنــى النتيجــة 

تنازلًيــا مــع مــرور الوقــت.
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الخيــار الرابــع: اإلنهــاء والخــروج. قــد يكــون مــن غيــر المجــدي اســتمرار عمليــة حــوار 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص رغــم أنهــا حققــت نجاحــات أوليــة، وذلــك لكــون اآلليــات 
ــد  ــا يجعــل عمرهــا محــدوًدا أيضــا. ق ــدة إصــالح محــددة مم ــة بأجن االستشــارية مصحوب
ــة  ــل آلي ــس تفاصي ــه، ولي ــية نفس ــراكة المؤسس ــدأ الش ــي مب ــو تبن ــم ه ــيء المه ــون الش يك

ــة. تفاعــل معين
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1.3 الحوكمة
يجــب أن تتــم إدارة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى أســاس الشــفافية 
والمســاءلة. حيــث تمثــل النقــاط التاليــة إرشــادات توجيهيــة هامــة حــول هيكليــة الحوكمــة 

ــاص: ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــي بي ــوار المؤسس ــة للح المالئم

التعبيــر عــن الهــدف مهــم لكــي تكــون الرؤيــة واضحــة المعالــم واألهــداف، وقــد يمثــل 	 
التفويــض الرســمي )أي بقــرار حكومــي( أو القانونــي )أي بقانــون( مســاندة هامــة فــي 
ســياقات سياســية واقتصاديــة معينــة، ولكــن التفويضــات الرســمية أو القانونيــة وحدهــا 

أينمــا تتــم اســتضافة الســكرتاريا ووقتمــا كان ذلــك ممكًنــا، يجــب أن يتماشــى الحــوار 	 غيــر كافيــة إلقامــة حــوار جيــد. 
ــل المؤسســات  ــة عم ــداف وطبيع ــع أه ــام والخــاص م ــن الع ــن القطاعي المؤسســي بي

ــادة اإلمكانيــات المؤسســية والحــّد مــن الخالفــات.  ــده 	 القائمــة لزي ــي وح ــمي أو القانون ــض الرس ــاركين، والتفوي ــدرات المش ــى ق ــوار عل ــد الح يعتم
غيــر كاٍف إلنشــاء مثــل هــذا الحــوار. ومــع ذلــك، يوفــر التفويــض الرســمي أو 
القانونــي مصداقيــة واســتمرار أكبــر لعمليــة الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص وبمــا يمّكــن هــذا الحــوار وآلياتــه مــن االندمــاج بشــكل أفضــل فــي إطــار 

ــم. ــم ودائ مــن المرجــح أن يكــون التفويــض المدّعــم بقانــون مفيــًدا بشــكل خــاص فــي االقتصادات 	 مؤسســي قائ
ــّذرة.  ــة المتج ــد البيروقراطي ــدان ذات التقالي ــي البل ــة، أو ف ــة انتقالي ــر بمرحل ــي تم الت
ــدان  ــى حســاب فق ــي عل ــة وضــع قانون ــود إلقام ــي إضاعــة الجه ــك، ال ينبغ ــع ذل وم
ــا.  ــة أو يعطله ــد يؤخــر العملي ــا ق ــة مم الزخــم والحمــاس لجهــود اإلصــالح الجوهري
ــة  ــد المرون ــى تقيي ــل ال ــرة وشــديدة التفصي ــة كثي ــد تحمــل التفويضــات القانوني ــا ق كم

ــف مــع المتغيــرات. ــادرات علــى التكّي يجــب االســتفادة مــن المؤسســات القائمــة قــدر اإلمــكان. فحتــى وإن تّمــت اســتضافة 	 وقــدرة المب
الحــوار خــارج اإلطــار المؤسســي القائــم، يكــون الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن 
القيــادي  التسلســل  تتماشــى هيكليتــه مــع  فاعليــة عندمــا  أكثــر  العــام والخــاص 

واألولويــات المؤسســية القائمــة.

2.3 التفويض
تتضمــن عمليــات الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تفويضــات رســمية، 
ابتــداًء مــن إصــدار قــرار يوضــح المهــام )األهــداف( الموكلــة للجهــات المعنيــة، وانتهــاًء 
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــي بي ــوار المؤسس ــخ الح ــي ُيرّس ــوم حكوم ــون أو مرس ــدار قان بإص
ــدان تجعــل  ــي بعــض البل ــاك تشــريعات محــددة ف ــر بالذكــر أن هن والخــاص. ومــن الجدي
العمليــة االستشــارية إلزاميــة. ومــن الواجــب اإلشــارة هنــا، وكمــا ذكــر ســابقا، إلــى 
ــة الحــوار  ــر عملي ــى تأخي ــي إل ــاب التفويــض الرســمي أو القانون ضــرورة أال يتســبب غي

ــام والخــاص. ــن الع ــن القطاعي المؤسســي بي

تتــم االســتفادة مــن وجــود تفويــض واضح آلليــة الحــوار القطاعي لتحديــد الهيكليــة واألدوار 
والمســؤوليات الخاصــة بعمليــة الحــوار المؤسســي القطاعــي ضمــن دليــل إجــراءات العمــل 
التشــغيلية، والــذي يقــدم إرشــادات التنفيــذ للجهــات المعنيــة. وعلــى ســبيل المثــال، قــد يبــدو 
قــرار التكليــف بالحــوار المؤسســي مــا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى النحــو التالــي:

تمثيــل وجهــات نظــر قطــاع المالبــس فــي األردن، باســتخدام أوســع مشــاركة ممكنــة 	 تكون أهداف سكرتاريا قطاع المالبس كما يلي:
ــاءة 	 مساعدة الحكومة األردنية في تطوير التنافسية في القطاع.	 مــن القطــاع الخــاص علــى أســاس طوعــي. ــاء مــع الحكومــة مــن أجــل تقديــم مســاهمات بّن المشــاركة فــي حــوار منتظــم وبّن

ــي  ــة ف ــة االقتصادي ــم التنمي ــي تدع ــراءات والت ــريعات، واإلج ــات، والتش ــي السياس ف
العمــل علــى قضايــا محــددة مــن خــالل مجموعــات العمــل، والمجموعــات الفرعيــة، 	 األردن.

تحديــد مجــاالت الصعوبــة التــي يواجههــا القطــاع خاصــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القوانيــن 	 وِفــرق العمــل.
والتشريعات

ــام علــى مأسســة الحــوار القطاعــي بيــن  فــي األردن، وبالرغــم مــن حــرص الحكومــة الت
القطاعيــن العــام والخــاص، إال أنــه ال يوجــد حالًيــا أي قانــون أو نظــام يؤطــر هــذه العمليــة. 
ومــع ذلــك، وبينمــا ُيعتبــر التفويــض الرســمي أو القانونــي هاًمــا، إاّل أنــه ال داعــي لتأخيــر 
تنفيــذ هــذا اإلطــار، وإصــدار تفويــض مــن قبــل القطــاع الخــاص لتوضيــح األهــداف كاٍف 

فــي الوقــت الحاضــر.

3.3 جعل الهيكلية والتفويض قابلين للتنفيذ

لكيفيــة جعــل هيكليــة الحــوار القطاعــي مؤسســيا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والتفويــض 
لعمــل الســكرتاريا قابليــن للتنفيــذ مــن قبــل الجهــات المعنيــة، فــإن الهيكليــة المقترحــة هنــا 
توّضــح أهميــة إقامــة حــوار مناســب بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يعتمــد علــى أفضــل 

الممارســات ويتكيــف مــع خصوصيــات الوضــع القائــم فــي األردن.

متطلبات التنفيذ

متطلبات تنفيذ هيكلية الحوار القطاعي المؤسسي بين القطاعين العام والخاص:

إجــراء البحــوث والتحاليــل مــن قبــل موظفــي الســكرتاريا مــع إمكانيــة تكليــف مصــادر 	 الحفاظ على المرونة لتطوير عملية الحوار	 التواصل مع المحافظات	 تشكيل مجموعات عمل للعمل على قضايا/اهتمامات محددة	 عقد اجتماعات متخصصة ومنتظمة بخصوص الحوار القطاعي	 بناء قدرات موظفي السكرتاريا	 تعيين موظفي السكرتاريا	 
مراقبة وتقييم العملية بأكملها	 خارجيــة لتوظيــف أو االســتعانة بخبــرات محــددة

القائمة المرجعية للهيكلية والتفويض

ــكرتاريا،  ــاء الس ــدء بإنش ــد الب ــا عن ــرا ضروري ــريعة أم ــة س ــة مرجعي ــاد قائم ــر إيج يعتب
ــي: ــا يل ــى م ــة عل ــوي القائم ــث تحت بحي

تحديــد الوزيــر المعنــي بــإدارة الحــوار المؤسســي مــع القطــاع، وفــي هــذه الحالــة فــإن 	 التزام منظمة أصحاب األعمال المستضيفة للسكرتاريا	 التفويض الرسمي 	 فريق السكرتاريا	 اللوجستيات: تكنولوجيا المعلومات، والقدرة على حضور االجتماعات	 تقسيم واضح للمسؤوليات	 استراتيجية طويلة المدى ورؤية طموحة 	 الغرض من السكرتاريا وهيكلية تنظيمية واضحة ومعتمدة	 
المواد واألدوات الالزمة للمدخالت والُمخرجات	 الوزيــر المعنــي هــو معالــي وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن 
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العناصــر الرئيســية التــي يتألــف منهــا الحــوار محــددة ومفّصلة أدنــاه. العنصران الرئيســيان 
ــة  ــاص إلدارة عملي ــاع الخ ــام والقط ــاع الع ــن القط ــي كل م لة ف ــكَّ ــكرتاريا المش ــا الس هم
الحــوار. وفــي حالــة ســكرتاريا القطــاع الخــاص فتختــص كل منهــا بقطــاع بعينــه، بينمــا 

يمتلــك القطــاع العــام ســكرتاريا واحــدة فــي وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن.

1.4 السكرتاريا
1.1.4 حول سكرتاريا الحوار بين القطاعين العام والخاص

ــاص  ــام والخ ــن الع ــي القطاعي ــة ف ــات المعني ــكرتاريا والجه ــع الس ــزم جمي ــب أن تلت يج
ــاح. ــا النج ــب له ــى يكت ــة حت بالعملي

ستساعد منظمات أصحاب األعمال في إنشاء حوا مؤسسي ومستدام.

وظائف السكرتاريا أساسية لتمكين العملية من البدء والحدوث بكفاءة.

يعتمــد إنشــاء إطــار الحوكمــة علــى دعــم وزارة التجــارة والصناعــة والتمويــن ومنظمــات 
 )JCI( أصحــاب األعمــال البــارزة. علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، غرفــة صناعــة األردن
ــات األعمــال  ــة تجــارة عمــان )ACC( ، وجمعي ــة تجــارة األردن )JCC(، وغرف وغرف

األخــرى ذات الصلــة.

ســتقوم ســكرتاريا الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن بتوفيــر 
خدمــات التنســيق والتيســير والتــي ُتعــد أساســية لتطويــر عمليــة حــوار مؤسســي ومســتدام 
ــن  ــوار بي ــير الح ــكرتاريا بتيس ــوم كل س ــك، تق ــاص. ولذل ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــا بي م
الحكومــة األردنيــة والجهــات المعنيــة فــي القطــاع الخــاص ضمــن ثالثــة قطاعــات وذلــك 
فــي المســائل المتعلقــة بالسياســات واإلجــراءات االقتصاديــة المحليــة والخارجيــة. كمــا تقــوم 

الســكرتاريا بتشــكيل وهيكلــة عمليــة الحــوار.

ــات  ــذ العملي ــا بتنفي ــوم كل منه ــم أن تق ــن المه ــكرتاريا، فم ــع الس ــن موق ــض النظــر ع بغ
الموضحــة فــي دليــل إجــراءات العمــل هــذا والخاصــة بعمليــة الحــوار فــي األردن، ومــن 

ــى أعمــال الســكرتاريا. ــع المؤسســي عل ــاء الطاب ــة بمــكان إضف األهمي

يتضــح نجــاح عمليــة الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فقــط عندمــا يتمكــن 
هــذا الحــوار مــن إحــداث التغييــر اإليجابــي فــي بيئــة األعمــال. وُيعتبــر التحديــد الصحيــح 
ــن  ــي بي ــوار المؤسس ــاح الح ــًيا لنج ــًرا أساس ــا أم ــكرتاريا ومهامه ــف الس ــم لوظائ والمالئ
القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن. وبحســب إطــار الحــوار القطاعــي بيــن القطاعيــن 
ــق  ــام والخــاص المتعل ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــيكون للح ــي األردن، س ــام والخــاص ف الع
بالمنتجــات الصيدالنيــة ســكرتاريا مســتقلة يديرهــا اتحــاد منتجــي األدويــة األردنــي. بينمــا 
ســتقوم غرفــة صناعــة األردن بــإدارة ســكرتاريا قطــاع المالبــس وســكرتاريا قطــاع 
تصنيــع األغذيــة. كمــا تــؤدي وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن دوًرا قيادًيــا هاًمــا فــي 

القطــاع العــام لتنفيــذ الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص .

2.1.4 السكرتاريا القطاعية

ال تمتلــك الســكرتاريا الســلطة التخــاذ القــرارات أو صياغــة السياســات. فدورهــا الرئيســي 
هــو تيســير الحــوار المؤسســي وتنفيــذ اإلصالحــات التــي تــم اقتراحهــا فــي إطــار عمليــة 
الحــوار. ومــن المتوقــع أنــه مــع اســتمرار عمليــة الحــوار، ســيتواصل شــركاء التنميــة مثــل 
المنظمــات المانحــة والمهتميــن مــن القطــاع الخــاص مــع الســكرتاريا، إّمــا لدعــم وظائفهــا 

أو للحصــول علــى الدعــم مــن قبلهــا. 

ستســعى الســكرتاريا للعمــل مــع الجهــات المعنيــة الداعمــة ألهدافهــا المتمثلــة بوجــود حــوار 
مؤسســي قائــم علــى الشــفافية والمســاءلة، بهــدف إحــداث تأثيــرات إيجابيــة ملموســة علــى 

النمــو االقتصــادي فــي األردن.

ــال  ــاب األعم ــات أصح ــن منظم ــودة ضم ــا موج ــكرتاريا بوصفه ــطة الس ــم أنش ــم تصمي ت
البــارزة لتعزيــز إمكانيــات المؤسســات المضيفــة وجعلهــا أكثــر تأييــًدا ألعضائهــا ممــا يزيــد 
مــن الثقــة العاليــة بهــذه المؤسســات وينمــي وتيــرة الطلــب علــى خدماتهــا، ممــا ســيعزز مــن 

االســتدامة المؤسســية ويقــوي عمليــة الحــوار كُمقتــرح مســتدام طويــل األجــل. 

1.2.1.4 التصميم والهيكلية المؤسسية للسكرتاريا القطاعية

ملخــص: يتســم الشــكل الســائد فــي معظــم أنظمــة الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام 
مجموعــات عمــل تجتمــع مًعــا لتقديــم توصيــات للجلســات الدوريــة العامــة )كل ســتة 	 سكرتاريا ملتزمة بأداء مهامها 	 والخــاص بـ:
البحــث والشــؤون 	 شــهور( بتنظيــم االجتماعــات، وتنســيق مجهــودات  الســكرتاريا  تقــوم 

وإدارة  األعضــاء،  وجمــع  األعمــال،  جــداول  وتحديــد  األخــرى،  اللوجســتية 
اســتراتيجيات التوعويــة واالتصــال، وكمــا تقــوم بــدور نقطــة االتصــال بالنســبة 

االنضمــام. فــي  الراغبــة  األخــرى  والجهــات  لألشــخاص 

يعتمــد التصميــم المؤسســي علــى عــدد مــن المتغيــرات وتحديدهــا وخيــارات التكيــف 	 
ــة  ــا لدرج ــة تبًع ــة مختلف ــكال تنظيمي ــاك أش ــون هن ــد يك ــب. وق ــكل المناس ــا بالش معه
تنظيــم القطــاع الخــاص والتنافــس بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية وهيكليــة 

ــاص.  ــام والخ ــن الع ــود البحــث والشــؤون 	 القطاعي ــم االجتماعــات، وتنســيق جه ــة الســكرتاريا بتنظي ــل وظيف تتمث
اللوجســتية األخــرى، وتحديــد جــداول األعمــال، وجمــع األعضــاء لالجتماعــات 
واالنشــطة المختلفــة، وإدارة اســتراتيجيات التوعيــة واالتصــال، لتكــون بذلــك بمثابــة 
ــة فــي االنضمــام أو المشــاركة  نقطــة اتصــال لألشــخاص والجهــات األخــرى الراغب

ــد 	 فــي الحــوار. ــل وموّح ــي مفّص ــكل تنظيم ــكل أو هي ــاك ش ــس هن ــبق، لي ــا س ــم مم ــى الرغ وعل
ــن  ــن القطاعي ــة حــوار مؤسســي ناجــح بي ــع إلقام ــم الجمي ــن نســخه ليالئ ــزم يمك ومل
ــأداء  ــال يجــب إيجــاد ســكرتاريا ملتزمــة ب العــام والخــاص. ولكــن، إلدارة حــوار فّع
عملهــا ومجموعــات عمــل تجتمــع لتقديــم التوصيــات للجلســات الدوريــة العامــة التــي 

ــا الحــوار. وبالنســبة لــألردن، فــال مانــع مــن أن تتشــابه هيــاكل الســكرتاريا رغــم اختــالف 	 يتطلبه
القطــاع. فعناصــر عمــل الســكرتاريا األساســية هــي التنســيق، والتواصــل، والبحــوث. 
كمــا أن طبيعــة عملهــا مبنيــة علــى تحقيــق مســتوًى عــاٍل مــن العمــل الجماعــي الوثيــق. 
ورغــم أن عــدد الموظفيــن وطاقــم الدعــم فــي الســكرتاريا قــد ينمــو ويتغيــر مــع تطــور 

ــا 	 عمليــة الحــوار، غيــر أن المهــام الرئيســية يجــب أن تتوفــر فيهــا جميعــا . ــف أهميته ــن الوظائ ــة م ــكل وظيف ــإن ل ــح ف ــكل الصحي ــوار بالش ــل الح ــي يعم لك
الخاصــة، فالمســاعدون والمســؤولون عــن تنظيــم االجتماعــات وإدارتهــا مهمــون 
للغايــة فــي تنفيــذ أنشــطة الحــوار. إذا كان عــدد الموظفيــن محــدوًدا للغايــة، فســيكون 
أداء الحــوار ضعيًفــا، إذ يتعيــن علــى طاقــم الموظفيــن تلبيــة متطلبــات الحــوار، ويتعين 

ــذ ــة التنفي ــه فــي عملي ــًزا يؤدي ــه دوًرا ممي ــدرك أّن ل ــى كل فــرد أن ي عل

بمجــرد أن يتــم تبنــي ثقافــة وديناميكيــات الحــوار المؤسســي فــي األردن وتتكيــف عمليــة 
الحــوار فيــه مــع هيكليــة الحــوار المؤسســي الموضحــة هنــا لتغطــي القطاعــات األخــرى، 
ســيتم إنشــاء ســكرتاريا كليــة مــن قبــل القطــاع الخــاص لكافــة القطاعــات واالقتصــاد الكلــي. 
ورغــم أن هيكليــة الســكرتاريا الكليــة وداللتهــا يقعــان خــارج نطــاق هــذا الدليــل، فــإن ذات 

المبــادئ واألدوار الموضحــة فــي الدليــل تنطبــق عليهــا ايضــا.

ــه فــي هــذه  ــه. الحــظ أن ــدو علي ــة أن تب ــاًل لمــا يجــب للهيكلي ــاه تمثي وُيظهــر الشــكل 4 أدن
الهيكليــة، ُيوّظــف ٦ أشــخاص علــى األقــل، نظــًرا إلــى أن وظيفــة البحــث قــد تتطلــب أكثــر 
مــن باحــث أو محلــل واحــد فقــط. وبالنســبة لوظيفــة االتصــاالت فمــن الممكــن إســناد المهمة 

لعــدد مــن التنفيذييــن الذيــن يعملــون مــع مديــر التواصــل واالتصــاالت فــي الســكرتاريا.
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الشكل 4: الهياكل المقترحة لسكرتاريا الحوار

الشكل 5: الهياكل المقترحة لسكرتاريا الحوار

الشكل 6: الهياكل المقترحة لسكرتاريا الحوار

مدیر مشروع الحوار

المساعد األول

مدیر التواصل واالتصاالت

المساعد الثاني

بحوث وتحالیل

منسق السكرتاریا

مدیر التواصل واالتصاالت باحثون / محللون

ويوضــح الشــكل ٥ أدنــاه هيكليــة أصغــر، والتــي قــد ًينظــر إليهــا علــى أنهــا هيكليــة 
جيــدة للبــدء، بحيــث يتــم تبنيهــا فــي بدايــة عمليــة الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام 
ــاًل، وإن كان عــدد الموظفيــن  ــا مماث ــا ومفهوًم والخــاص. الحــظ أنهــا تتبــع تسلســاًل هرمًي

أقــل.

3.1.4 دور مجموعات العمل واللجنة التوجيهية في 
السكرتاريا 

يجــوز للســكرتاريا تنســيق أنشــطة العديــد مــن مجموعــات العمــل واإلشــراف عليهــا وذلــك 
لتمكيــن مجموعــات العمــل مــن التركيــز بفاعليــة علــى المشــكالت الفنيــة واالســتعانة 
بالخبــرات الفنيــة المتخصصــة، ويتــم تنظيــم مجموعــات العمــل عــادة فــي واحــدة أو أكثــر 
ممــا يلــي: مجموعــة الصناعــة )مثــل: الزراعــة، التصنيــع...، إلــخ(، أو بحســب اإلجــراء 
المطلــوب )مثــل: الضرائــب، رفــع الضوابــط التنظيميــة، البنيــة التحتيــة، العمــل( أو بحســب 

الموقــع الجغرافــي )كالمحافظــة مثــاًل(.

تقــدم مجموعــات العمــل توصياتهــا فــي الجلســات العامــة، وبالتالــي، فإنهــا تجتمــع بشــكل 
ــات  ــع مجموع ــل م ــس يتعام ــل رئي ــة العم ــة. لمجموع ــات العام ــن الجلس ــر م ــرر أكث متك
العمــل األخــرى ومــع األمانــة التــي يتــم مــن خاللهــا التنســيق واإلشــراف علــى مجموعــات 

العمــل.
ــوزارات/  ــن مــن ال ــي القطــاع الخــاص، والمديري ــد تتألــف مجموعــات العمــل مــن ممثل ق

ــن. ــن، والباحثي ــي، واألكاديميي ــي المجتمــع المدن ــة، ومــن ممثل ــات المعني الهيئ

تســتجيب الســكرتاريا عــادة للجنــة التوجيهيــة والمؤلفــة مــن كبــار الجهــات المعنيــة 
لذلــك:  فــي حالــة ســكرتاريا قطــاع تصنيــع األغذيــة، ســتضم اللجنــة التوجيهيــة ممثليــن مــن 	 الرئيســية، 

مجلــس إدارة غرفــة صناعــة األردن، ووحــدة الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
ــن عــن  ــة صناعــة األردن، وممثلي ــن لغرف ــرأة التابعتي ــة الم والمتوســطة ووحــدة لجن

ــن أعضــاء 	 ُغــرف الصناعــة فــي المحافظــات. ــة م ــة التوجيهي ــتتألف اللجن ــة، س ــات الدوائي ــكرتاريا المنتج ــة س ــي حال ف
ــي. ــة األردن ــي األدوي ــاد منتج ــس إدارة اتح مجل

مالحظــة: مــع نمــو عــدد الســكرتاريا القطاعيــة فقــد يتــم التنســيق بينهــا مــن خالل ســكرتاريا 
ــة وهيكليتهــا ووظائفهــا  ــد تكــون لجنتهــا التوجيهي ــة، كمــا أشــرنا ســابقا. وق ــة أو كلي وطني

مماثلــة، إاّل أنــه قــد يتفــاوت نطــاق التمثيــل فــي اللجنــة التوجيهيــة.

ُيظهــر الشــكل ٦ أدنــاه الســكرتاريا واللجنــة التوجيهيــة ومجموعــات العمــل. )طالــع مجــدًدا 
الــدور التنســيقي الــذي تقــوم بــه الســكرتاريا كمــا هــو موضــح أعــاله.(

اللجنة التوجیھیة

السكرتاریا / التنسیق

فریق العمل ۱ فریق العمل ۲ فریق العمل ۳ فریق العمل ٤ فریق العمل ٥

ممثلي القطاع الخاص، والجمعیات، والحكومة، والمانحین
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يتطلــب تنفيــذ الهيكليــة عمليــة واضحــة تجمــع بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي 
ــة فــي إدارة  حــوار موحــد. ســيتعين علــى الســكرتاريا االطــالع بالمهــام الروتينيــة المتمثل
االجتماعــات، مــع أداء الــدور األكثــر تعقيــًدا وهــو ضمــان المشــاركة المســتمرة للجهــات 
المعنيــة. مــن الواضــح أن هيــاكل الحــوار المقترحــة أعــاله قابلــة للتنفيــذ، نظــًرا المتــالك 
األردن إطــار عمــل يضــم منظمــات أصحــاب أعمــال ملتزمــة بدعــم أعضائهــا وجمعيــات 
ذات تركيــز قطاعــي لقيــادة ســكرتاريا الحــوار. وســيتعين علــى منظمــات أصحــاب األعمال 
ــة  ــي مهم ــوار. وه ــة الح ــي عملي ــاص ف ــاع الخ ــالت القط ــيق ُمداخ ــؤولية تنس ــل مس تحّم
تفــرض تحديــات كثيــرة وتتطلــب مســتوى عــال مــن االلتــزام تجــاه تنفيــذ عمليــة الحــوار.

ــة  ــة مالئم ــوارد مالي ــك م ــي يمتل ــة األردن ــي األدوي ــاد منتج ــى أن اتح ــارة إل ــدر اإلش تج
ــتقدم  ــة األردن س ــة صناع ــا أن غرف ــن، كم ــد الالزمي ــم والتأيي ــر الدع ــى توفي ــدرة عل والق
مــوارد مخصصــة لتنســيق وتيســير عمليــة الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص. ومــن الوظائــف الشــاملة المحتملــة والتــي تســتطيع الجهــات المعنيــة والحــوارات 
القطاعيــة المؤسســية بيــن القطاعيــن العــام والخــاص االســتثمار فيهــا هــي عمــل األبحــاث 
والدراســات المســتقلة، إذ توفــر البحــوث المتخصصــة ُمدخــالت داعمــة ألجنــدات الحوارات 
الثالثــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وبغــض النظــر عــن الجهــة التــي تجمع الســكرتاريا 
مًعــا، فهنــاك حاجــة إلــى ضمــان تصميــم أدوات وآليــات للحــوار وطــرق اســتخدامها بحيــث 

تعمــل بكفــاءة وتناغــم وشــفافية خاضعــة للمســاءلة.

1.3.1.4 أنشطة سكرتاريا الحوار القطاعية

هنــاك عــدد مــن أنشــطة الحــوار المختلفــة التــي قــد يتعيــن علــى الســكرتاريا إدارتهــا. ومــع 
وجــود ثــالث مجموعــات حــوار قطاعيــة تعمــل تحــت إشــراف وزيــر واحــد، وهــو وزيــر 
الصناعــة والتجــارة والتمويــن، فمــن المتصــور أن يتــم عقــد منتــدًى عــاٍم بصــورة ســنوية أو 
نصــف ســنوية لمناقشــة قضايــا التقــدم المحــرز )أو معلقــة(، والتــي تســتوجب النظــر فيهــا 

مــن قبــل الوزيــر و/ أو المســتويات التنفيذيــة للحكومــة.

تشــمل األنشــطة األخــرى التــي قــد تكــون الســكرتاريا مســؤولة عــن إدارتهــا ضمــن إطــار 
ــوار،  ــل الح ــات عم ــاص: مجموع ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــي بي ــوار المؤسس ــل الح عم
ــق الســكرتاريا  ــى عات ــع عل ــع الحــاالت، تق ــي جمي ــل. وف ــة، وورش العم واللجــان الفرعي
ــل  ــاص، وتمثي ــاع الخ ــن القط ــئة ع ــا الناش ــادرات والقضاي ــد المب ــان تحدي ــؤولية ضم مس
مصالــح ذوي العالقــة علــى نطــاق واســع، وبحثهــا بشــكل كاٍف، وتقديمهــا إلــى الحكومــة 
األردنيــة بطريقــة مرّكــزة وتقديــم الحلــول المبنيــة علــى أدوات قياســية ومعاييــر مرجعيــة.

وكجــزء مــن عملياتهــا اليوميــة، ســتعمل ســكرتاريا الحــوار القطاعيــة علــى مراقبــة التقــدم 
المحــرز فــي القضايــا التــي تــم طرحهــا، ومراقبــة تنفيــذ القــرارات المتخــذة خــالل عمليــة 
الحــوار، ونشــر المعلومــات بيــن الجهــات المعنيــة فــي مجتمــع األعمــال، وشــركاء التنميــة، 

والحكومــة األردنيــة عبــر وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن،.

ســيتألف موظفــو ســكرتاريا الحــوار فــي قطاعــات تصنيــع األغذيــة، والمالبــس، والمنتجــات 
الصيدالنيــة فــي البدايــة مــن منســق ومســاعدين )باحــث، وموظــف تواصــل واتصــاالت(. 
ويمكــن إضافــة المزيــد مــن الموظفيــن، كمــا ذكــر ســابقا، مــع تقــدم وزيــادة الطلــب علــى 
عمليــات الحــوار المؤسســي. علــى وجــه التحديــد، ســتقوم الســكرتاريا القطاعيــة بمــا يلــي:

ــدة بيــن مجموعــات األعمــال والنظــراء الحكومييــن لحــل 	 تيسير المتابعة والتطور المستمرين لعملية الحوار.	 ضمان األداء السلس وتعزيز فعالية الحوار القطاعي.	  تطويــر عالقــات عمــل جي
ــر 	 القضايــا التــي تهــم القطــاع الخــاص. ــات نظ ــل لوجه ــكل كام ــي بش ــي القطاع ــوار المؤسس ــة الح ــل عملي ــان تمثي ضم

ــرة  ــر والصغي ــة الصغ ــك الشــركات متناهي ــي ذل ــا ف ــال، بم ــا أصحــاب األعم وقضاي
والمتوســطة فــي كافــة انحــاء االردن مــن خــالل حــوار ينشــأ بيــن الحكومــة وأصحــاب 

ــال. ــام 	 األعم ــن الع ــن القطاعي ــي بي ــوار المؤسس ــة الح ــات عملي ــال لمخرج ــر الفّع ــان النش ضم
ــر  ــة أكث ــز عالق ــاص، لتعزي ــاع الخ ــة والقط ــاء، والحكوم ــع األعض ــاص لجمي والخ

ــي األردن.  ــاص ف ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــاًل بي تيســير اجتماعــات القطــاع الخــاص ووزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن والمندوبيــن 	 تكام
الوزارييــن ألغــراض تحديــد واختيــار القضايــا التــي يتــم طرحهــا مــن خــالل عمليــة 

ــا 	 الحــوار. ــي يطرحه ــا الت ــق بالقضاي ــا يتعل ــتجابات فيم ــيق االس ــي تنس ــة ف ــاعدة الحكوم مس
ــوار. ــة الح ــي عملي ــا ف ــم تداوله ــاص ويت ــاع الخ مســاعدة القطــاع الخــاص فــي صياغــة وتمثيــل القضايــا فــي عمليــة الحــوار المؤسســي 	 القط

ــي األردن مــن 	 القطاعي. ــة الحــوار المؤسســي القطاعــي ف ــي عملي ــدرات المشــاركين ف ــاء ق بن
ــن العــام والخــاص. ــن القطاعي ــة الحــوار بي ــي عملي ــب ف ــر تدري ــي 	 خــالل توفي ــا الت ــام حــول القضاي ــع ســكرتاريا القطــاع الع ــع قطاعــات أخــرى وم التنســيق م

ــد الدراســة. ــون قي ــذي يك ــن خــارج القطــاع ال ــا م ــب ُمدخــالت أو تعاوًن تتطل

2.3.1.4 مهام ومسؤوليات سكرتاريا الحوار القطاعية

تقــع علــى عاتــق ســكرتاريا الحــوار المؤسســي القطاعيــة المهــام والمســؤوليات التــي ســتقوم 
بمــا يلــي:

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. 1
 تعزيز عملية الحوار المؤسسي القطاعي ضمن مجتمع األعمال.أ. 
ــك مــن ب.  ــى للقطــاع الخــاص وذل ــق المصلحــة الفُضل  العمــل كوســيط مــن أجــل تحقي

خــالل تعزيــز عالقــات العمــل الجيــدة بيــن مجموعــات األعمــال والنظــراء الحكوميين 
لدعــم وتعزيــز المبــادرات التــي تنبثــق مــن الحكومــة.

ــم ت.  ــي ت ــا الت ــف القضاي ــول مختل ــن ح ــراء الحكوميي ــع النظ ــة م ــوار متابع ــراء ح إج
ــي. ــي القطاع ــوار المؤسس ــة الح ــار عملي ــات إط ــي اجتماع ــا ف طرحه

ــات . 2 ــال، والجه ــات األعم ــن، ومجموع ــع النظــراء الحكوميي ــق م ــكل وثي ــل بش العم
المانحــة لتنظيــم اجتماعــات عامــة، والتــي ُتنّظــم لجمــع مجموعــات الحــوار القطاعيــة 

ضمــن منتــدى عــام للحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
العمــل كمركــز مــوارد ونقطــة اتصــال واحــدة للقطــاع الخــاص، وتنســيق الُمدخــالت . 3

ــات  ــا وإعــداد التوصي ــد القضاي ــى تحدي مــن مجموعــات األعمــال والعمــل معهــا عل
للحكومــة. 

توفيــر الدعــم الــالزم لتمكيــن مشــاركة أفضــل لمجموعــات الحــوار القطاعيــة لمتابعــة أ. 
القضايــا المشــتركة التــي تهــم القطــاع الخــاص.

 تنســيق أنشــطة مجموعــات العمــل والمســاهمة فــي اجتماعــات الحــوار الدوريــة ب. 
لغــرض تضميــن مصالــح جميــع الفاعليــن فــي القطــاع الخــاص بشــكل عــادٍل وكاٍف 

ــع أنشــطة الحــوار. فــي جمي
مراقبة التقدم ونشر المعلومات لجميع المشاركين.ت. 
امتــالك قــدرات بحثيــة وتحليليــة قويــة لتقديــم أجنــدات قائمــة علــى األدلــة لمجموعــات ث. 

العمــل واألنشــطة األخرى.
تفويض األبحاث أو االستشارات المتخصصة في القضايا المعقدة عند الحاجة.ج. 

3.3.1.4 موظفو السكرتاريا

يعتمــد التوظيــف فــي ســكرتاريا الحــوار المؤسســي علــى مســتوى نضــج ومتطلبــات تطــور 
الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. فعنــد البــدء فــي عمليــة الحــوار، تكــون األولويــة 
ــرب  ــي أق ــا ف ــق عليه ــدة متف ــي أجن ــراط ف ــن االنخ ــاص م ــام والخ ــن الع ــن القطاعي لتمكي
ــراء  ــل خب ــن قب ــارات م ــر باستش ــن آلخ ــن حي ــن م ــد المحللي ــم رف ــد يت ــن. وق ــت ممك وق
ــى ســكرتاريا  ــة، ينبغــي عل ــا. وفــي هــذه الحال ــة للقضاي ــل معمق ــن إلعــداد تحالي ومختصي

ــل: ــى األق ــن عل مساعد أو مساعدين اثنين.	 محلل أو محللين اثنين، بمن في ذلك مدير التواصل واالتصاالت	 منسق	 الحــوار المؤسســي أن ُتعّي

ــن  ــن القطاعي ــوار بي ــات الح ــكرتاريا قطاع ــات س ــى خدم ــب عل ــم الطل ــى حج ــاًء عل وبن
العــام والخــاص واســتجابة الحكومــة لعمليــة الحــوار، يمكــن تعييــن المزيــد مــن الموظفيــن. 
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ويمكــن أن تشــمل هــذه الزيــادة باحثيــن إضافييــن، ونائبــا أو نائبيــن لــكل منســق، وخبــراء 
اتصــاالت، ومســاعدين إدارييــن إضافييــن.

مهام ومسؤوليات منسق السكرتاريا:

ــة وإدارة 	  ــوار القطاعي ــات الح ــي عملي ــاركة ف ــن المش ــي تمكي ــق ف ــل دور المنس يتمث
ــرارات. ــذ الق ــم تنفي ــات ودع ــي 	 المخرج ــة الحــوار القطاعــي، دورا رئيســيا ف ســيؤدي المنســق، بغــض النظــر عــن طبيع

ــام والخــاص. ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــة الح ــير وإدارة عملي ــيق وتيس تيســير عمــل النظــراء فــي القطاعيــن العــام والخــاص فــي القضايــا االســتراتيجية ذات 	 تنس
ســيقوم المنســق بتيســير الحــوار القائــم بيــن الحكومــة األردنيــة والقطــاع الخــاص حول 	 الصلــة بالقطــاع، أو عبــر القطاعــات.

قضايــا تنميــة القطــاع الخــاص، وحــول التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ اإلصالحــات. يشــمل 
ذلــك العمــل عــن كثــب مــع شــركاء التنميــة لضمــان معالجــة قضايــا الحــوار القطاعــي 
ضمــن برامــج النمــو االقتصــادي الخاصــة بــكل منهــا وبمــا يتماشــى مــع األولويــات 

المتفــق عليهــا فــي عمليــة الحــوار المؤسســي القطاعــي.

يقوم موظفو السكرتاريا بتنفيذ الوظائف التالية:

تيســير الحــوار والتواصــل بيــن الحكومــة األردنيــة والقطــاع الخــاص، بمــا فــي ذلــك 	 تنفيذ أنشطة الحوار.	 المشاركة في وضع أو تعديل تفويض أو تأطير عمل السكرتاريا القطاعي.	 إدارة المشاريع
نقــل المعرفــة وأفضــل الممارســات، وتحديــد أوجــه التعــاون مــع أنشــطة تنميــة القطــاع 	 الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة وفــي المحافظــات.

التنسيق مع الجهات المانحة بشأن المساعدة الفنية المتعلقة بأنشطة الحوار.	 تطوير تحليل قائم على األدلة لدعم أجندة الحوار.	 الخــاص األخــرى فــي األردن.

التيسير
ــق 	 ضمان األداء السلس وتعزيز فّعالية الحوار القطاعي من خالل: ــى تحقي ــل عل ــة والعم ــات المعني ــل الجه ــن قب ــوار م ــة الح ــم لهيكلي ــن الدع تأمي

ــن أن 	 مشــاركة مناســبة مــن القطاعيــن العــام والخــاص؛ ــد م ــح والتأك ــي الســياق الصحي ــة الحــوار ف ــن اســتمرار ســير عملي ــد م التأك
ــا  ــم عرضه ــا يت ــل وتوصياته ــات العم ــن مجموع ــا ضم ــم طرحه ــي ت ــا الت القضاي
ــن  ــارة والتموي ــة والتج ــي وزارة الصناع ــراء ف ــالع النظ ــرض إط ــال لغ ــكل فّع بش

ــر؛ ــل التغيي ــن أج ــات م ــارات وأفضــل الممارس ــى الخي العمــل كوســيط لتعزيــز عالقــات العمــل الجيــدة بيــن النظــراء لدعــم وتعزيــز 	 عل
العمــل بفاعليــة مــع ســكرتاريا وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن فــي تنظيــم 	 مبــادرات اإلصــالح التــي تنبثــق مــن عمليــات الحــوار القطاعيــة؛

ــة 	 اجتماعــات مجموعــات العمــل القطاعيــة أو االجتماعــات األخــرى المماثلــة؛ ــورد ونقط ــل كم ــالل العم ــن خ ــل م ــات العم ــتمر لمجموع ــر المس ــير التطوي تيس
اتصــال للقطــاع الخــاص ومــن خــالل مســاعدة القطــاع الخــاص فــي صياغــة القضايــا 

والتوصيــات فــي مجموعــات العمــل والمنتــدى.

ضمــان التعميــم الفّعــال للمعلومــات علــى الجهــات المعنيــة وغيرهــا وتعزيــز العلــم 	 المساعدة الفنية واالتصاالت
بنــاء قــدرات منظمــات أصحــاب األعمــال المضيفــة لتحســين قدرتهــا علــى المشــاركة 	 بقضايــا ونتائــج وآثــار عمليــات الحــوار القطاعيــة لدعــم تنفيــذ القــرارات المتخــذة.

فــي عمليــة الحــوار المؤسســي.

4.3.1.4 تحديد ميزانية سكرتاريا الحوار القطاعية

تحتــاج ســكرتاريا الحــوار إلــى التمويــل. يجــب أن يكــون التركيــز منــذ البدايــة علــى تشــجيع 
الجهــات المعنيــة للمشــاركة فــي الحــوار مــن أجــل المصلحــة العامــة. ويمكــن أن يتــم هــذا 

ــة  ــي األدوي ــاد منتج ــة األردن واتح ــة صناع ــل غرف ــة مث ــات المضيف ــالل المؤسس ــن خ م
األردنــي. ولكــن قــد تطلــب الجهــات المضيفــة تمويــالً مــن المانحيــن فــي البدايــة، غيــر أنهــا 
ــم اســتضافة الســكرتاريا  ــذي تت ــه. وبغــض النظــر عــن المــكان ال ــد علي ال يجــب أن تعتم
ــزام  ــم االلت ــا يت ــا م ــة. وغالًب ــات المانح ــل الجه ــن ِقب ــكرتاريا م ــل الس ــن تموي ــه، يمك في
ــة  ــة المحلي ــز الُملكي ــك، ولتعزي ــى الرغــم مــن ذل ــة عمــل الســكرتاريا. وعل ــك مــن بداي بذل
للحــوار المؤسســي، يجــب أن يكــون الهــدف هــو التوجــه نحــو الحصــول علــى تمويــل مــن 

المشــاركين فــي الحــوار مــن القطــاع الخــاص.

قد تشمل الميزانية الخاصة بموظفي وأنشطة سكرتاريا الحوار ما يلي:

راتــب مســاعد المنســق: يضمــن المســاعد أو المنســق المبتــدئ االســتمرارية أو 	 راتب منسق واحد.	 
ــل. ــي العم ــص ف ــيكون 	 التخص ــة، س ــة المثالي ــن الناحي ــن: م ــراء أو الفنيي ــارات الخب ــاب استش ــب أو أتع رات

المحامــي والخبيــر االقتصــادي ضمــن موظفــي ســكرتاريا الحــوار، لكــن بــداًل مــن 
ــب  ــد يتطل ــم، ق ــارات بشــكل دائ ــة الســتقطاب هــذه المه ــة العالي ــك وجــّراء التكلف ذل
ــة متاحــة  ــد الحاجــة فقــط. إذا كانــت الميزاني األمــر توظيــف خبــرات استشــارية عن
ــن  ــن الدائمي ــن الموظفي ــي ضم ــون المحام ــب أن يك ــط، فيج ــن فق ــدى الوظيفتي إلح
ــة  ــك ألن طبيع ــة( وذل ــة االقتصادي ــرات الفني ــتعانة بالخب ــم االس ــة تت ــد الحاج )وعن
ــة  ــة تنظيمي ــون ذات طبيع ــا تك ــا م ــوار غالًب ــة الح ــالل آلي ــن خ ــة م ــا المحال القضاي

ــة. ــة أو المقترح ــريعات القائم ــق بالتش ــن 	 تتعل ــؤول ع ــاعد مس ــب مس ــتية: رات ــات اللوجس ــن الخدم ــؤول ع ــاعد مس ــب مس رات
ــة. ــى الترجم ــتريات، وحت ــتية، والمش ــات اللوجس ــراء الخدم ــم وش ــب 	 تقدي ــم )مكت ــكل قائ ــل هي ــن قب ــتضافة م ــكرتاريا مس ــت الس ــغيل: إذا كان ــة التش تكلف

ــف التشــغيل  ــد تكــون تكالي ــب مؤسســة مانحــة(، فق ــة، مكت ــة تجاري حكومــي، جمعي
ــة التشــغيل إيجــار  ــم يكــن هــذا هــو الحــال، فيجــب أن تشــمل تكلف أقــل. ولكــن إن ل

ــخ. ــل، إل ــر، والنق ــدات الكمبيوت ــاالت، ومع ــة االتص ــب، وميزاني ومخرجــات 	 المكت ومدخــالت  أنشــطة  باختــالف  التكلفــة  تختلــف  األنشــطة:  تكلفــة 
الســكرتاريا، إذ يجــب علــى الســكرتاريا التــي تصــدر كتيًبــا مطبوًعــا وُمحــرًرا بشــكل 
احترافــي بعــد كل نشــاط رئيســي أن تخطــط لمثــل هــذه التكلفــة والوقــت اإلضافييــن. 
كمــا يجــب النظــر بعنايــة فــي عــدد االجتماعــات والمؤتمــرات وورش العمــل ومــآدب 
ــى  ــا عل ــث ســُيحّمل كل نشــاط عبًئ ــك، حي ــى ذل ــا إل ــداء وحمــالت التواصــل وم الغ
ــن  ــرية والمزّودي ــوارد البش ــتية والم ــات اللوجس ــف الخدم ــث كل ــن حي ــة م الميزاني

ــة. ــف إضافي ــا كل ــاريين وجميعه ــن واالستش الخارجيي

ــة  ــة يتعلــق بالســكرتاريا القطاعي ــد الميزاني ــه فــي حيــن أن هــذا النــوع مــن تحدي الحــظ أن
ــق  ــن أن تنطب ــة يمك ــي الميزاني ــة ف ــف المدرج ــض الكل ــاص، إال أن بع ــاع الخ ــي القط ف
أيًضــا علــى ســكرتاريا وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن، ال ســّيما عندمــا يتعلــق األمــر 
باالستشــاريين والخبــراء الذيــن قــد تســتعين بهــم ســكرتاريا الــوزارة مــن خــارج القطــاع 

العــام.

4,1,4 سكرتاريا وزارة الصناعة والتجارة والتموين

ُتحــدث وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن داخــل الــوزارة ســكرتاريا مركزيــة للتعامــل 
مــع كافــة الســكرتاريا األخــرى فــي القطــاع الخــاص، فمــن المهــم توحيــد االتصــال وتنســيق 

المعلومــات مــع ســكرتاريا واحــدة فــي الــوزارة. 

وســتقوم ســكرتاريا وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن، وتحــت رئاســة مســؤول تنفيــذي 
كبيــر مــن الــوزارة بـ:

ومــع 	 العمل كنقطة اتصال لجميع سكرتاريا القطاع الخاص	  الــوزارة  ضمــن  واإلجــراءات  االســتجابات  وتنســيق  الطلبــات،  اســتالم 
األخــرى الــوزارات 
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تســهيل وتنســيق أنشــطة الهيئــات ذات الصلــة داخــل الحكومــة فــي األمــور المتعلقــة 	 إيصال الرسائل إلى قيادة الوزارة	 
مســاعدة وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن فــي صياغــة االســتجابات واالتصاالت 	 بالحــوار المؤسســي

المشــاركة فــي التواصــل خارجًيــا مــع العديــد مــن الجهــات المعنيــة فــي القطــاع العــام 	 إجراء حوار مفتوح مع سكرتاريا الحوار المؤسسي في القطاع الخاص 	 واألنشــطة ذات الصلــة مــع الجهــات الحكوميــة األخــرى عنــد الضــرورة
ــر والوحــدات  ــك األقســام والدوائ ــي ذل ــا ف ــة، بم ــف المؤسســات الحكومي ــر مختل عب

االســتجابة لطلــب الممثليــن داخــل الحكومــة لتوضيــح ومتابعــة أو تقديــم المزيــد مــن 	 الداخليــة فــي وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن
المضمــون للقضايــا التــي تمــت إثارتهــا ضمــن عمليــة الحــوار 

فــي ضــوء مــا تقــدم، مــن الضــروري أن يكــون تشــغيل وإدارة ســكرتاريا وزارة الصناعــة 
والتجــارة والتمويــن أمــًرا منفصــاًل عــن ســكرتاريا القطــاع الخــاص. عندمــا تكــون العالقــة 
الهيكليــة وثيقــة للغايــة، فقــد يؤثــر ذلــك علــى تصــور الجهــات المعنيــة للحــوار بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص فــال تصبــح هــذه العمليــة شــفافة وخاضعــة للمســاءلة وال حتــى 
مــن جانــب واحــد، وحينهــا قــد تعتقــد الجهــات المعنيــة أن الحكومــة ُتملــي عليهــا الحــوار 

بــداًل مــن ان تكــون شــريكة فيــه.

ــا  ــن، وكغيره ــارة والتموي ــة والتج ــكرتاريا وزارة والصناع ــإّن س ــد، ف ــن التأكي ــد م ولمزي
مــن الســكرتاريا القطاعيــة، هــي جهــة ُميّســرة وال تتمتــع بــأي ســلطات لصنــع السياســات 
بــل تتمثــل وظيفتهــا فــي تمكيــن الحــوار فحســب. وســتتعاون ســكرتاريا وزارة الصناعــة 
والتجــارة والتمويــن مــع مختلــف الهيئــات والدوائــر والمديريــات واألقســام واللجــان 

ــوزارة. ــئها ال ــد تنش ــأتها أو ق ــي أنش ــا الت ــارية وغيره االستش

حالًيــا، يعــد المجلــس االستشــاري الرابــع لــوزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن )2017-
2019(، والــذي يتــم تجديــده حالًيــا ليصبــح المجلــس االستشــاري الخامــس لــوزارة 
الصناعــة والتجــارة والتمويــن )2020-2022( مــن أهــم محــاور الحــوار بيــن القطاعيــن 
ــة  ــر الصناع ــي وزي ــه معال ــذي يرأس ــاري وال ــس االستش ــاص. ويضــم المجل ــام والخ الع

ــن:  ــه كاًل م ــي عضويت ــن ف والتجــارة والتموي

رئيــس جمعيــة أصحــاب األعمــال األردنييــن، رئيــس المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي، 
ــة تجــارة األردن،  ــس غرف ــواب، رئي ــس الن ــي مجل ــة ف ــة واالقتصادي ــة المالي ــس اللجن رئي
رئيــس غرفــة صناعــة األردن، رئيــس غرفــة صناعــة عمــان، رئيــس غرفــة تجــارة 
ــا  ــة تكنولوجي ــس جمعي ــي، رئي ــتراتيجيات األردن ــدى اإلس ــذي لمنت ــر التنفي ــان، المدي عم
المعلومــات واالتصــاالت )إنتــاج(، رئيســة منتــدى ســيدات األعمــال والمهنيــات األردنــي، 
رئيــس النقابــة العامــة لتجــار المــواد الغذائيــة، عضــوان مــن أصحــاب األعمــال. باإلضافــة 
ــة  ــات مرتبط ــن مؤسس ــون ع ــاري ممثل ــس االستش ــات المجل ــك، يحضــر اجتماع ــى ذل إل
ــات والمقاييــس،  ــر العــام لمؤسســة المواصف ــن: المدي ــوزارة الصناعــة والتجــارة والتموي ب
والمراقــب العــام للشــركات، والمديــر العــام للمؤسســة المدنيــة، والمديــر التنفيــذي للمؤسســة 

ــر المشــاريع. ــة لتطوي األردني

ســتقوم ســكرتاريا وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن، بالتعــاون مع الهيئات والمؤسســات 
ــة االستشــارية  ــوزارة، بتســهيل أعمــال هــذه الهيئ ــات واالقســام القائمــة داخــل ال والمديري
ــح  ــل هــذا التســهيل متماشــًيا مــع اللوائ ــات. وســيكون مث ــد ينشــأ مــن هيئ ــا ق وغيرهــا مّم

المنصــوص عليهــا مــن قبــل وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن.

وتتمثــل اهميــة المجلــس االستشــاري والمجالــس االخــرى فــي دورهــا فــي مســاندة 
ــام  ــاع الع ــن القط ــوار بي ــي الح ــه ف ــم طرح ــا ت ــال م ــة ايص ــة وكيفي ــكرتاريا القطاعي الس
والخــاص الصحــاب القــرار مــن خــالل الســكرتاريا الكليــة والتــي ترتبــط بشــكل رئيســي 

ــة  ــكرتاريا القطاعي ــي للس ــكل التنظيم ــي الهي ف

ميــن  لمحا وا لمحلليــن  وا رين  لمستشــا ا دور   5.1.4
اآلخريــن ء  لخبــرا وا ييــن  د القتصا وا

ســتعالج مجموعــات الحــوار القطاعيــة العديــد مــن القضايــا التــي تصاحبهــا تحديــات كثيــرة. 
وقــد تتــراوح هــذه القضايــا مــن السياســات االقتصاديــة إلــى الضرائــب ومــن اإلجــراءات 
الجمركيــة إلــى شــهادات اآليــزو القياســية. وحيــن يتطلــب موضــوع الحــوار خبــرة إضافيــة 
ــراء  ــرة الموجــودة داخــل الســكرتاريا، عندهــا يمكــن االســتعانة باالستشــاريين والخب للخب
اآلخريــن. وينبغــي إشــراك البحــوث والدراســات األخــرى التــي تتطلــب دعــم خبــرة فنيــة 
ــا  ــرت فيه ــي عّب ــا الت ــي القضاي ــن واالستشــاريين( ف ــن واالقتصاديي ــل المحامي محــددة )مث
ــي الحصــول  ــا الواضحــة ف ــام والخــاص عــن رغبته ــن الع ــة مــن القطاعي الجهــات المعني
ــى  ــراء للحصــول عل ــل الخب ــرص عم ــن ف ــة م ــذه الرغب ــد ه ــة. تزي ــرات إضافي ــى خب عل
النتائــج المطلوبــة. وعلــى الخبــراء أن يكونــوا مســتعدين للمشــاركة فــي االجتماعــات 

المتعلقــة بعمليــة الحــوار لمناقشــة العمــل الُمنجــز وعلــى النحــو المطلــوب.

6.1.4 قنوات التواصل
يعتمــد الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى مبــدأ أن الحــوار الموّجــه 
ــون  ــن يك ــال. فحي ــة األعم ــي بيئ ــوس ف ــين ملم ــى تحس ــيؤدي إل ــج س ــق النتائ ــو تحقي نح
التواصــل فعــااًل وبنــاًء وقائًمــا علــى طــرح وايجــاد الحلــول، فــإن الحــوار بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص يحظــى بفرصــة كبيــرة للنجــاح. توّضــح هيكليــة الحــوار المؤسســي خطــوط 
االتصــال التــي يتعيــن وجودهــا بيــن الجهــات المعنيــة إلنجــاح عمليــة الحــوار المؤسســي. 

كمــا ويجــب تطويــر خطــوط االتصــال بيــن الجهــات المعنيــة.

 ومــن أجــل تنفيــذ الهيكليــة بفعاليــة، يلــزم إقامــة عالقــة عمــل مباشــرة بيــن جميــع الجهــات 
المعنيــة، وعليــه يتعيــن علــى الســكرتاريا القيــام بمــا يلــي:

تحديثــات منتظمــة ألنشــطة وانجــازات مجموعــات العمــل القطاعيــة واألنشــطة 	 يتعين إنشاء نظام معلوماتي ُيقّدم ما يلي:	 إنشاء قاعدة بيانات بجهات االتصال ذات العالقة	 تحديد الجهات المعنية 	 
ــاص  ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــة بالح ــرى المتعلق ــة 	 متابعة التنفيذ	 تقارير سير أنشطة الحوار القطاعية	 األخ ــد تكــون ذات صل ــي ق ــة واألبحــاث والمعلومــات األخــرى الت  الدراســات التحليلي

ــة  بالجهــات المعني

7.1.4 منصــات الحــوار القطاعيــة مثــل مجموعــات العمــل، 
اللجــان الفرعيــة، وفِــرق العمــل

ــتدامة  ــة مس ــاص منص ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــي بي ــي المؤسس ــوار القطاع ــر الح يعتب
ــا مــن خاللهــا بشــكل منتظــم  ــأن يتحــاورا مًع ومؤسســية تمكــن للقطــاع العــام والخــاص ب
ــيم  ــم تقس ــن أن يت ــا بشــكل متواصــل. ويمك ــم متابعته ــددة يت ــداف مح ــق أه ــفاف لتحقي وش
المنصــة إلــى مجموعــات عديــدة وحســب طبيعــة واحتياجــات الحــوار. وكمــا هــو موضــح 
ــرق  ــة، وِف ــان الفرعي ــل، واللج ــات العم ــات مجموع ــذه المجموع ــكل 7، تضــم ه ــي الش ف
ــر شــيوًعا  ــة األساســية واألكث ــل المنّص ــر مجموعــات العم ــل. وتعتب ــل، وورش العم العم

للحــوار المنظــم.

ــق  ــى عات ــع عل ــي تق ــام الرئيســية الت ــا مــن المه ــم مجموعــات العمــل وإدارته ــر تنظي يعتب
ســكرتاريا القطاعيــن العــام والخــاص، ففــي مجموعــات العمــل تتــم مناقشــة بنــود األجنــدة 
بيــن النظــراء الفنييــن فــي الحكومــة والقطــاع الخــاص وُتحّفــز مجموعــات العمــل الطلــَب 
علــى الُمدخــالت كالبحــث وأوراق المواقــف والتحليــالت األخــرى. وغالًبــا مــا يكــون 
االنتظــام فــي عقــد اجتماعــات مجموعــات العمــل هــو احــد معاييــر نجــاح ومــدى حيويــة 

ــا. ــات الحــوار وديمومته عملي



الجهات الرئيسية الفاعلة في الحوار المؤسسي بين القطاعين العام والخاص ووظيفة كل منها     |     24دليل إجراءات العمل للحوار بين القطاعين العام والخاص PPD في األردن

1.7.1.4 مجموعات العمل
ــذ  ــة بتنفي ــة المتعلق ــاء اإلجــراءات الروتيني ــة بن ــى كيفي فــي هــذا القســم، ســيتم التعــرف عل
ــن  ــن القطاعي ــة الحــوار بي ــة مجموعــات العمــل والمنصــات األخــرى تحــت هيكلي ومتابع

ــي األردن. ــام والخــاص ف الع

اجتماعات مجموعات العمل

ــن  ــي بي ــوار المؤسس ــز الح ــور تركي ــل مح ــات العم ــات مجموع ــون اجتماع ــا تك ــا م غالًب
القطاعيــن العــام والخــاص الشــامل. ومجموعــة العمــل هــي اجتمــاع ُيقــام علــى المســتوى 
ــو:  ــل ه ــة العم ــة إجــراءات مجموع ــدى صح ــى م ــون المؤشــر عل ــا يك ــادة م ــي. وع الفن
ــك  ــذ تل ــذة، وتنفي ــرارات المّتخ ــن، والق ــدد االجتماعــات، وحضــور المشــاركين المؤهلي ع
القــرارات. وهــي إجــراءات يمكــن أن تمّكــن نجــاح الحــوار مــن عدمــه لحــوارات القطاعيــن 

ــة. العــام والخــاص القطاعي

مجموعــات العمــل فــي هــذا الســياق هــي االجتماعــات الرئيســية التــي تتــم بيــن الحكومــة 
والقطــاع الخــاص. علــى ســبيل المثــال، فــي األردن، ســتكون هنــاك مجموعــة عمــل لــكل 

ممــا يلــي:

مجموعة عمل للمنتجات الصيدالنية	 مجموعة عمل لقطاع المالبس	 مجموعة عمل لقطاع تصنيع األغذية	 

وإذا تمــت إضافــة قطاعــات إضافيــة فــي المســتقبل، فســيتم إنشــاء مجموعــات عمــل مختلفــة 
خاصــة لــكل قطــاع منهــا.

تعتبــر إدارة مجموعــات العمــل القطاعيــة مــن القطــاع الخــاص مــن بيــن األدوار والوظائــف 
بيــن  المؤسســي  القطاعيــة  الحــوارات  نمــوذج  يســتفيد  حاليــا،  للســكرتاريا.  الموكلــة 
القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن مــن هيكليــة غرفــة صناعــة األردن فــي تيســير عمــل 
الســكرتاريا. كمــا أن غرفــة صناعــة األردن باختيارهــا إنشــاء ســكرتاريا تختــص بــكل مــن 
قطاعــي المالبــس وتصنيــع األغذيــة، ســيؤدي إلــى زيــادة مقــدرة الســكرتاريا علــى القيــام 
بالتيســير والتنســيق فــي القطــاع الخــاص والمســاهمة فــي أنشــطة مجموعــات العمــل. كمــا 
ســيضمن نقــل دور غرفــة صناعــة األردن فــي قيــادة وظائــف الســكرتاريا إن كان هنــاك 

الشكل 7: منصات الحوارات القطاعية بين القطاعين العام والخاص

الشكل 8: هيكلية مجموعات العمل مع أنشطة فريق العمل، واللجنة الفرعية، وورش العمل

حوار القطاعین العام والخاص

ورش العمل فریق العمل اللجنة الفرعیة اللجنة مجموعة العمل

عالمًيــا، تعتبــر مجموعــات العمــل بمثابــة المنصــة الرئيســية لمناقشــات الحــوار بيــن 
ــن  ــن القطاعي ــي بعــض الحــاالت، يمكــن دعــم الحــوار بي ــام والخــاص، وف ــن الع القطاعي
العــام والخــاص مــن خــالل أنشــطة أخــرى مثــل: ِفــرق العمــل أو اللجــان الفرعيــة أو ورش 
ــن  ــات ع ــث كمخرج ــة أنشــطة أخــرى تنبع ــتحتوي الهيكلي ــة، س ــذه الحال ــي ه ــل، وف العم

ــي الشــكل ٨. ــا ف ــل كم استشــارات مجموعــة العم

مجموعة العمل

فریق العملالجنة الفرعیة ورش العمل

توســع فــي حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة إلــى أن ينصــّب التركيــز علــى 
تطويــر ســكرتاريا واحــدة تضــم كافــة القطاعــات.

مجموعــات العمــل هــي منصــات اللتقــاء القطــاع العــام بالقطــاع الخــاص وهو أمــر يجب أن 
يكــون واضًحــا للجميــع، وهــي مــكان للمشــاركة الرســمية بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 
مجموعــات العمــل، وكمــا يشــير العنــوان، هــي المــكان الــذي تتــم فيــه النقاشــات الفنيــة بيــن 
النظــراء فــي القطاعيــن العــام والخــاص. ويعتبــر دور وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن 
فــي مجموعــات العمــل التشــاركية هاًمــا للغايــة نظــًرا إلــى أّن حضورهــا ســيضمن إمكانيــة 

ــرارات. اتخاذ الق

وُتعتبــر اجتماعــات مجموعــات العمــل عاليــة المســتوى، اجتماعــات وزاريــة رســمية تجمــع 
ــة  ــات مجموع ــة اجتماع ــم رئاس ــن أن تت ــة، ويمك ــن الحكوم ــن ع ــاص بممثلي ــاع الخ القط
العمــل عاليــة المســتوى مــن قبــل عضــو واحــد مــن القطــاع الخــاص وعضــو واحــد مــن 
الحكومــة، وفــي الحــوارات القطاعيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن، قــد يكون 
الرئيســان المشــاركان علــى ســبيل المثــال، وزيــر الصناعــة والتجــارة والتمويــن ورئيــس 
ــة  ــاص القطاعي ــام والخ ــن الع ــوارات القطاعي ــت ح ــواًء تعلق ــة األردن، س ــة صناع غرف
بالمالبــس أو تصنيــع األغذيــة. وعــادة مــا يتــم شــغل منصبــّي الرئيســين المشــاركين مــن 
قبــل وزيــر مــن الحكومــة ورئيــس مجموعــة عمــل مــن القطــاع الخــاص. إذا توســع الحــوار 
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ــارك وزراء  ــال أن يش ــاك احتم ــون هن ــد يك ــام والخــاص فق ــن الع ــن القطاعي القطاعــي بي
آخــرون فــي رئاســة حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة، كأن يشــارك وزيــر 

الزراعــة برئاســة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص المتعلــق بقطــاع الزراعــة.

ــم  ــن المه ــة، فم ــي الحكوم ــاع رســمي بممثل ــو اجتم ــل ه ــاع مجموعــة العم ــا أن اجتم وبم
ــن  ــاور ع ــي وأن تتش ــي المعن ــراء الحكوم ــة باإلج ــى دراي ــكرتاريا عل ــون الس ــا أن تك له
كثــب مــع ســكرتاريا وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن، حتــى يتــم اتخــاذ جميــع 
ــاع  ــاك دعــم كاٍف خــالل االجتم ــى يكــون هن ــاع، وحت ــل االجتم ــة قب االســتعدادات الالزم
للســير بسالســة، تجــوز دعــوة الخبــراء والمستشــارين الخارجييــن لحضــور االجتمــاع عنــد 
الضــرورة وبشــرط الموافقــة علــى هــذه الدعــوات. مــرة أخــرى، يجــب التأكيــد علــى أن 
هــذه الحــوارات تعقــد علــى المســتوى الفنــي، وبالتالــي، ينبغــي أن يحضــر مندوبــو الحكومــة 

ــة بمجموعــة العمــل. ــر صل ــة األكث األردني

ــي  ــاوف الت ــكالت والمخ ــدة تضــم المش ــدة معتم ــل أجن ــة العم ــات مجموع ــش اجتماع تناق
ــيم،  ــن، المراس ــل: القواني ــريعات )مث ــات والتش ــق بالسياس ــاص وتتعل ــاع الخ ــا القط يثيره
القــرارات( أو بالعوائــق التــي يواجههــا القطــاع الخــاص )مثل البنيــة التحتيــة واإلجراءات(.
ــة إلنشــاء  ــات المعني ــع الجه ــل م ســتكون ســكرتاريا القطــاع الخــاص مســؤولة عــن العم
ــل  ــة عم ــات مجموع ــالل اجتماع ــن خ ــا م ــاص بتطويره ــاع الخ ــام القط ــي ق ــدة الت األجن
ــل  ــم تفصي ــد ت ــده. )وق ــاص وح ــاع الخ ــات تخــص القط ــي اجتماع ــاص، وه ــاع الخ القط
وظائــف االجتماعــات فــي دليــل إجــراءات العمــل الخاصــة بتنظيــم وإدارة االجتماعــات(، 
ــي اجتمــاع مجموعــة  ــاش ف ــل الحكومــة كأســاس للنق ــدة مــن قب ــم اســتخدام هــذه األجن ويت
العمــل. ، وتســتطيع الحكومــة مــن وقــت آلخــر ان تقــوم بإضافــة مواضيــع لألجنــدة فيمــا 
ــل مســّودات السياســات،  ــد مناقشــتها مــع القطــاع الخــاص )مث ــي تري ــا الت ــق بالقضاي يتعل

ــن(. القواني

ــل،  ــاع مجموعــة العم ــد اجتم ــل عق ــا القطــاع الخــاص قب ــي أعّده ــدة الت ــى األجن ــاًء عل بن
تقــوم الــوزارات أو الدوائــر الحكوميــة ذات الصلــة باســتخدام األجنــدة للتحقيــق فــي كيفيــة 
حــل المشــكالت التــي عّبــر عنهــا القطــاع الخــاص. لذلــك، يجــب أن تكــون كل أجنــدة يتــم 
إرســالها إلــى الحكومــة مرســلة بصيغتهــا النهائيــة دون أخطــاء أو هفــوات. ويجــب أن يتــم 
إرســال جميــع الوثائــق والدراســات ذات الصلــة بالنقــاش مــع األجنــدة لضمــان وعــي وزارة 
الصناعــة والتجــارة والتمويــن التــام بالقضايــا التــي تجــب مناقشــتها ولكــي ُتعــد الحكومــة 

موقفهــا النقاشــي فــي مجموعــة العمــل.

المشــاركون: الرئيــس المشــارك مــن القطــاع الخــاص لمجموعــة العمــل المعنيــة، وممثلــو 
منظمــات أصحــاب األعمــال، والجهــات المعنيــة الذيــن عّبــروا عــن المشــكالت الموجــودة 
علــى األجنــدة والتــي ســتتم مناقشــتها فــي مجموعــة العمــل، وأعضــاء فاعلــون آخــرون مــن 
القطاعيــن العــام والخــاص، وتجــوز دعــوة الخبــراء والمستشــارين لالســتفادة مــن خبراتهــم 

إذا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.

ــن  ــارك م ــس المش ــارك الرئي ــل، يتش ــة العم ــاع مجموع ــالل اجتم ــاع: خ ــة االجتم رئاس
القطــاع الخــاص فــي تحمــل مســؤولية إدارة االجتمــاع مــع الرئيــس المشــارك مــن طــرف 

ــة. الحكوم

قبل االجتماع
ــذي  ــاع ال ــة بالقط ــوزارة ذات الصل ــي ال ــل ف ــة العم ــاع مجموع ــد اجتم ــم عق ــا يت ــادة م ع
تغطيــه مجموعــة العمــل )وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن(، ويجــب علــى ســكرتاريا 
ــة  ــكرتاريا وزارة الصناع ــيق س ــؤول تنس ــع مس ــق م ــكل وثي ــل بش ــاص العم ــاع الخ القط
ــاه: والتجــارة والتمويــن لتنظيــم االجتمــاع، وســتتبع الســكرتاريا الخطــوات الموضحــة أدن

إرســال خطــاب إلــى الرئيــس المشــارك المعنــي مــن طــرف الحكومــة القتــراح موعــد 	 
ــن 	 لعقــد اجتمــاع مجموعــة العمل. ــة بي ــوارات القطاعي ــل الح ــن قب ــا م ــم تطويره ــي ت ــدة الت ــاب األجن ــم الخط يض

ــكرتاريا 	 القطاعيــن العــام والخــاص، وباللغــة الرســمية. ــع س ــة أو م ــن طــرف الحكوم ــارك م ــس المش ــاعد الرئي ــع مس ــة م المتابع

ــاع. ــرح لالجتم ــخ الُمقت ــى التاري ــد عل ــن للتأكي ــارة والتموي ــة والتج إرســال الدعــوات بالبريــد اإللكترونــي للمشــاركين فــي االجتمــاع قبــل 10 أيــام عمــل 	 وزارة الصناع
ــق  ــة الرســمية، ويرف ــون الدعــوة باللغ ــث تك ــاع، بحي ــد االجتم ــن عق ــل م ــى األق عل
ــدة وأي  ــك األجن ــي ذل ــا ف ــاع، بم ــة لالجتم ــق الالزم ــع الوثائ ــن جمي ــخ م ــا نس معه

ــن/ تشــريعات تجــب مناقشــتها. تأكيــد مشــاركة الرئيــس المشــارك مــن القطــاع الخــاص، واألعضــاء الفاعليــن 	 قواني
ــي  ــي ســتتم مناقشــتها ف ــروا عــن المشــكالت الت ــن عّب الرئيســيين، واألشــخاص الذي

ــل. ــة العم ــاع مجموع ــد حضورهــم لالجتمــاع 	 اجتم ــن قامــوا بتأكي ــي القطــاع الخــاص الذي إرســال قائمــة بممثل
بالتواصــل مــع مســؤول التنســيق فــي الــوزارة حتــى يكــون باإلمــكان ترتيــب أماكــن 
جلوســهم. يجــب العمــل بشــكل وثيــق مــع مســؤول تنســيق الــوزارة لتنظيــم الشــؤون 

إرســال رســالة تذكيــر بالبريــد اإللكترونــي لــكل مــن تمــت دعوتــه لحضــور اجتمــاع 	 اللوجســتية الخاصــة باالجتمــاع.
مجموعــة العمــل قبــل يــوم واحــد علــى األقــل مــن عقــد االجتمــاع، وفــي هــذه الرســالة 
اإللكترونيــة يجــب تذكيــر المشــاركين بجلــب مجموعــة الوثائــق الخاصــة بــكل منهــم 
والمتعلقــة باالجتمــاع والتــي تــم إرســالها لهــم مــع الدعــوة لالجتمــاع، وتحتــوي علــى: 
ــة، وأي  ــع الحكوم ــتها م ــتتم مناقش ــي س ــا الت ــة القضاي ــاع، ومصفوف ــدة االجتم أجن

تحضيــر 10 نســخ مــن األجنــدة المقترحــة للرئيســْين المشــاركين وكبــار المســؤولين 	 قوانيــن/ تشــريعات ســتتم مناقشــتها...، إلــخ.
التأكــد مــن أن جهــاز التســجيل ومكبــر الصــوت يعمــالن بشــكل جيــد، والتأكــد مــن 	 إضافة أي دراسات، تحليالت، أوراق موقف تتعلق باألجندة إلى أجندة القضايا.	 الحكومييــن الحاضريــن.

أن البطاريــة مشــحونة بالكامــل. ويجــب جلــب بطاريــات احتياطيــة فــي حــال تطلــب 
األمــر ذلــك. وإذا كان جهــاز التســجيل يســتخدم أشــرطة التســجيل بــداًل مــن التســجيل 

رقمًيــا، فيجــب جلــب كميــة كافيــة مــن هــذه األشــرطة.

2.7.1.4 فِرق العمل، اللجان الفرعية وورش العمل
خــالل اجتماعــات مجموعــات العمــل، مــن المتوقــع أن يتــم اتخــاذ القــرارات فيمــا يتعلــق 
بأجنــدة ُمعــدة جيــًدا ومبنيــة علــى األدلــة. ومــع ذلــك، هنــاك قضايــا تتطلــب إجــراء المزيــد 
مــن المشــاورات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. فمجموعــات العمــل هــي مناقشــات تتــم 
ــد  ــا، ق ــن القضاي ــدد م ــل إلدارة ع ــة العم ــد مجموع ــا توج ــي، وبينم ــتوى الفن ــى المس عل
ــد مــن المشــاورات المتخصصــة بيــن  ــا المزي ــة لبعــض هــذه القضاي تتطلــب الطبيعــة الفني
الجهــات الفاعلــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص. وفــي هــذه الحــاالت، يمكــن إنشــاء أنشــطة 

منفصلــة لتوفيــر المدخــالت المطلوبــة علــى المســتوى الفنــي.

فريــق العمــل: يجتمــع فريــق العمــل إلنجــاز هــدف محــدد. يتــم إنشــاء فريــق العمــل مــن 
ــر معالجــة  ــه توفي ــام والخــاص، ويكــون الغــرض من ــن الع ــن مــن القطاعي النظــراء الفنيي
مركــزة لقضيــة تعــّذر حلهــا فــي اجتمــاع مجموعــة العمــل. يمكــن أن تشــمل القضايــا، علــى 
ســبيل المثــال، صياغــة الئحــة جديــدة، أو تغييــر قانــون الضرائــب أو اإلعفــاء الجمركــي. 

كمــا ويجــب أن يقــدم فريــق العمــل تقاريــره إلــى مجموعــة العمــل.

ــة  ــة فــي إطــار مجموعــة العمــل لتكــون لجن ــة فرعي ــة الفرعيــة: يمكــن تشــكيل لجن اللجن
ــكيل  ــن تش ــال، يمك ــبيل المث ــى س ــة، وعل ــة معين ــى قضي ــز عل ــة ترك ــبه دائم ــة أو ش دائم
لجنــة فرعيــة لصياغــة ومراجعــة سياســة اقتصاديــة أو تشــريع أو تشــريعات. كمــا يمكــن 
تشــكيلها إلنشــاء مجموعــة تقــدم بّينــات أو مدخــالت محــددة بشــأن التعرفــة الجمركيــة علــى 

ــة تقاريرهــا إلــى مجموعــة العمــل. ــة الفرعي ــدم اللجن الزراعــة. وتق

ورش العمــل: قــد توافــق مجموعــة العمــل علــى أن قضيــة معينــة تتطلــب نظــرة عامــة أكثر 
شــموالً مــن تلــك التــي يتــم توفيرهــا فــي اجتمــاع مجموعــة العمــل. فــي هــذه الحالــة، يمكــن 
إنشــاء ورش العمــل. تســعى ورشــة العمــل للحصــول علــى ُمدخــالت مــن مختلــف الجهــات 
المعنيــة التــي قــد تكــون أو ال تكــون مشــاركة بانتظــام فــي مجموعــة العمــل أو األنشــطة 
ــل  ــدم ورشــة العم ــام والخــاص. وتق ــن الع ــن القطاعي ــي الحــوار المؤسســي بي األخــرى ف

تقاريرهــا إلــى مجموعــة العمــل.
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ُتعتبــر الشــمولية غايــة فــي األهميــة لنجــاح الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. يجــب 
ــكل  ــز بش ــون التركي ــي أن يك ــكان، وينبغ ــدر اإلم ــاماًل بق ــا وش ــوار مفتوًح ــون الح أن يك

ــرة والمتوســطة ــة الصغــر والصغي ــى الشــركات متناهي خــاص عل

توعية المحافظات، والنساء، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

ــة  ــن الحكوم ــم بي ــوار القائ ــز الح ــاص لتعزي ــام والخ ــن الع ــوارات القطاعي ــراء ح ــم إج يت
األردنيــة والقطــاع الخــاص حــول القضايــا المشــتركة بيــن النظــراء. مــن الناحيــة الهيكليــة، 
يمكــن أن تتضمــن الحــوارات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن ُمدخــالت 
ــن العــام والخــاص  ــن القطاعي مــن المحافظــات. إن إطــار عمــل الحــوارات المؤسســية بي
شــامل فــي جوهــره، ويتمثــل الــدور الرئيســي للســكرتاريا فــي الوصــول إلــى المحافظــات 
وتوعيتهــا بمكنونــات القضايــا والحــوارات للتأكــد مــن أن االتصــال مفتــوح ونشــط وبالتالــي 

تشــجيع المحافظــات علــى المشــاركة فــي الحــوار.

ســتكون الحــوارات القطاعيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مســؤولة عــن تحديــد القضايــا 
التــي تؤثــر علــى التطويــر المتواصــل للقطــاع، وحتــى تتطــور القطاعــات فيجــب أن تعمــل 
ــي  ــذ ف ــب أن يؤخ ــة يج ــات المعني ــع الجه ــل م ــد التواص ــاءة. وعن ــا بكف ــلة بكامله السلس
االعتبــار أن القطــاع الخــاص، والــذي علــى الرغــم مــن حجمــه أو تكوينــه، يتطلــب تمثيــاًل 
فــي الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص القطاعــي. غالًبــا مــا يكــون مــن الصعــب دمــج 
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــي الح ــطة ف ــرة والمتوس ــر والصغي ــة الصغ ــركات متناهي الش
والخــاص بســبب عــدة تحديــات مثــل نقــص نقــاط االتصــال أو ضعــف قنــوات االتصــال 

واالفتقــار لإلمكانيــات والقــدرات.

 قــد ُيعتبــر ُبعــد المحافظــات وقـُـرب الجهــات المعنيــة الرئيســة فــي عمــان عامــاًل مثّبطا لدمج 
جميــع المشــاركين ذوي الصلــة فــي حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة. ومــع 
ذلــك، فمــن المهــم أن تتواصــل الســكرتاريا مــع الجهــات المعنيــة وتمّكنهــا مــن المشــاركة، 
وهــذا مهــم بشــكل خــاص للقضايــا الوطنيــة التــي ال يمكــن حلهــا ضمــن المحافظــة الواحــدة 

أو يكــون أثرهــا شــامال وعلــى مســتوى الوطــن ككل.

يمكــن مشــاركة نفــس األدوات مثــل مصفوفــات القضايــا واألدوات األخــرى التــي طورتهــا 
الســكرتاريا مــع الجهــات المعنيــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي المحافظــات إلعــالم 
وتشــجيع المشــاركة فــي حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة. وســتكون هنــاك 
حاجــة لبــذل جهــود مــن قبــل ســكرتاريا القطــاع لزيــارة المحافظــات وذلــك لشــرح حــوارات 
القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة، وعنــد االقتضــاء، يمكــن إجــراء حــوارات القطاعيــن 
العــام والخــاص علــى مســتوى قطــاع واحــد أو عبــر القطاعات كافــة في جميــع المحافظات، 

ويمكــن دمــج النتائــج فــي عمليــة الحــوار للقطــاع أو القطاعــات علــى المســتوى الوطنــي.

تشــّكل الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة جــزًءا كبيــًرا مــن أي اقتصــاد 
ناشــئ. ويمكــن أن تســاعد مناشــدة أصحــاب الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة 
ــة والتشــريعات فــي إعــادة  ــة والقواعــد التجاري والمتوســطة إلصــالح اإلجــراءات اإلداري
بنــاء إطــار قانونــي يمــد يــد العــون لهــذه الشــركات والتــي تشــكل 99,٦% مــن الشــركات 
فــي األردن وتســاهم بنســبة 40% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، باإلضافــة إلــى ســّد 
الثغــرات الموجــودة فــي تنظيــم القطــاع الخــاص وتعزيــز دور الطبقــة المتوســطة الموّجهــة 
نحــو األعمــال التجاريــة، فــإن هــذه العمليــة توفــر أيًضــا شــرعية هامــة مصدرهــا القطــاع 

ــة المباشــرة ألحدهــم. ــس المصلحــة التجاري الخــاص ولي

تفتقــر الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، نظــًرا لحجمهــا وقدراتهــا 
المحــدودة، إلــى التنظيــم المؤسســي للمشــاركة فــي الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 
وتســتطيع منصــات الحــوار دعــم تطويــر الجمعيــات الداعمــة للشــركات متناهيــة الصغــر 
والصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل توفيــر عمليــة التأييــد بالنيابــة عــن أعضائهــا. مــن المهــم 
أن تمنــح حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة األولويــة ألي منظمــات أصحــاب 

أعمــال تمثــل أعضــاًء ذوي صلــة بحــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة.

ــرة ومتوســطة فــي  ــة الصغــر وصغي ــر مــن الصعــب دمــج كل شــركة متناهي وبينمــا ُيعتب

الحــوار، فــإن عمليــة تحديــد الجهــات المعنيــة والتواصــل معهــا يجــب أن تكــون قــادرة علــى 
ــرة والمتوســطة  ــة الصغــر والصغي ــة ألعضــاء الشــركات متناهي ــد المنظمــات الممثل تحدي

ســواًء ضمــن محافظــة العاصمــة عمــان أو فــي المحافظــات األخــرى.

ويجــب أن يتــم شــمول النســاء أيًضــا فــي الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي كل 
مــرة تظهــر فيهــا قضايــا تتعلــق بالمــرأة مــن خــالل منظمــات األعمــال النســائية. ويجــب 
علــى منظمــي األنشــطة التواصــل مــع النســاء ومجموعــات األقليــات إذا لــم يعّبــروا عــن 
ــااًل  ــد مث ــوازن، وُتع ــق الت ــاء أنفســهم. إن مشــاركتهم تخل ــن تلق ــي المشــاركة م ــم ف رغبته
جيــًدا، وتســاعد فــي تكويــن صــورة عامــة أكثــر مالءمــة، كمــا أّن تفضيــل الشــركات التــي 

ــًدا أيًضــا. ــًدا مــن المســؤولية االجتماعيــة يعــد إجــراء جي تمتلــك ســجاًل جي

ــع  ــطة وجمي ــرة والمتوس ــر والصغي ــة الصغ ــركات متناهي ــرأة والش ــمول الم ــان ش ولضم
الفئــات التــي تــم ذكرهــا، يتــم دمــج هــذه الفئــات مــن خــالل مجموعــات العمــل وايضــا مــن 
خــالل ابتــكار وســائل تواصــل ســريعة تضمــن مشــاركتهم بآرائهــم وقراراتهــم، علــى ســبيل 
المثــال وليــس الحصــر:  نشــاء منصــة ضمــن الجهــة المحتضنــة للســكرتاريا بهــدف ادمــاج 
كافــة المعنييــن مــن القطــاع الخــاص وتفعيــل مشــاركتهم فــي الــورش ومجموعــات العمــل 
ــن  ــم م ــل دوره ــالت  وتفعي ــرح  والمدخ ــع الط ــد مواضي ــراح وتأيي ــي اقت ــاركتهم ف ومش
خــالل اطالعهــم علــى النتائــج والمخرجــات والتاكــد مــن مشــاركتهم فــي مجموعــات العمــل 
وكافــة االجتماعــات وفتــح المجــال لهــم للتبــادل واالطــالع علــى المعلومــات والدراســات 

التــي تخــدم القطــاع.

اعتبارات الحوار بين القطاعين العام والخاص في المحافظات

إّن نمــوذج الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن مــرن كفايــة لدعــم تطويــر 
حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص علــى المســتوى المحلــي. إن دراســة ومعالجــة القيــود/

ــاذ  ــات اتخ ــن للمحافظ ــث يمك ــا حي ــات، خصوًص ــل المحافظ ــة داخ ــكالت االقتصادي المش
القــرارات، يمكــن أن تقلــل مــن الوقــت الــالزم لحــل أو معالجــة جميــع القضايــا مــن خــالل 
ــر  ــم تطوي ــأن يت ــان. ويوصــى ب ــي عم ــة ف ــاص القطاعي ــام والخ ــن الع ــوارات القطاعي ح
ــوارات  ــتكون ح ــُث س ــات حي ــي المحافظ ــي ف ــتوى المحل ــى المس ــة عل ــوارات تجريبي ح
ــاع  ــى قط ــز عل ــن أن ترك ــدالً م ــا، وب ــر حجًم ــة أصغ ــاص المحلي ــام والخ ــن الع القطاعي
بعينــه، يمكــن أن تشــمل عــدة قطاعــات. عنــد تطويــر هيــاكل الحــوار بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص علــى مســتوى المحافظــات، هنــاك احتمــال أكبــر لمشــاركة الشــركات متناهيــة 

ــة الحــوار.  ــدور تشــاركي فــي عملي ــام ب ــرة والمتوســطة للقي الصغــر والصغي

ــب تمكيــن تنفيــذ حــوار محلــي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى نطــاق محــدود  يتطلّ
ــم يمكــن أن  ــدرات فــي اإلدارة والتنظي ــة لمراعــاة أي نقــص فــي الق وجــود مــوارد إضافي
ــي ال  ــا الت ــم القضاي ــن تقدي ــية. ويمك ــال الرئيس ــاب األعم ــات أصح ــارج منظم ــر خ يظه
يمكــن معالجتهــا علــى مســتوى المحافظــات إمــا إلــى حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص 
القطاعيــة، أو مناصرتهــا مباشــرة مــن قبــل المحافظــات إلــي الســلطات المعنيــة فــي 

ــان.  ــة عم العاصم

وفــي حــال طلبــت المحافظــة إجــراء الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، فاألنشــطة 
التــي يتــم القيــام بهــا علــى مســتوى حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة الوطنيــة 
ــدأ ذلــك بالتــزام واضــح  ــام بهــا علــى مســتوى المحافظــة. ويجــب أن يب يجــب أن يتــم القي
ــط  ــب رب ــا يج ــاص. كم ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــم بي ــوار منظ ــذ ح ــة بتنفي ــن المحافظ م
نشــاط الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى مســتوى المحافظــة مباشــرة 
ــذ  ــى تنفي بأنشــطة الحــوار القطاعــي، أي مجموعــات العمــل. وحيــن توافــق المحافظــة عل
الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص يجــب أن تتــم مناقشــة ذلــك مــع وزارة الصناعــة 
ــوزارة، أو  ــكرتاريا ال ــدى س ــة ل ــالت الزم ــراء أي تعدي ــان إج ــن لضم ــارة والتموي والتج
علــى التعليمــات الخطيــة لتنفيــذ حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة )كالتفويــض 
مثــاًل(. ويمكــن تمديــد نفــس مبــادئ دمــج الحــوارات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
ــم  ــزام بدع ــب االلت ــات. ويج ــى البلدي ــي ليصــل إل ــي الوطن ــوار القطاع ــار الح ــن إط ضم
وتنفيــذ الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى مســتوى المحافظــة أو البلديــة، وتفهــم 

احتماليــة الحاجــة إلــى مــوارد إضافيــة لدعــم مثــل هــذه األنشــطة.
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مــن أجــل رفــع جــودة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ومراقبــة التقــدم فــي القضايــا 
التــي يثيرهــا القطــاع الخــاص، يجــب علــى الســكرتاريا تنســيق األنشــطة العامة )على ســبيل 
ــى مســتوى  ــام والخــاص عل ــن الع ــن القطاعي ــال: مجموعــات العمــل، والحــوارات بي المث
المحافظــات، ومطالــب وقضايــا الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، 
وورش العمــل القطاعيــة( مــع ســكرتاريا وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن. وكمــا ذكــر 
ســابًقا، فــإن التنســيق بيــن كل مــن الســكرتاريا القطاعيــة مفيــد أيًضــا لغايــات تعزيــز قــدرات 

ونطــاق الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.

إّن تطويــر مســتوًى عــاٍل مــن التنســيق بيــن ســكرتاريا القطاعيــن العــام والخــاص 
ــن  ــن القطاعي ــوار بي ــل الح ــار عم ــذ إط ــى تنفي ــوم عل ــة تق ــة قوي ــاء عالق ــى بن ــيؤدي إل س
العــام والخــاص. إذ ســيركز العمــل )مــن بيــن أمــور أخــرى( بيــن الســكرتاريا علــى عقــد 
اجتماعــات عامــة للحــوارات القطاعيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ومتابعــة القضايــان 

ــا. ــور عقده ــوار ف ــات الح ــية الجتماع ــة الرئيس ــات المعني ــان حضــور الجه وضم

وُتعتبــر االجتماعــات مــع الجهــات المعنيــة مــن القطاعيــن العــام والخــاص نشــاًطا أساســًيا 
للحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. كمــا أن التنفيــذ الفعــال لالجتماعــات لكــي تكــون 
الجهــات المعنيــة قــادرة علــى التركيــز علــى حــّل القضايــا الهامــة المتعلقــة بالتنميــة 

ــة حاســمة لســكرتاريا الحــوار. ــو مهم ــألردن ه ــتقبلية ل ــة المس االقتصادي

ومع ذلك تعتمد اجتماعات الحوار على الجهات المعنية الرئيسية المشاركة:

ــدرة 	  ــن االســتفادة مــن ق ــى ســكرتاريا وزارة الصناعــة والتجــارة والتموي ــن عل يتعي
وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن والحكومــة إلرســال مندوبيــن حكومييــن قادرين 
علــى اتخــاذ القــرارات بالنيابــة عــن الحكومــة األردنيــة لحضــور اجتماعــات الحــوار. 

ــة 	 ويعتمــد هــذا التمثيــل علــى مســتوى االجتمــاع، والقضايــا التــي تتــم مناقشــتها. ــات المعني ــور الجه ــكان حض ــة بم ــن األهمي ــيكون م ــاص، س ــاع الخ ــن القط وم
ــدة. ــود األجن ــة بن ــاص لمناقش ــاع الخ ــي القط ــبة ف المناس

وتــؤدي الســكرتاريا دوًرا هاًمــا فــي تنظيــم أنشــطة الحــوار والــذي ســيتم مــن خــالل تطويــر 
ــن  ــن القطاعي ــة بي ــذ أعمــال االتصــال ذات الصل ــر تحليــالت مســتقلة، وتنفي ــدة، وتوفي أجن

العــام والخــاص.

1.6 متطلبات التنفيذ
التنسيق الوثيق بين سكرتاريا الحوار القطاعية في القطاعين العام والخاص.

2.6 متطلبات التنفيذ
وهــم جميــع موظفــو الســكرتاريا والجهــات المعنيــة مــن القطــاع الخــاص )بشــكل رئيــس 
منظمــات أصحــاب األعمــال( وممثلــو القطــاع العــام الذيــن يمتلكــون الصالحيــات التخــاذ 
ــادة عــدد  ــن العــام والخــاص. ويمكــن زي ــن القطاعي ــي اجتماعــات الحــوار بي ــرارات ف الق
ــن، والمستشــارين،  ــل: المحامي ــن مث ــراء الخارجيي ــن مــن خــالل االســتعانة بالخب الموظفي

ــة ألصحــاب األعمــال. ــن مــن المنظمــات الدولي ــن الُمعاري ــن، والموظفي والباحثي

3.6 القائمة المرجعية لتنظيم وإدارة االجتماعات
اللوجستيات، مثل: تكنولوجيا المعلومات، والمواد المطبوعة	 المكان	 البحث والتحليل	 األجندة المقترحة	 قاعدة بيانات جهات االتصال	 منسق السكرتاريا ومساعد السكرتاريا	 

4.6 تحديد الجهات المعنية وتوعيتها والتواصل معها
يمكــن أن تضــم حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة مجموعــة محــددة ومعروفــة 
مــن الجهــات المعنيــة. فالحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص المتعلــق بقطــاع المنتجــات 
الصيدالنيــة مثــاًل، يمتلــك قائمــة محــددة مســبًقا تضــم المشــاركين مــن ذوي الصلــة بالقطــاع. 
والجهــات المعنيــة المقصــودة هــي أعضــاء اتحــاد منتجــي األدويــة األردنــي. تقــوم الجهــات 
المعنيــة هــذه بتمويــل االتحــاد ودعــم مهمتــه لتوفيــر خدمــات التأييــد والدفــاع عــن مصالــح 
أعضائــه. وفــي اإلشــارة إلــى الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فيمــا يتعلــق بقطــاع 
ــة  ــس واإلكسســوارات والمنســوجات األردني ــة مصــدري المالب ــر جمعي ــس، " ُتعتب المالب
ــة.  ــو الصناع ــع نم ــاؤها لدف ــم إنش ــاص ت ــاع الخ ــة للقط ــر ربحي ــادرة غي )JGATE( مب
ــاع  ــة بقط ــطة المتعلق ــع األنش ــة لجمي ــة محوري ــة نقط ــون بمثاب ــى أن نك ــدف إل ــن نه ونح
ــية  ــة الرئيس ــات المعني ــم للجه ــادة والدع ــر القي ــن توفي ــن م ــي، أن نتمك ــس. وبالتال المالب
والشــركاء الداعميــن فــي الصناعــة."1 وعلــى الرغــم مــن أن أصحــاب جمعيــة مصــدري 
ــل األردن  ــا داخ ــن جغرافًي ــس )JGATE( موزعي ــوارات والمالب ــوجات واإلكسس المنس
بوجــود بعــض األعضــاء فــي المحافظــات، إال أنهــا بشــكل أساســي تضــم شــركات تصنيــع 
المالبــس الكبيــرة. وســتتولى غرفــة صناعــة األردن مســؤولية إدارة وظائــف الســكرتاريا 
ــاص  ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــيمّكن الح ــا س ــو م ــس. وه ــاع المالب ــة بقط الخاص
ــر ذات  ــركات األصغ ــن والش ــن الثانويي ــامالً للمقاولي ــون ش ــن أن يك ــس م ــاع المالب لقط
ــاع  ــيعتمد قط ــي. وس ــس األردن ــاع المالب ــن قط ــزأ م ــزًءا ال يتج ــكل ج ــي تش ــة والت الصل
تصنيــع األغذيــة أيًضــا علــى قــدرة غرفــة صناعــة األردن علــى إدارة وظائــف الســكرتاريا 
للحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص القطاعــي هــذا. ومــن المرجــح أن تكــون الجهــات 
ــة  ــع األغذي ــاع تصني ــق بقط ــاص المتعل ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــي الح ــة ف المعني

ــع والخدمــات اللوجســتية. موزعــة ضمــن قطاعــات الزراعــة والتصني

ــارزة فــي األردن، مثــل: ُغرفــة صناعــة  وســيتعين علــى منظمــات أصحــاب األعمــال الب
األردن، وغرفــة تجــارة األردن، وغرفــة تجــارة عمــان، وغرفــة صناعــة عمــان، التعــاون 
ــكل منظمــة  ــع ل ــاك عــدة مواق ــُث ســيكون هن فــي دعــم ســكرتاريا الحــوار المؤسســي. حي
ــي  ــاركة ف ــا، ورئاسة/المش ــل القضاي ــا تمثي ــن خالله ــا م ــتطيع قيادته ــال تس ــاب أعم أصح
ــال  ــات أصحــاب أعم ــه منظم ــا بامتالك ــر األردن محظوًظ رئاســة أنشــطة الحــوار. ويعتب
ــيفيد  ــا س ــوزراء، مم ــة ال ــوزراء ورئاس ــس ال ــتوى مجل ــى مس ــى التواصــل عل ــادرة عل ق
الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بشــرط أن يعمــل الشــركاء مًعــا لدعــم تنفيــذ هــذا 

الحــوار.

ســتكون القضايــا التــي أثيــرت ضمــن حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة 
ــي  ــي ســتقوم بهــا الســكرتاريا الت ــف الهامــة الت ــان. ومــن الوظائ ــي بعــض األحي شــاملة ف
ُتديــر حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة الثالثــة، هــي القيــام بمعرفــة الجهــات 
المعنيــة فــي القطاعــات الثــالث. ويجــب اســتمرار هــذا فيمــا بعــد بالتواصــل مــع المشــاركين 
المعنييــن فــي القطــاع. وســيكون الغــرض مــن هــذا التواصــل هــو إبــالغ الجهــات المعنيــة 
بعمليــة الحــوار والتواصــل مــع الجهــات المعنيــة حــول التقــدم الحاصــل وإبــالغ الجهــات 
المعنيــة بالقضايــا التــي أثارهــا الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وبالقــرارات التــي 
ــذ  ــة لمتابعــة تنفي ــم التواصــل مــع الجهــات المعني ــة، يجــب أن يت ــي النهاي ــم اتخاذهــا. وف ت
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــن خــالل استشــارات الحــوار القطاعــي بي ــا م ــم حله ــي ت ــا الت القضاي

والخــاص.

5.6 دور منظمــات أصحــاب األعمــال للشــركات متناهيــة 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي الحــوار القطاعــي بيــن 

ــام والخــاص ــن الع القطاعي
ُتعتبــر حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص بمثابــة آليــات تمكــن منظمــات أصحــاب 
األعمــال مــن تأييــد أعضائهــا والدفــاع عنهــم بشــفافية ومســاءلة، وهــي وظيفــة هامــة تقــوم 
بهــا منظمــات أصحــاب األعمــال، ذلــك أن المناصــرة والدفــاع عــن قضايــا القطــاع الخــاص 
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــوي بي ــوار الق ــات. فالح ــذه المنظم ــل ه ــية لعم ــز األساس ــن الركائ م

1 .https://jgate.org.jo/test
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ــاع  ــة المناصــرة والدف ــام بوظيف ــن القي ــال م ــاب األعم ــات أصح ــيمّكن منظم والخــاص س
ــّم وجــه، وُيعتبــر دور منظمــات أصحــاب األعمــال فــي رئاســة/ والمشــاركة فــي  علــى أت

ــك. ــى ذل ــن العــام والخــاص إشــارة واضحــة عل ــن القطاعي رئاســة الحــوار القطاعــي بي

ــك ذوي  ــاص هنال ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــة بي ــوارات القطاعي ــن الح ــوار م ــي كل ح ف
ــا. ومــع وجــود  ــة أيًض ــر المحافظــات كاف ــان وعب ــن ضمــن محافظــة عم ــة متواجدي عالق
ذوي عالقــة فــي مناطــق متباينــة جغرافيــا، مــن المهــم وجــود إمكانيــات قويــة للمناصــرة 
والدفــاع بالنيابــة عــن الجهــات المعنيــة فــي المناطــق المختلفــة. لتوضيــح هــذه النقطــة، يبيــن 
الشــكل 9 بأنــه يتعيــن علــى الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لقطــاع تصنيــع األغذيــة 
إدراج القضايــا كافــة بــدًءا مــن منظمــات أصحــاب أعمــال علــى مســتوى الوطــن، وانتهــاًء 
ــط  ــي التخطي ــبقية ف ــى األس ــطة، وُتعط ــرة والمتوس ــر والصغي ــة الصغ ــركات متناهي بالش
ــدد  ــر ع ــج أكب ــام دم ــز أم ــد أي حواج ــال دون أن تتواج ــاب األعم ــات أصح ــا لمنظم دوًم
ــام والخــاص.  ــن الع ــن القطاعي ــة بالقطــاع بالحــوار القطاعــي بي مــن األصــوات ذات صل
وبالتالــي، فعنــد اختيــار رئيــس أو رئيــس مشــارك لتمثيــل الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص، يتــم اختيــار الممثــل مــن إحــدى منظمــات أصحــاب األعمــال الرائــدة. لــذا، 
فــي حالــة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لقطــاع تصنيــع األغذيــة هنــاك فرصــة 
ــي رئاســة  ــي المحافظــات برئاســة أو المشــاركة ف ــن ف ــن الموجودي ــوم أحــد الممثلي ألن يق
الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بالقطــاع. ويجــب أن تكــون عمليــة انتخــاب الرئيــس 
ــع  ــر جمي ــاءلة عب ــفافية والمس ــراءات والش ــث اإلج ــن حي ــقة م ــارك متس ــس المش أو الرئي

حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة.

6.6 دليــل إجــراءات العمــل الخاصــة بانتخــاب الرئيــس/ 
ــي:2   ــا يل ــو كم ــارك ه ــس المش الرئي

يشــغل رؤســاء القطاعــات المنتخبــون منصبــّي الرئيــس أو الرئيــس المشــارك ضمــن 
حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة. وفــي حــال عــززت حــوارات القطاعيــن 
العــام والخــاص القطاعيــة مــن مشــاركة الجهــات المعنيــة، أو فــي حــال تمــت إضافــة حــوار 
قطاعــي جديــد بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أو حــوار جديــد متعــدد القطاعــات، أو فــي 
حــال لــم يتــم انتخــاب رؤســاء للقطاعــات فــي منظمــة أصحــاب األعمــال المعنيــة، أو ألي 
ســبب آخــر حــال دون ترشــيح رئيــس للقطــاع بموجــب األطــر الحاليــة فــي األردن، عندهــا 
يمكــن اســتخدام دليــل إجــراءات العمــل الخاصــة بانتخــاب الرئيــس أو الرئيــس المشــارك.

الخطــوات المتبعــة النتخــاب الرئيــس/ الرئيــس المشــارك للحــوار القطاعــي بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص:

ســتقوم الســكرتاريا بتطويــر قائمــة موجــزة بمنظمــات أصحــاب األعمــال والتــي ســتكون 
كل منهــا عضــًوا رئيســًيا فــي الحــوار القطاعــي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. )طالــع 

ــكرتاريا(  ــؤوليات الس أدوار ومس
والرئيــس . 1 للرئيــس  والمســؤوليات  المهــام  مســّودة  بإنشــاء  الســكرتاريا  ســتقوم 

المشــارك. ويجــب أن يتضمــن ذلــك حــًدا أو فتــرة للواليــة وفًقــا للمــدة المســموح بهــا 
لرؤســاء القطاعــات الحالييــن فــي األردن.

يجب توزيع مسّودة المهام والمسؤوليات على القطاع الخاص.. 2
يجــب أن ُيعقــد اجتمــاع يضــم المنظمــات الرئيســية ألصحــاب األعمــال. ويمكــن أن . 3

يطلــق عليــه اســم "اجتمــاع مجموعــة عمــل القطــاع الخــاص".
توافــق مجموعــة عمــل القطــاع الخــاص علــى عمليــة االقتــراع النتخــاب الرئيــس/ . 4

الرئيــس المشــارك.
يجــب أن يتفــق نصــاب الممثليــن علــى إجــراءات انتخــاب الرئيــس/ الرئيــس . ٥

المشــارك.
ــم الترشــيحات . ٦ ــم تقدي يمكــن خــالل اجتمــاع مجموعــة عمــل القطــاع الخــاص أن يت

العــام  القطاعيــن  بيــن  القطاعــي  للحــوار  المشــارك  الرئيــس  لمنصــب رئيــس/ 
والخــاص.

باالعتمــاد علــى عمليــة االقتــراع، ســتقوم منظمــات أصحــاب األعمــال إّمــا بالتصويت . 7
ســًرا أو انتخــاب رئيــس/ رئيس مشــارك.

7.6 مسؤولو التنسيق بين وزارات الحكومة األردنية  
ال تعمــل ســكرتاريا القطــاع الخــاص بمعــزل عــن غيرهــا، وعليهــا أن تكــون منفتحــة تجــاه 
مشــاركة جميــع الجهــات المعنيــة فــي القطــاع الخــاص، وعليهــا أيًضــا أن تعمــل بصــورة 
ــم  ــن ت ــك الذي ــم أولئ ــة. "مســؤولو التنســيق" ه ــة األردني ــي الحكوم ــا ف ــع نظرائه ــة م وثيق
ــن  ــر ضم ــكل مباش ــل بش ــن للعم ــارة والتموي ــة والتج ــل وزارة الصناع ــن قب ــيحهم م ترش
حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة. ومــع ذلــك، ســيكون هنــاك أوقــات تتطلــب 
العمــل مــع أكثــر مــن وزارة مــن وزارات الحكومــة األردنيــة. ومــع تطــور الحــوار بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص فمــن المرجــح أن تحتــاج حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص 
القطاعيــة إلــى تحديــد عــدة مســؤولي تنســيق عبــر الحكومــة ككل. ســتتطلب شــبكة الجهــات 
المعنيــة مــن مســؤولي التنســيق بــأن يكونــوا قادريــن علــى االجتمــاع بهــا خــالل اجتماعــات 
الحــوار العامــة. ويقــع علــى عاتــق الســكرتاريا مســؤولية تحديــد مســؤولي التنســيق ضمــن 
الــوزارات أو الدوائــر الحكوميــة ذات الصلــة بحيــث يتــم شــمولهم أيًضــا فــي عمليــة الحوار.

8.6 شركاء التنمية والجهات المعنية األخرى 

ســُتصبح حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة أحــد أهــم المراكــز الجاذبــة الهتمام 
ــر كل صاحــب  ــي القطــاع الخــاص. وُيعتب ــة األخــرى ف ــات المعني ــة والجه شــركاء التنمي
عالقــة مهًمــا فــي عمليــة الحــوار كونــه يســهم مــع جميــع الجهــات المعنيــة األخرى وبحســب 
قــدرة كل منهــا فــي تحقيــق النتائــج. ولتعزيــز دور منظمــات أصحــاب األعمــال فــي قيــادة 
ــد اجتماعــات تضــم مســؤولي  ــة، يجــب عق ــام والخــاص القطاعي ــن الع حــوارات القطاعي
التنســيق. وخــالل هــذه االجتماعــات، تســتطيع الســكرتاريا تقديــم ملخــص للجهــات المعنيــة 
ــة ُمدخــالت  ــرص لمناقش ــاك فُ ــون هن ــد يك ــك، ق ــى ذل ــة إل ــوار. وإضاف ــة الح حــول عملي
ــى  ــعي إل ــة للس ــركاء التنمي ــع ش ــاص م ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــات الح وُمخرج

التعــاون بمــا تقتضيــه الحاجــة.

يتم انتخاب الرئيس/ الرئيس المشارك.. ٨
تقــوم ســكرتاريا القطــاع بإبــالغ جميــع الجهــات المعنيــة فــي الحــوار القطاعــي بيــن . 9

القطاعيــن العــام والخــاص بالقــرار الــذي تــم اتخــاذه.
تقــوم الســكرتاريا القطاعيــة بإبــالغ ســكرتاريا وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن . 10

رســمًيا باســم الرئيــس/ الرئيــس المشــارك المنتخــب.

مالحظــة: فــي حيــن أنــه مــن المعــروف أنــه قــد تــم اختيــار الرؤســاء/ الرؤســاء المشــاركين بالفعــل . 2
ــر توجيهــات  ــل إجــراءات العمــل يوف ــإن دلي ــة، ف ــع األغذي ــس وتصني للحــوارات لقطاعــّي المالب
ــار الرؤســاء/ الرؤســاء المشــاركين مــع اســتمرار الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص  الختي

فــي النضــوج.

الشكل 9: مثال على دور منظمات أصحاب األعمال في رئاسة/ المشاركة في رئاسة 
الحوار بين القطاعين العام والخاص

 سكرتاریا الحوار المؤسسي بین القطاعین
العام والخاص /قطاع االغذیة

 شاركت مجموعة عمل الحوار بین القطاع العام والخاص
 في قطاع االغذیة في الرئاسة مع وزارة الصناعة والتجارة

والتموین وغرفة صناعة االردن/ قطاع تصنیع االغذیة

منظمات أصحاب 
االعمال في قطاع 
تصنیع األغذیة

منظمات أصحاب
االعمال في 
المحافظات

الشركات متناھیة 
الصغر والصغیرة 
والمتوسطة على 
مستوى البلدیة

جمعیات الشركات
متناھیة الصغر

والصغیرة 
والمتوسطة
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9.6 ترتيب االجتماعات
مــن المهــم أن تقــوم حــوارات القطاعيــن العــام والخــاص القطاعيــة بإنشــاء روتيــن يخــص 
الجهــات المعنيــة الرئيســية. ويجــب أن يتمحــور هــذا الروتيــن حــول اتفاق لعقــد االجتماعات 
علــى نحــو منتظــم. ويمكــن تكــرار االجتماعــات بمــا تقتضيــه الحاجــة. علــى ســبيل المثــال، 
قــد تتطلــب قضيــة مــا، كمراجعــة تشــريع أو تشــريعات معينــة، عقــد اجتماعــات متكــررة. 
وفيمــا يتعلــق باجتماعــات مجموعــات العمــل فــي الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
أو االجتماعــات األخــرى، فيجــب عقدهــا علــى نحــو شــهري. واعتمــاًدا علــى الحــوار بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص القطاعــي، وعلــى عــدد القضايــا التــي تجــب مناقشــتها، ومســتوى 
التعقيــد فــي هــذه القضايــا، مــن الممكــن االتفــاق علــى عقــد اجتماعــات كل ســتة أســابيع. 
ومــع ذلــك، يجــب أن ال تكــون المــدة الفاصلــة بيــن االجتماعــات طويلــة. ويتعلــق هــذا بشــكل 
خــاص بالمرحلــة األولــى حيــُث ال يــزال روتيــن الحــوار المؤسســي فــي مرحلــة التكويــن.

وســتفّصل األقســام التاليــة الخطــوات الالزمــة لترتيــب اجتماعــات الحــوار. ولتأطيــر 
األقســام التاليــة، يوضــح الشــكل أدنــاه عمليــة تنظيــم االجتماعــات وإدارتهــا.

يجــب أن تتــم عمليــة ترتيــب اجتمــاع الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بمجــرد قيــام 
ــى الشــكل  ــد اجتمــاع مــا عل ــة التخــاذ قــرار لعق ــه الداخلي القطــاع الخــاص بعمــل إجراءات

التالــي:

تتفــق ســكرتاريا وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن والقطــاع الخــاص علــى موعــد . 1
االجتمــاع للحــوارات القطاعيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص المعنيــة.

يتم الترتيب لالجتماع حالما يتم االتفاق على الموعد. . 2
تجتمــع مجموعــة عمــل القطــاع الخــاص لتطويــر األجنــدة. يتعيــن علــى ســكرتاريا . 3

ــام  ــن الع ــن القطاعي ــة بي ــدة الحــوارات القطاعي ــر أجن الحــوار القطاعــي إدارة تطوي
والخــاص. ويمكــن تســمية االجتمــاع الــذي يتــم عقــده إلدارة هــذا الشــأن بمجموعــة 

عمــل القطــاع الخــاص.
ســتقوم الســكرتاريا بجدولــة اجتمــاع مجموعــة عمــل القطــاع الخــاص لتطويــر أجنــدة . 4

مجموعــة العمــل بعــد التشــاور مــع الرئيس/الرئيــس المشــارك للحــوار القطاعــي بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص.

يتم دعوة مجموعة عمل القطاع الخاص لالجتماع.. ٥
ُيطلــب مــن مجموعــة عمــل القطــاع الخــاص التشــاور مــع منظمــات أصحــاب . ٦

ــادم. ــل الق ــة العم ــاع مجموع ــي اجتم ــتها ف ــتتم مناقش ــي س ــا الت ــد القضاي ــال لتحدي األعم
ــل اجتمــاع مجموعــة عمــل القطــاع الخــاص . 7 ــا المطروحــة قب ســيتم ترشــيح القضاي

ــدة. ــي األجن إلدراجهــا ف
يمكن أيًضا ترشيح القضايا األخرى، والتي ُتعتبر ملحة. . ٨
تتفق مجموعة عمل القطاع الخاص على العناصر ذات األولوية لألجندة. . 9

تقوم السكرتاريا بإنشاء األجندة.. 10
ــا . 11 ــاًل مبنًي ــب تحلي ــي تتطل ــا الت ــى القضاي ــل القطــاع الخــاص عل ــق مجموعــة عم تتف

ــة. ــل مفّصل ــى دالئ عل

الشكل 10: العملية الكاملة إلدارة اجتماع مجموعة العمل

تحضیر أجندة خاصة الجتماع 
مجموعات العمل باستخدام 

المصفوفة المحدثة

احالة جدول االعمال المقترح 
الى وزارة الصناعة والتجارة 

تحدیث مصفوفات مجموعات العمل 
وتمریرھا لكافة أصحاب المصالح 

في مشروع الحوار 

كتابة ملخص عن االجتماع 
اجتماع مجموعات العملوالحصول على موافقة الرؤساء 

احالة ملخص االجتماع لوزارة الصناعة 
والتجارة والتموین وسكرتیر 

الرئیس المشارك لتوقیعھ

تحدیث مصفوفة القضایا التي تم 
طرحھا من قبل السكرتاریا بناء 
على القرار الذي تم اتخاذه خالل 

اجتماع مجموعات العمل

تحدید تاریخ االجتماع وارسال
 ایمیل دعوة الى السكرتاریا
 مع موافقة الرئیس الخاص

المشارك للسكرتیر

تقدیم للمشاركین مصفوفة محدثة للمشاكل 
والقضایا التي تم رفعھا من قبل السكرتاریا 
خالل االجتماع االخیر لمجموعات مصفوفة 

جدول االعمال (العمل المحدثة)

اجتماع السكرتاریا 
مع مجموعات العمل

ارسال ایمیل دعوة لممثل 
الجمعیة ولكل من عبر 

عن وجود مشاكل لمناقشتھا 

يجــب علــى ســكرتاريا الحــوارات القطاعيــة إرســال األجنــدة لــوزارة الصناعــة . 12
ــار. ــن االعتب ــا بعي ــا وأخذه ــم به ــن للعل ــارة والتموي والتج

تقــوم الــوزارة بمراجعــة األجنــدة، ويمكنهــا إرجاعهــا مــع إدراجــات أخــرى تتعلــق . 13
ــاء الحــوار  ــا ألغــراض التشــاور أثن ــي إضافته ــي ترغــب ف ــة الت ــا المحتمل بالقضاي

ــام والخــاص. ــن الع ــن القطاعي القطاعــي بي
يقــوم الحــوار القطاعــي المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بدعــوة الجهــات . 14

المعنيــة إلــى اجتمــاع الحــوار. ويجــب التأكيــد علــى ضــرورة دعــوة منظمــات 
أصحــاب األعمــال األكثــر صلــة وتمثيــاًل لحضــور اجتمــاع الحــوار بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص. ويعتبــر وجــود ممثليــن مناســبين أهــم مــن وجــود عــدد كبيــر مــن 

الحضــور.

1.9.6 التحضير لالجتماعات وعقدها
يتعيــن علــى الســكرتاريا مــن القطــاع الخــاص ووزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن 	 

قبــل عقــد اجتمــاع الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص التواصــل مــع الجهــات 
ــون  ــم أن يك ــن المه ــوزارة، م ــبة لل ــاع. وبالنس ــا االجتم ــان حضوره ــة لضم المعني
أصحــاب الشــأن حاضريــن وقادريــن علــى التعبيــر عــن آرائهــم واتخــاذ القــرارات 
ــون  ــم أن تك ــن المه ــاص، فم ــاع الخ ــبة للقط ــا بالنس ــدة. أم ــا األجن ــة بقضاي المتعلق
منظمــات أصحــاب األعمــال أو األفــراد الذيــن يدافعــون عــن أو يناصــرون القضايــا 
المدرجــة علــى األجنــدة حاضريــن لتمثيــل القضيــة والتوصيــة لنظرائهــم الفنييــن فــي 

يجــب أن ُتعقــد االجتماعــات بكونهــا اجتماعــات رســمية منظمــة. وفــي ســياق 	 الحكومــة.
ــل  ــاص، يتحم ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــوارات بي ــة للح ــات العالمي أفضــل الممارس
القطاعــان العــام والخــاص مســؤولية المشــاركة فــي رئاســة االجتماعــات. وهــو مــا 
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يجــب االتفــاق عليــه بيــن وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن ومنظمــة أو منظمــات 
ــال.  يجــب أن تكــون الَمحاضــر مفّصلــة. ويتعيــن علــى الَمحاضــر التركيــز علــى اإلجابات 	 يجب على السكرتاريا توثيق الَمحاضر أثناء اجتماعات الحوارات القطاعية.	 أصحــاب األعم

الدقيقــة للقضايــا الُمثــارة. وفــي حــال لــم يكــن هنــاك اســتجابة مباشــرة لبعــض 
ــا. ــى منســق الســكرتاريا التدخــل لضمــان معالجــة القضاي ــا، ســيتعين عل يتــم مراجعــة محضــر االجتمــاع الســابق عنــد بــدء االجتمــاع وتوزيــع األجنــدة علــى 	 القضاي

مــن الممكــن خــالل اجتماعــات الحــوارات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، أن 	 جميــع الحاضريــن.
تتفــق وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن علــى أن قضيــة مــا بحاجــة إلــى المزيــد 
مــن المتابعــة، ويجــب تســجيل هــذا فــي ملخــص االجتمــاع. ويتعيــن علــى ُملّخــص 

ــة الحــوار الخاصــة بالقطــاع. ــاع ذكــر مصفوف تقــع علــى عاتــق الســكرتاريا وبحســب أدوارهــا ومســؤولياتها، متابعــة القضايــا 	 االجتم
ــذ الخطــوة أو  ــام أو الخــاص لتنفي ــي القطــاع الع ــن ف ــة والمعنيي ــات المعني ــع الجه م

ــا.  ــق عليه ــتقبلية المتف ــوات المس يتــم توزيــع َمحاضــر االجتماعــات والموافقــة عليهــا مــن قبــل المشــاركين قبــل اتخــاذ 	 الخط
أي إجــراء بشــأنها.

2.9.6 ملخص االجتماع
ــاماًل  ــون ش ــب أن يك ــاع. ويج ــة لالجتم ــات الهام ــن الُمخرج ــاع م ــر ملخــص االجتم ُيعتب
ــس المشــارك لتســجيل  ــس/ الرئي ــن الرئي ــب اإلذن م ــة، يجــوز طل ــان الدق ــا. ولضم ودقيًق
ــذا  ــك اســتخدام ه ــد ذل ــو. تســتطيع الســكرتاريا بع ــن خــالل الفيدي ــا أو م ــاع صوتي االجتم
ــرارات  ــئلة والق ــات واألس ــح النقاش ــكل صحي ــد رصــدت بش ــا ق ــن أنه ــد م ــجيل للتأك التس
مــن االجتمــاع. هــذا دور حاســم للســكرتاريا، إذ تعتبــر ملخصــات االجتماعــات الموثوقــة 
ــن  ــوا م ــم يتمكن ــن ل ــك لم ــة الحاضــرة وكذل ــات المعني ــاءلة للجه ــر المس ــة لتوفي أداة مهم

ــور. الحض

يجب أن تتضمن بنية ملخص االجتماع ما يلي:

تحديــد موضــوع أو مواضيــع اجتمــاع الحــوار القطاعــي بيــن القطاعيــن العــام . 1
والخــاص

التاريخ. 2
الحضور. 3
مقدمة حول األجندة. 4
ملخص حول االستجابة لكل بند ضمن األجندة. ٥
شؤون أخرى. ٦

10.6 متابعة االجتماعات
مــن الضــروري وجــود عمليــة مهنيــة لمتابعــة القضايــا المطروحة فــي اجتماعــات مجموعة 
العمــل واالجتماعــات األخــرى ذات الصلــة. ولذلــك، يجــب علــى الســكرتاريا تطويــر 
قــدرات تنظيــم االجتماعــات وإدارتهــا. وُيعتبــر التنســيق مــع النظــراء فــي ســكرتاريا وزارة 

الصناعــة والتجــارة والتمويــن وســكرتاريا القطــاع الخــاص أمــًرا جوهرًيــا.

1.10.6 القائمة المرجعية لمتابعة االجتماعات
إلعــداد الملخصــات واألبحــاث األخــرى بحســب مقتضــى الحاجــة يجــب تواجــد محلــل 	 تحديد مسؤولي التنسيق الرئيسيين في الحكومة	 قوائم بالجهات المعنية من القطاعين العام والخاص	 

ــة، 	 توافر اللوجستيات مثل: النقل وتكنولوجيا المعلومات 	 مــن الســكرتاريا مختــص بأمــور القطــاع  ــل: االستشــاريين، والمؤسســات البحثي ــد مــزودي الخدمــات االستشــارية، مث تحدي
ــات والجامع

2.10.6 اختتام االجتماع ومتابعته
حالمــا يتــم إعــداد ملّخــص االجتمــاع، يجــب اتخــاذ الخطــوات التاليــة لالنتهــاء مــن صياغــة 

الملّخــص وتوزيعــه:

يجــب إعــداد محاضــر االجتمــاع مــن قبــل الســكرتاريا ذات الصلــة ومشــاركتها مــع . 1
جميــع الجهــات المعنيــة للتعليــق والتعديــل.

يجــب مشــاركة الملّخــص الــذي قــد تــم إعــداده مــن قبــل الســكرتاريا مــع ســكرتاريا . 2
وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن.

وريثمــا يتــم الحصــول علــى تغذيــة راجعــة مــن ســكرتاريا الحــوار بيــن القطاعيــن . 3
ــع ملخــص  ــن، يجــب توزي ــي وزارة الصناعــة والتجــارة والتموي العــام والخــاص ف

ــة. ــى الجهــات المعني اجتمــاع الحــوار القطاعــي عل

ــاص  ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــي الح ــة ف ــور الثق ــاء جس ــة ببن ــذه العملي ــاهم ه تس
كونــه شــفاًفا ومتجًهــا نحــو النتائــج. ويجــب اســتخدام نتائــج ملخــص االجتمــاع فــي تحديــث 
مصفوفــة تقــدم القضايــا أو أي أدوات أخــرى تســتخدم لمراقبــة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام 
والخــاص. ويمكــن بعــد ذلــك توزيــع الملّخصــات المتعلقــة بأوضــاع القضايــا المختلفــة التــي 

أثيــرت فــي الحــوار علــى الجهــات المعنيــة.

11.6 مراقبة نتائج االجتماع
يجــب علــى الســكرتاريا أن تضمــن أن نتائــج تنظيــم وإدارة اجتمــاع الحــوار ُتحــدث األثــر 
المطلــوب لــدى الجهــات المعنيــة مــن خــالل متابعــة القــرارات المتخــذة خــالل اجتماعــات 

الحــوار وذلــك مــن أجــل ترســيخ المســاءلة فــي عمليــة الحــوار القطاعيــة.

القائمة المرجعية لنتائج االجتماع

اللوجستيات؛ النقل وتكنولوجيا المعلومات	  قاعدة بيانات جهات االتصال 	  فريق السكرتاريا	 مصفوفة التقدم	 مصفوفة األجندة	 
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حتــى يقــوم الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بــدوره بشــكل صحيــح، هنالــك حاجــة 
إلــى عــدة أدوات وخبــرات، وهــي التــي ســيتم ذكرهــا فــي هــذا القســم. فتالًيــا نذكــر األدوات 
ــر  ــع ذك ــل، م ــام والخــاص بالتفصي ــن الع ــن القطاعي ــاء إجــراء الحــوار بي المســتخدمة أثن

ــا. القوائــم المرجعيــة والنمــاذج الخاصــة بــكل منهــا حيثمــا كان ذلــك ممكًن

1.7 أدوات المراقبة

1.1.7 مصفوفات التقّدم 

يعتبــر مراقبــة تقــدم القضايــا أثنــاء العمــل علــى حلّهــا، بــدًءا مــن تحديــد القضيــة وانتهــاًء 
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــكرتاريا الح ــام س ــن مه ــًيا م ــزًءا أساس ــذ، ج ــاور والتنفي بالتش
والخــاص ويتعيــن علــى مصفوفــة تقــّدم القضايــا موضــوع الحــوار أن تكــون ذات عالقــة 
وثيقــة بــإدارة األجنــدة وذلــك لتمكيــن تحديــث األخيــرة. وبالرغــم مــن أن أجنــدات االجتمــاع 
تفّصــل القضايــا وتضــع التوصيــات للمشــورة، إال أنــه يجــب إنشــاء مصفوفــة تقــّدم 
منفصلــة. وتقــوم أداة مصفوفــة التقــّدم برصــد جميــع عناصــر األجنــدة والتــي تمــت إثارتهــا 
خــالل الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتضــع عالمــة تشــير إلــى التقــدم الُمحــرز 
فــي كل قضيــة وتقــدم تقريــًرا حالــة لــكل منهــا. وهنــاك نمــاذج موّحــدة تســتخدم لتطويــر 
ــذ  ــى تنفي ــا وحت ــذ لحظــة تقديمه ــا من ــة القضاي ــا لمتابع ــم تصميمه ــّدم. إذ يت ــات التق مصفوف
ــا  ــى أن القضاي ــا إل ــام والخــاص. تجــدر اإلشــارة هن ــن الع ــن القطاعي ــدى للحــوار بي المنت
التــي ُتثــار ضمــن الحــوارات القطاعيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لــن يكــون لجميعهــا 

نتائــج إيجابيــة للقطــاع الخــاص.

ــن  ــن القطاعي ــوار بي ــن الح ــا ضم ــة القضاي ــؤولية مراجع ــة مس ــق الحكوم ــى عات ــع عل تق
ــاًء علــى ذلــك. وبغــض النظــر عــن  العــام والخــاص واتخــاذ قــرارات السياســة العامــة بن

االجتماعــات  بملخصــات  باالســتعانة  أساســي  بشــكل  التقــدم  مصفوفــة  تعبئــة  وتتــم 
ــّدم هــذه  ــة التق ــار مصفوف ــم اعتب ــدة االجتماعــات. ويجــب أن يت ومجموعــات العمــل وأجن
أداة مراقبــة هامــة ودليــل مرجعــي لجميــع الجهــات المعنيــة العاملــة فــي القطاعــات المعنيــة.

2.1.7 مصفوفــة التقــّدم وأجنــدات اجتماعــات الحــوار بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص 

ال يوجــد فــارق كبيــر بيــن مصفوفــة التقــّدم ونمــوذج أجنــدة اجتمــاع/ مجموعة عمــل الحوار 
القطاعــي الُمقتــرح بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. ولكــن يكمــن الفــرق األساســي فــي أنــه 
ــا التــي تثــار خــالل اجتماعــات الحــوار  ــّدم بــإدراج كل القضاي وبينمــا تقــوم مصفوفــة التق
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، فــإن نمــوذج األجنــدة يتألــف فقــط مــن عناصــر األجنــدة 

الُمخرجــات، فيجــب تحديــث مصفوفــات التقــّدم وغيرهــا مــن األدوات وفًقــا لذلــك، وتعميمها 
مــن قبــل الســكرتاريا علــى الجهــات المعنيــة ذات العالقــة. 

يتعين على سكرتاريا القطاعين العام والخاص االتفاق على أدوات وعمليات مشتركة: 

مشاركة الجهات المعنية 	 تصميم العملية	 تنظيم االجتماعات	 أدوات التحليل، مثل أوراق الموقف	 مصفوفات التقّدم 	 أدوات األجندة	 

الحــظ أنــه كلمــا كان الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أكثــر فاعليــة، تكــون مصفوفــة 
ــّدم  ــة التق ــا، تســتطيع مصفوف ــن القضاي ــة م ــا يخــص مجموع ــر شــمولية. وفيم ــّدم أكث التق
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــي الحــوار بي ــارة ف ــا المث ــة بالقضاي ــات المتعلق ــر أحــدث المعلوم توفي
والخــاص. حيــُث ســتغطي هــذه القضايــا المجموعــة الكاملــة مــن الفئــات الفنيــة للقضايــا، 

مثــل مــا يلــي:

التشغيل	 الجمارك	 الضريبة	 اإلجراءات اإلدارية	 اللوائح والتشريعات	 القوانين	 السياسة	 االستراتيجية	 

الشكل 11: تنسيق سكرتاريا القطاعين العام والخاص

الشكل 12: مصفوفة التقّدم

 سكرتاریا الحوار بین القطاع العام والخاص
في وزارة الصناعة والتجارة والتموین

 غرفة صناعة االردن: سكرتاریا الحوار بین القطاع
العام والخاص لقطاع المالبس

 غرفة صناعة االردن: سكرتاریا الحوار بین القطاع
العام والخاص لقطاع تصنیع االغذیة

 اتحاد مصنعي االدویة االردني: سكرتاریا الحوار بین القطاع
العام والخاص لقطاع المنتجات الصیدالنیة

۱

۲

۳

الحالة الحالیة التاریخ الخطوة التالیة وصف القضیة وصف القضیة رقم القضیة
الوزارة/ القسم/ الوكالة/

 منظمة أصحاب األعمال المسؤولة

والتــي تــم اقتراحهــا أو ســيتم اقتراحهــا لمناقشــتها فــي اجتماعــات الحــوار القطاعــي بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص. كمــا ُتعتبــر مصفوفــة التقــّدم وثيقــة أكثــر شــمولية مــن األجنــدة 
ــا  ــت إثارته ــي تم ــا الت ــة القضاي ــة بمتابع ــًرا حــول التطــورات المتعلق ــّدم تقري ــع وتق إذ تتّب
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــوارات بي ــام والخــاص. ويجــوز للح ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــي الح ف
ــة الرئيســة  ــداف المتابع ــق أه ــى أن تحق ــاذج أخــرى عل ــار نم ــي األردن اختي والخــاص ف
ــم  ــن المه ــدة، فم ــوذج األجن ــة وضــع أنم ــن منهجي ــض النظــر ع ــة. أيضــا، وبغ للمصفوف
ــع الخطــوات  ــا، وتتّب ــدم القضاي ــة مــدى تق ــّدم لمراقب ــة التق ــأداة مصفوف ــاظ ب ــم االحتف أن يت

الحاليــة والتاليــة.

2.7 التحليل المبني على األدلة
ــة  ــات الحكومي ــذ الجه ــل أن تأخ ــاًل مفصــاًل قب ــددة تحلي ــا المح ــض القضاي ــب بع ــد تتطل ق
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قــرار بشــأنه. وتعتبــر الُمقترحــات المبنيــة علــى األدلــة فــي الحــوار بيــن القطاعيــن العــام 
ــة للحــوار.  ــج ايجابي ــق نتائ ــث تحقي ــا مــن حي ــي تحــدث فرًق والخــاص مــن الُمدخــالت الت
ــدرة  ــالك ق ــاص امت ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــكرتاريا الح ــى س ــيتعين عل ــك س لذل

ــة. ــة مالئم بحثي

مــن غيــر الضــروري إجــراء بحــث مفّصــل بخصــوص كل قضيــة مقترحــة ليتــم أخذهــا 
ــن  ــد م ــون العدي ــد تك ــام والخــاص. فق ــن الع ــن القطاعي ــن الحــوار بي ــار ضم ــن االعتب بعي
ــد  ــال، مفهومــة بشــكل جي ــى ســبيل المث ــح واإلجــراءات، عل ــة باللوائ ــا، ذات الصل القضاي
ــا أخــرى  ــاك قضاي ــن هن ــام والخــاص. ولك ــن الع ــي القطاعي ــن ف ــل النظــراء الفنيي ــن قب م
تتطلــب مــن كال القطاعيــن فهًمــا أعمــق، فمقارنــة معــدالت الضرائــب أو الجمــارك مثــاًل، 
تعتبــر مــن القضايــا الخاصــة والتــي يســتطيع فيهــا الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
االســتفادة مــن البيانــات المتاحــة. ومــن المهــم أن تضمــن الســكرتاريا، وحيــث يكــون ذلــك 
ضرورًيــا، تدعيــم قضايــا األجنــدة باألدلــة. وتقــع علــى عاتــق مجموعــة العمــل مســؤولية 
طلــب التحاليــل الفنيــة لتقديــم المزيــد مــن التوضيــح أو المعرفــة حــول قضيــة تتطلــب مــن 
وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن المضــي قدًمــا فــي حلهــا. وفــي بعــض الحــاالت، قــد 
ــل  ــاع مجموعــة العم ــد اجتم ــم عق ــى أن يت ــر واضحــة إل ــذا األم ــى ه ــون الحاجــة إل ال تك
الخاصــة بالحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أو عقــد اجتماعــات أخــرى ذات صلــة. 
ــل  ــام بعم ــاه القي ــة تج ــوة ضروري ــه خط ــّد ذات ــل بح ــة العم ــاع مجموع ــون اجتم ــد يك وق
التحليــل. ويقــوم الرئيس/الرئيــس المشــارك لمجموعــة العمــل بقبــول التحليــل رســمًيا، أو 

طلــب عمــل المراجعــات للتحليــل، أو مناقشــته ضمــن مجموعــة العمــل.

3.7 جمع األدلة
هنــاك الكثيــر مــن المعلومــات والبيانــات فــي األردن حــول الوضــع االقتصــادي للبلــد. وُتعــد 
االســتفادة مــن التحاليــل الفنيــة أو التــي يتــم تطويرهــا مــن قبــل شــركاء التنميــة أو المعاهــد 
البحثيــة نقطــة بدايــة منطقيــة إلنشــاء ُمدخــالت مبنيــة علــى األدلــة للحــوارات القطاعيــة بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص. وعندمــا ال تكــون المعلومــات المطلوبــة متاحــة فــي التقاريــر 
ــن،  ــارة والتموي ــة والتج ــي وزارة الصناع ــاًل ف ــودة مث ــات الموج ــد البيان ــة أو قواع الحالي
ــالل  ــن خ ــة م ــات أولي ــع بيان ــا جم ــزم عنده ــخ، فيل ــة...، إل ــاءات العام ــرة اإلحص أو دائ
المســوح المختصــة. وقــد يتطلــب البــدء بالعمــل علــى مســّودة قــرار تشــريعي مثــاًل بيانــات 
مفصلــة ومختصــة يقدمهــا مكتــب قانونــي، وقــد تتطلــب األدلــة الالزمــة للقضايــا المتعلقــة 
باإلنتاجيــة مثــاًل خدمــات يقدمهــا استشــاري أو مكتــب خدمــات استشــارية. كمــا يتعيــن علــى 
ــب بعــض البحــوث أن  ــد تتطل ــذ األبحــاث، ولكــن ق ــى تنفي ــدرة عل الســكرتاريا امتــالك الق

تســتعين الســكرتاريا بخدمــات يقدمهــا استشــاريون خارجيــون. 

وقــد ينتــج عــن إجــراء بحــث جديــد ناجــم عــن طلــب مــن القطــاع الخــاص منافــع إضافيــة. 
ــد التــي تقــوم بهــا مجموعــة  فباإلضافــة إلــى كــون التحليــل نتيجــة مباشــرة ألنشــطة التأيي
العمــل الخاصــة بالحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مثــاًل، فهــي أيًضــا قــادرة علــى 
توليــد المعلومــات ذات الصلــة المباشــرة بالجهــات المعنيــة فــي القطــاع الخــاص. وكمثــال: 
ــات  ــن التعريف ــة بي ــن العــام والخــاص إجــراء مقارن ــن القطاعي ــل الحــوار بي يســتطيع تحلي
ــة  ــات الالزم ــة مباشــرة بالبيان ــه صل ــد يكــون ل ــا ق ــى الحــدود، مم ــة عل ــة المطبق الجمركي
لعمــل قطــاع تصنيــع األغذيــة. ويســتطيع التحليــل المحايــد توضيــح التكاليــف أو اإلجراءات 

التــي ســتكون مفيــدة للجهــات المعنيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص.

ــات  ــة والجامع 4.7 الشــركات االستشــارية والمعاهــد البحثي
األردنيــة

يمتلــك األردن قطــاع خدمــات استشــارية يتمتــع بمســتوى عــاٍل مــن الكفــاءة والقــدرة علــى 
المشــاركة فــي إجــراء البحــوث والدراســات فيمــا يتعلــق بالحــوار القطاعــي بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص. ويتعيــن علــى الســكرتاريا تحديــد الشــركات أو المعاهــد البحثيــة أو 
الجامعــات التــي يمكنهــا إجــراء البحــوث ودمجهــا بهــدف إشــراكها علــى النحــو المطلــوب. 
ومــن فوائــد آليــة الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تعزيــز نمــو القطــاع 
ــر،  ــل التقاري ــن عم ــة ع ــطة الناجم ــاعد األنش ــن أن تس ــث يمك ــي، حي ــاري المحل االستش
ــاء  ــي بن ــة ف ــرى ذات الصل ــات األخ ــت أو الخدم ــع اإلنترن ــب، ومواق ــوث، والتدري والبح

ــي األردن. ــف بقطاعــات الخدمــات االستشــارية ف ــات للتعري قاعــدة بيان

5.7 أوراق الموقف
ــن العــام والخــاص  ــن القطاعي ــم اســتخدامها ضمــن الحــوار بي ــة الموقــف أداة يت تعــد ورق
ــذه  ــف ه ــة الموق ــى ورق ــأنها. ويجــب عل ــات بش ــتخالص التوصي ــا واس ــة م ــد قضي لتحدي
ــن.  ــٍد معّي ــة حــول تح ــة ثاقب ــام والخــاص بنظــرة عام ــن الع ــن القطاعي ــد الحــوار بي تزوي
ــة  ــوارات القطاعي ــل الح ــن قب ــا م ــم تطويره ــي ت ــات الت ــة واالجتماع ــى القضي ــاًء عل وبن
ــكل عنصــر مــن عناصــر  ــن العــام والخــاص، يمكــن إعــداد ورقــة موقــف ل ــن القطاعي بي
األجنــدة، أو لتلــك العناصــر التــي تطلــب الجهــات المعنيــة المزيــد مــن المعلومــات بشــأنها. 
يحــب أن تســتند أوراق الموقــف علــى الحقائــق واألبحــاث. ويمكــن صياغــة أوراق الموقــف 
بقصــد الحصــول علــى ُمدخــالت أوليــة مــن الجهــات المعنيــة القطاعيــة فــي الحــوار بيــن 
ــاع آخــر.  ــل الحــوار أو أي اجتم ــا لمجموعــة عم ــل تقديمه ــام والخــاص قب ــن الع القطاعي
وبمجــرد االنتهــاء مــن أوراق الموقــف، ينبغــي تعميمهــا علــى جميــع الجهــات المعنيــة إّمــا 

قبــل اجتمــاع الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أو حتــى بعــد جلســة الحــوار.

يجــب أن تكــون ورقــة الموقــف موجــزة مــع رصدهــا لجوهــر القضيــة. ومــن المهــم النظــر 
ــة  ــا وســيلة إليجــاد الحــل للمشــكلة المطروحــة. تكمــن قيم ــى أنه ــف عل ــة الموق ــى ورق إل
الورقــة المقترحــة للحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي أنهــا تمكــن الحكومــة مــن 
ــة  ــات ألدل ــة الموقــف بيان ــوي ورق ــى رؤى القطــاع الخــاص. ويجــب أن تحت الوصــول إل
ــع  ــل جمي ــادة اإللمــام بالمفهــوم مــن قب ــى زي ــق وهــو مــا ســيؤدي إل يمكــن دعمهــا بالحقائ
ــا موجــًزا  ــي كونه ــف ف ــة الموق ــى ورق ــاد عل ــؤدي االعتم ــن أن ي ــة. ويمك ــات المعني الجه
ــى خدمــات الســكرتاريا  ــب عل ــادة الطل ــى زي ــة إل ــا معين ــق بشــأن قضاي ــى الحقائ ــا عل قائًم

ــادة ثقــة الجهــات المعنيــة بهــا. وتحتــوي عــادة علــى: وزي

المراجع	 التوصيات	 الفرصة أو الفرص الضائعة	 التحديات	 الجهات المعنية الرئيسية 	 صلة القضية وأهميتها	 مقدمة	 ملخص تنفيذي	 

ويجــب إرســال أوراق الموقــف فــي وقــت مبكــر للجهــات المعنيــة فــي اجتمــاع مجموعــة 
عمــل الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أو أي اجتمــاع آخــر. وقــد تقــوم الســكرتاريا 
بتنفيــذ إجــراءات المتابعــة قبــل عقــد اجتمــاع مجموعــة العمــل أو أي اجتمــاع آخر. ســتضمن 
هــذه الممارســة أنــه حيــن تجتمــع الجهــات المعنيــة لمناقشــة نتائــج أوراق الموقــف، ســتكون 
جميعهــا مســتعدة لخــوض النقــاش ممــا ســيمكن مــن اتخــاذ القــرار بقــدر مــن الموضوعيــة.

6.7 خطط العمل
ــم  ــوار لتنظي ــكرتاريا الح ــه س ــوم ب ــتمر تق ــاط مس ــوار نش ــات الح ــط لفعالي ــر التخطي ُيعتب
ــا واإلجــراءات الالزمــة للتفاعــل  ــا التــي تديرهــا ومتطلبــات هــذه القضاي مهامهــا والقضاي
معهــا، خاصــة وأنــه مــع ارتفــاع الثقــة بالحــوار المؤسســي وهيكليتــه ســيتحتم علــى 
الســكرتاريا التعامــل مــع الكثيــر مــن القضايــا ومتابعتهــا والتنســيق لكافــة األنشــطة المتعلقــة 
ــا قدمــا ويمكــن مــن  بهــا. لذللــك، فــإن صياغــة خطــط العمــل سيســاعد علــى دفــع القضاي
ــم  ــم ومهامه ــن بأدواره ــة المعنيي ــة كاف ــي ومعرف ــوار القطاع ــاط الح ــى نش ــة عل المحافظ

ــة. ــج المطلوب ــق النتائ ــتقبلية لتحقي ــات المس ــط للفعالي والتخطي

الخطوات التي يجب اتباعها لصياغة خطة العمل 
التواريخ الرئيسية لتنفيذ خطوات اإلجراء	 الجهات المعنية 	 خطوات العمل 	 القضية	 يتعين على السكرتاريا تطوير جدول بسيط لمهامها بحيث يفصل ما يلي:
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الشكل 13: مثال على خطة عمل الحوار بين القطاعين العام والخاص في األردن

الموجز التعریفي وورش العمل

تعیین موظفي السكرتاریا

الحصول على موافقة غرفة 
صناعة األردن على خطة العمل. 

بناًء على االتجاه ثم التنفیذ مع 
الوكالة األلمانیة للتعاون الدولي 

كما ھو مطلوب.

تحدید مواعید ورشات العمل

االنتھاء من تحدید الصالحیات 
واالختصاصات

السكرتاریا األسبوع ۳/ ٤ 
من أكتوبر

تقدیم وثیقة موجزة حول تمكین إعداد المبادئ التوجیھیة
الحوار بین القطاعین العام 

والخاص في األردن

غرفة صناعة األردن، 
وزارة الصناعة والتجارة 

والتموین، الوكالة األلمانیة 
للتعاون الدولي

أكتوبر

أكتوبر

سكرتاریا وزارة الصناعة ۱۰ سبتمبر
والتجارة والتموین

موجز تعریفي حول 
منظمات أصحاب األعمال

اجتماع مجموعة عمل الحوار 
بین القطاعین العام والخاص 

لقطاع المالبس برئاسة مشتركة 
من وزیر الصناعة والتجارة 

والتموین، مع حضور مندوبین 
من الوزارات ذات الصلة.

تقدیر موعد عقد اجتماع الحوار 
بین القطاعین العام والخاص 

لقطاع المالبس

االلتقاء بالغرف والجمعیات 
وتقدیم إیجازات حول عملیة 

الھیكلة واألدوار والمسؤولیات

غرفة صناعة األردن، وزارة
الصناعة والتجارة والتموین، 

الوكالة األلمانیة للتعاون 
الدولي، المحافظات

األسبوع ۳/ ٤ 
من أكتوبر

الرقم

مقدمة۱

التعلیقاتالمسؤولیةالتاریخاإلجراءالعنصر

۲

۳

اإلعالن

المقابلة والتوظیف

األسبوع األول/ 
الثاني من أكتوبر

األسبوع ۳/ ٤ 
من أكتوبر

السكرتاریا

الحوار بین القطاعین العام والخاص 
في قطاع المالبس

مصفوفة تقّدم قطاع المالبس

إعداد أجندة قطاع المالبس

التواصل مع سكرتاریا وزارة 
الصناعة والتجارة والتموین 

للمتابعة من الحوارات القطاعیة 
السابقة بین القطاعین العام 

والخاص

التواصل مع وزارة المالیة/ 
الجمارك بشأن اإلجراءات، 

وفًقا للقرار الصادر في اجتماع 
الحوار القطاعي السابق بین 

القطاعین العام والخاص

تعمیم تحدیثات القضایا األخیرة 
على الجھات المعنیة للتغذیة 

الراجعة والتنفیذ

التواصل مع الجھات المعنیة 

صیاغة األجندة

التعمیم على الجھات المعنیة 

اإلرسال إلى وزارة الصناعة 
والتجارة والتموین

أغسطس

أغسطس

۲۰ أغسطس

سكرتاریا الحوار 
بین القطاعین العام والخاص 

وزارة المالیة/ الجمارك

سكرتاریا الحوار بین 
القطاعین العام والخاص

سكرتاریا الحوار بین 
القطاعین العام والخاص

سكرتاریا الحوار بین 
القطاعین العام والخاص

سكرتاریا الحوار بین 
القطاعین العام والخاص

سكرتاریا الحوار بین 
القطاعین العام والخاص
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الجهــات  جميــع  مــع  التواصــل  أهميــة   – المتابعــة   7.7
المســؤولة

إن مــن شــأن وجــود أداة مســاءلة تتمتــع بالشــفافية )مثــل مصفوفــة التقــّدم( تعزيــز الشــفافية 
بيــن جميــع الجهــات المعنيــة، ويجــب أن يتــم تحديثهــا بشــكل متكــرر بُمدخــالت مــن هــذه 
الجهــات المعنيــة والتــي تــم تحديدهــا فــي عمــود "المســؤولية" وفــي العديــد مــن الحــاالت، قد 

يتطلــب هــذا المتابعــة مــع وزارات أخــرى بخــالف وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن.

يجــب أن يتــم إيصــال مســتجدات هــذه األداة مباشــرة إلــى الجهــات المعنيــة. ويمكــن القيــام 
بهــذا مــن خــالل التواصــل المنتظــم عبــر البريــد اإللكترونــي أو بمشــاركة الملفــات عبــر 
ــاع  ــي اجتم ــة ف ــم مناقشــة قضي ــا تت ــي آخــر. عندم ــق تفاعل مســتندات جوجــل أو أي تطبي
مجموعــة عمــل الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص أو أي اجتمــاع آخــر، يجــب تمكيــن 
ــد يتضمــن هــذا  ــة مــع األطــراف المســؤولة. وق ــة مــن متابعــة القضي الســكرتاريا القطاعي

ممثلــي وزارات أخــرى بخــالف وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن.

فمــن المهــم أن تجــري الســكرتاريا حــواًرا متواصــاًل ومنفتًحــا مــع الجهــات المعنيــة. وفــي 
النهايــة ســتكون مصفوفــة التقــّدم التــي يتــم تحديثهــا بشــكل متواصــل ومنتظــم أداة هامــة لكل 
ــة إلــى الســكرتاريا، ويمكــن الســكرتاريا  هــذه الجهــات وهــو مــن المهــام الرئيســية الموكل

مــن بنــاء عالقــات متينــة مــع النظــراء الفنييــن العامليــن فــي الحكومــة األردنيــة.

8.7 وسائل التواصل 
الســكرتاريا القطاعيــة هــي مــزود خدمــات فــي األصــل، حيــُث يرغــب المشــاركون 
باالســتفادة مــن خدماتهــا واالطــالع علــى مــا لديهــا مــن المعلومــات ذات الصلــة فــي الوقــت 

ــة:  ــى الجهــات المعني ــي يجــب إيصالهــا إل المناســب. ومــن هــذه المعلومــات الت

تواريخ وأوقات وأماكن عقد االجتماعات	 البحث والتحليل، أي أوراق الموقف	 مسودة األجندات 	 مصفوفات التقدم	 ملّخصات االجتماعات	 

يتــم تأســيس الحــوارات القطاعيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص كأداة رئيســية للحــوار. 
وتتطلــب هــذه المســؤولية التزاًمــا مــن الســكرتاريا بتقديــم خدمــات كفــؤة ُتعلِــم فئــات 
ــي  ــا ف ــم طرحه ــة ليت ــا ذات الصل ــي القضاي ــدم المحــرز ف ــام والخــاص بالتق ــن الع القطاعي
االجتماعــات المباشــرة بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص. كمــا يجــب علــى أنشــطة تواصــل 
الحــوار بيــن القطــاع العــام والخــاص أن تكــون موجهــة بالمحتــوى، ومتكــررة وموثوقــة، 

ــي: ــة بمــا يل ويجــب أن تقــوم الســكرتاريا بإبــالغ الجهــات المعني

ماذا سيحدث في المستقبل؟	 ما هي النتائج؟	 ما المطلوب؟	 ماذا لو ُتركت القضية دون نقاش؟	 ما الذي يحدث؟	 

1.8.7 القائمة المرجعية لالتصاالت
اللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات	 تواريخ وأوقات وأماكن عقد االجتماعات	 البحوث والتحاليل وأوراق الموقف	 مسّودة األجندات 	 مصفوفات التقدم	 ملخصات االجتماعات	 قاعدة بيانات جهات االتصال	 

ويجب على الوسيلة المستخدمة في التواصل أخذ الفئة المستهدفة بعين االعتبار:

قــد تكــون مواقــع التواصــل االجتماعــي وســيلة مالئمــة لإلعــالن عــن آخــر األخبــار، 	 
واإلعالنــات المتعلقــة بالحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى وجــه الخصوص، 
والقضايــا التــي ســتتم معالجتهــا فــي الحــوارات القادمــة، والقــرارات التــي تــم اتخاذهــا 
أثنــاء اجتماعــات مجموعــة عمــل الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وأي 

يمكــن تشــكيل مجموعــات أصغــر بنــاء علـــى العمــل المطلــوب. حيــُث يمكــن إنشــاء 	 أنشــطة أخــرى، وذلــك بعــد اعتمادهــا بشــكل رســمي مــن الجهــة المعنيــة.
مجموعــات حــوار مغلقــة، علــى ســبيل المثــال، عبــر تطبيــق الواتســاب أو تطبيقــات 

وعلــى نطــاق أوســع، ســيتطلب التفاعــل مــع الجهــات المعنيــة اســتخدام مجموعــة مــن 	 أخــرى مشــابهة يمكــن اســتخدامها لهــذه الغايــة.
ــع 	 الخدمــات اإلعالميــة الحديثــة والتقليديــة. ــع جمي ــا للتواصــل م ــس كافًي ــه لي ــًدا ولكن ــي مفي ــع إلكترون ــر موق ــيكون تطوي وس

ــة. . ــات المعني الجه

ويجــب أن تمتلــك الســكرتاريا القطاعيــة الثــالث مواقــع إلكترونية تفاعلية ســهلة االســتعمال. 
وهــو مــا ينطبــق كذلــك علــى ســكرتاريا وزارة الصناعــة والتجــارة والتمويــن. يجــب أن 
تســمح المواقــع اإللكترونيــة بالوصــول والتواصــل مــع نطــاق واســع مــن الجهــات المعنيــة، 
وعليهــا كذلــك أن تحــرص علــى بنــاء الشــفافية والشــمولية واالنفتــاح مــع هــذه الجهــات. 

وينبغــي تطبيــق نفــس الممارســة علــى جميــع الســكرتاريا التــي ستنشــأ فــي المســتقبل.

2.8.7 التواصــل مــع الجهــات المعنيــة فــي الحــوار القطاعي 
بيــن القطاعيــن العــام والخاص 

ــة  ــي وظيف ــكرتاريا وه ــق الس ــى عات ــة عل ــات المعني ــع الجه ــل م ــؤولية التواص ــع مس تق
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــي الحــوار القطاعــي بي ــة ف ــات المعني ــاركة الجه ــّزز مش ــتباقية ُتع اس
والخــاص. ويجــب أن تشــمل وظيفــة التوعيــة والتواصــل هــذه: منظمات أصحــاب األعمال، 
والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة، والمشــاريع القائمــة فــي البلديــات والمحافظــات. ويجــب 
أن تكــون وظيفــة التواصــل والتوعيــة مــن األنشــطة المتواصلــة فــي الحــوار بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص. ُيعــد التواصــل دوًرا فريــًدا يــوكل إلــى أي مــن الِفــرق التابعــة للحــوار بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص، ويجــب أن تتــم إدارتــه بحيــث يمكــن مــن الوصــول إلــى أكثــر 

األشــخاص صلــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص. 

ــن  ــة بي ــي أحــداث الحــوارات القطاعي ــذا مشــاركة المســاهمين ف ــي ه وبشــكل محــدد، ُيعن
القطاعيــن العــام والخــاص التــي تمثــل دوائرهــم القطاعيــة، وتلــك التــي تلقــي الضــوء بشــكل 
ــة بهــم. ومــن المهــم أن يمتلــك الحاضــرون مــن القطــاع  ــا ذات الصل معمــق علــى القضاي
العــام فــي اجتمــاع الحــوار القطاعــي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص القــدرة علــى اتخــاذ 

القــرارات وتنفيذهــا.

ــاج الشــركات  ــى مجتمــع األعمــال األوســع. إذ تحت ويجــب أن تصــل أنشــطة التواصــل إل
والمشــاريع إلــى معلومــات لتتمكــن مــن اتخــاذ قــرارات تؤثــر علــى نموهــا وأدائهــا. ولقــد 
ُصّممــت الحــوارات القطاعيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتكــون منصــة رائــدة 
ــج  ــي، ســتكون نتائ ــا. وبالتال ــا بينه ــام والخــاص والتشــاور فيم ــن الع الستشــارات القطاعي
الحــوارات القطاعيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ذات صلــة مباشــرة بالقطــاع ومجتمــع 
األعمــال األوســع. ووســيلة التواصــل مــع الجهــات المعنيــة فــي القطــاع الخــاص ســتكون 
ــات  ــع منظم ــالت م ــاد ص ــى ايج ــل عل ــة والتواص ــطة التوعي ــل أنش ــا تعم ــل عندم أفض
أصحــاب األعمــال والجهــات المعنيــة األخــرى ذات الصلــة وتســتخدم أنشــطة االتصــاالت 

ــة. ــة أو التقليدي ــات ووســائل اإلعــالم الحديث ــار أو المعلوم ــات كاألخب ــر المعلوم لتمري

ــات فــي إنشــاء الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص هــو الوصــول  ومــن أهــم األولوي
إلــى معرفــة وفهــم للجهــات المعنيــة األخــرى، وإنشــاء قاعــدة بيانــات بجهــات االتصــال. 
ــون  ــب أاّل تك ــة. ويج ــل والتوعي ــال أداة للتواص ــات االتص ــات جه ــدة بيان ــتصبح قاع وس
قاعــدة بيانــات جهــات االتصــال محصــورة بالجهــات المعنيــة المعروفــة وحســب، بــل يجــب 
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أن تضــم القاعــدة أيًضــا الشــركات متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة، والمؤسســات 
الحكوميــة. ســيأخذ التواصــل الناجــح النــوع االجتماعــي فــي االعتبــار، وســيمّكن الجهــات 
ــد الحــوار  ــي أنشــطة تأيي ــن المشــاركة ف ــال م ــع األعم ــات مجتم ــع طبق ــن جمي ــة م المعني
القطاعــي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. ويتعيــن علــى الســكرتاريا االلتــزام بمهمــة تحديــد 

الجهــات المعنيــة والوصــول إليهــا والتواصــل معهــا بصــورة مســتمرة. 

ويجــب أن يكــون تواتــر المعلومــات التــي تقدمهــا الســكرتاريا متســًقا مــن حيــث التنفيــذ أو 
إيصالــه للمســتفيدين وبّنــاًء مــن حيــث المحتــوى. وُتعتبــر أحــداث مجموعــات عمــل الحــوار 
القطاعــي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وغيرهــا مــن األحــداث األخــرى أساًســا للمحتــوى 
ــة  ــات القادم ــار المعلوم ــم اعتب ــة. ويجــب أن يت ــات المعني ــى الجه ــاله إل ــيتم إرس ــذي س ال
ــات ذات  ــة معلوم ــاص بمثاب ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــة بي ــوارات القطاعي ــة الح ــن كاف م
صلــة بالجهــات المعنيــة. وســيؤدي تطويــر محتــوًى دقيــق وبّنــاء بأســاليب توزيــع معتمــدة 
ومنتظمــة إلــى زيــادة الوعــي بأنشــطة الحــوارات القطاعيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 
كمــا وســتعمل مشــاركة المعلومــات علــى بنــاء الثقــة فــي الحــوار القطاعــي بيــن القطاعيــن 

العــام والخــاص وبنــاء الوعــي بإجراءاتــه ودعــم إضفــاء الطابــع المؤسســي عليــه.
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ــي األردن بدعــم مؤّسســي مــن وزارة  ــام والخــاص ف ــن الع ــن القطاعي يحظــى الحــوار بي
الصناعــة والتجــارة والتمويــن، وغرفــة صناعــة األردن واتحــاد منتجــي األدويــة األردنــي. 
ونظــًرا للمســتوى العالــي مــن التنســيق المؤّسســي الــذي يتــم إنشــاؤه بالفعــل للحــوار بيــن 
ــي  ــاد منتج ــة األردن واتح ــة صناع ــن غرف ــي األردن ضم ــاص ف ــام والخ ــن الع القطاعي
ــة  ــذ عملي ــي تنفي ــاءة ف ــى الكف ــة لالســتدامة عل ــا المركزي ــد القضاي ــي، تعتم ــة األردن األدوي

ــة التــي تحتاجهــا لدعــم تحقيــق النتائــج المرجــوة. الحــوار المتفــق عليهــا والميزاني

ــن  ــوار بي ــل للح ــة األج ــرة والطويل ــات القصي ــذه التوقع ــتدامة ه ــتراتيجية االس ــاول اس تتن
القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن. وُصّممــت هــذه االســتراتيجية لتمكيــن الحــوار بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن مــن ضمــان أن تدعــم ســكرتاريا قابلــة لالســتمرار 
جهــود التنفيــذ. تعتمــد اســتدامة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن علــى 
قــدرة منظمــات أصحــاب األعمــال علــى إنشــاء الظــروف الالزمــة لمأسســة عمليــة الحــوار 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، والحفــاظ علــى هــذه الظــروف وتعزيزهــا.

وحالًيــا، فمــن المتوقــع مــن منظمــات أصحــاب األعمــال أن تتحمــل غالبيــة تكاليــف إنشــاء 
ــات.  ــذه المنظم ــة له ــوارد الداخلي ــن الم ــتفادة م ــالل االس ــن خ ــك م ــكرتاريا وذل ــذه الس ه
ولبنــاء القــدرات فــي المــدى القريــب، قــد تأخــذ غرفــة صناعــة األردن دعــم تطويــر الحــوار 
ــم  ــبكة دع ــاء ش ــن خــالل بن ــار م ــن االعتب ــام والخــاص بعي ــن الع ــن القطاعي القطاعــي بي
ــة أو المتعــددة  ــة مــع الشــركاء اإلنمائييــن، أو مــع منظمــات أصحــاب األعمــال الثنائي قوي

ــة المهتمــة بالموضــوع. ــك الدولي ــب، أو تل الجوان

وتحــدد هــذه االســتراتيجية مــدى القــوة الهيكليــة للحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، 
ــاء تنفيــذ عمليــة الحــوار  ــا المتعلقــة بالمــوارد التــي يجــب معالجتهــا أثن كمــا تحــدد القضاي
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وتوســيعها. وفــي المســتقبل، يتمثــل التصــور فــي أن تنتشــر 
ــد لتتجــاوز  ــع القطاعــات وأن تمت ــن العــام والخــاص فــي جمي ــن القطاعي ــة الحــوار بي ثقاف
غرفــة صناعــة األردن واتحــاد منتجــي األدويــة األردنــي وغيرهــا مــن منظمــات أصحــاب 
ــع  ــق م ــا يتف ــة الحــوار بم ــوارد لعملي ــن الم ــد م ــص المزي ــع تخصي ــال األخــرى، م األعم

األثــر الناتــج عنهــا.

الهدف االستراتيجي من الحوار بين القطاعين العام والخاص في األردن

يتمّثــل الهــدف االســتراتيجي مــن الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن فــي 
أن يصبــح هــذا القطــاع مؤسســًيا، ومســتداًما يرّكــز علــى النتائــج، وأن يتكّيــف مــع أفضــل 
ــر  ــع التأثي ــاماًل م ــع، وش ــاق واس ــى نط ــواًل عل ــا، ومقب ــفاًفا تماًم ــون ش ــات، ويك الممارس

بشــكل إيجابــي علــى التنميــة االقتصاديــة فــي األردن.

1.8 الوضع الحالي 

تتركــز المرحلــة التجريبيــة مــن الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن فــي 
ــة. تنــدرج الحــوارات بيــن  ــة، والمنتجــات الصيدالني ــع األغذي قطاعــات المالبــس، وتصني
القطاعيــن العــام والخــاص المتعلقــة بقطــاع المالبــس وتصنيــع األغذيــة ضمــن اختصــاص 
غرفــة صناعــة األردن، وأمــا الســكرتاريا الخاصــة بالمنتجــات الصيدالنيــة، فيقــع مقرهــا 
داخــل اتحــاد منتجــي األدويــة األردنــي. وقــد تــم تنظيــم غرفــة صناعــة األردن بحيــث تضــم 
ممثليــن منتخبيــن عــن كال القطاعيــن. وتعــد ملكيــة غرفــة صناعــة األردن واتحــاد منتجــي 
األدويــة األردنــي للحــوار بيــن القطــاع العــام والخــاص فــي األردن قضيــة هامــة بالنســبة 

لالســتدامة فــي هــذه المرحلــة الناشــئة.

ومــن خــالل اســتخدام اإلطــار الحالــي ضمــن كبــار منظمــات أصحــاب األعمــال كغرفــة 
صناعــة األردن، فقــد تجنبــت عمليــة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن 
إنشــاء آليــة حــوار جديــدة أو موازيــة لمــا هــو قائــم. وبــداًل مــن ذلــك، تــم تأســيس الحــوار 
القطاعــي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى نحــو يعــزز قــدرة غرفــة صناعــة األردن 

علــى تحقيــق النتائــج المرجــوة مــن هــذا الحــوار. 

ومــن خــالل بنــاء قــدرات أساســية ضمــن غرفــة صناعــة األردن للعمــل بفعاليــة فــي إطــار 
الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ســتتمكن الغرفــة مــن زيــادة القطاعــات 
التــي تدعمهــا تدريجًيــا )علــى ســبيل المثــال، يجــري اتخــاذ خطــوات عمــل فعليــة إلنشــاء 

حــوار قطاعــي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي قطــاع المــواد الكيميائيــة(.

 وقــد تلقــى جميــع موظفــي الســكرتاريا ذوو العالقــة تدريًبــا علــى الحــوار بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص كمــا شــاركوا فــي جلســات تشــاورية مــع الخبــراء والمديريــن التنفيذييــن 
العامليــن فــي الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي. وفــي نهايــة المطــاف، وبشــكل أساســي، 
ــة  ــذ عملي ــى تنفي ــي األردن عل ــام والخــاص ف ــن الع ــن القطاعي ــد اســتدامة الحــوار بي تعتم
الحــوار التــي ُحــّددت فــي دليــل الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن/دليــل 

إجــراءات العمــل. 

ــة  ــام والخاص-أهمي ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــذ الح 2.8 تنفي
ــكرتاريا3  الس

خــالل هــذه المرحلــة المبكــرة والحاليــة مــن التنفيــذ، يدعــم اتحــاد منتجــي األدويــة األردنــي 
ــام االتحــاد بإنشــاء  ــة مباشــرة بقي الحــوار بيــن القطــاع العــام والخــاص فــي قطــاع األدوي
الســكرتاريا داخــل االتحــاد، وســتتولى الســكرتاريا القطاعيــة للحــوار بيــن القطاعيــن العــام 
ــات  ــة بقطاع ــددة المتعلق ــام المح ــة األردن بالمه ــة صناع ــي غرف ــودة ف ــاص والموج والخ
محــددة والمهــام الشــاملة لقطاعــات أخــرى كذلــك. ومــع التقــدم الناجــح للحــوارات القطاعيــة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، فمــن المرّجــح وجــود طلــب علــى زيــادة عــدد القطاعــات 
المشــاركة فــي هــذه الحــوارات. وينبغــي أن ُتــدار هــذه العمليــة بعنايــة وذلــك بحســب مــع 

مــا ورد فــي القســم المعنــون بهيكليــة الســكرتاريا.

يعــد التنســيق المؤّسســي للحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مرتكــز رئيســي للحــوار. 
ــاب  ــات أصح ــل منظم ــيق داخ ــن التنس ــة، يبي ــركاء التنمي ــاص وش ــاع الخ ــبة للقط وبالنس
ــام  ــن الع ــن القطاعي ــوم الحــوار المؤسســي بي ــة لمفه ــات المعني ــة الجه ــى ُملكي ــال إل األعم
والخــاص ووجــود قيــادة تدعمهــا هيكليــة راســخة وإجــراءات مفصلــة ومنظمــة كمــا هــو 
موضــح فــي الدليــل. أمــا بخصــوص دعــم موازنــات الســكرتاريا فــي المســتقبل مــن قبــل 
ــة  ــوارد المتاح ــة والم ــإن الهيكلي ــن، ف ــال أو الشــركاء الخارجيي ــاب األعم ــات أصح منظم
للحــوار القطاعــي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص تبيــن التــزام الجهــات المعنيــة بالحــوار 

فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ.

3.8 استدامة السكرتاريا 
ُصّمــم الدليــل للتأكــد مــن امتــالك ســكرتاريا الحــوار للمــوارد الالزمــة لتنفيــذ نمــوذج الحوار 
ــا.  ــكرتاريا ووظائفه ــوار دور الس ــل الح ــكل مفصــل دلي ــي. يصــف ويوضــح بش المؤسس
وكــي يكــون الحــوار القطاعــي بيــن القطــاع العــام والخــاص مســتداًما، فإنــه يحتــاج إلــى 

ســكرتاريا ُتخّصــص لــه تحديــًدا.

ــاءة وأن تكــون ذات معاييــر مهنيــة  يتعيــن علــى الســكرتاريا أن تتميــز باالســتجابة، والكف
عاليــة. ســيكون للمســتوى العالــي مــن االحتــراف الــذي تقدمــه الســكرتاريا فائــدة إضافيــة 
تتمثــل فــي وضــع معاييــر توجيهيــة لالجتماعــات والتحضيــر والمتابعــة التــي يمكــن 

ــتقبلية. ــة المس ــع الحــوارات القطاعي ــي جمي ــا ف تكراره

ــى  ــا إل ــدم تقاريره ــة تق ــتجابة ومهني ــريعة االس ــة س ــح آلي ــكرتاريا لتصب ــاء الس ــب بن يتطل
الجهــات المعنيــة المتعــددة تركيــًزا دقيًقــا علــى كل مــن تخصيــص المــوارد المتاحــة حالًيــا 
والحصــول علــى مــوارد إضافيــة عنــد الحاجــة. يمكــن الحصــول علــى هــذه المــوارد مــن 
مجموعــة متنوعــة مــن الشــركاء الذيــن يشــملون أولئــك المتواجديــن فــي القطــاع الخــاص، 
وشــركاء التنميــة والعالقــات الخارجيــة مــع منظمــات أصحــاب األعمــال التــي تقــدم الدعــم 

العينــي.

لمخطــط شــامل عــن األدوار والمســؤوليات المتعلقــة بالســكرتاريا، انظــر دليــل الحــوار بيــن . 3
ــات  ــغيلية، الفصــل 4، الجه ــراءات التش ــل اإلج ــي األردن/دلي ــاص ف ــام والخ ــن الع القطاعي

الرئيســية الفاعلــة فــي الحــوار القائــم بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ووظيفــة كل منهــا.
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4.8 هيكلية السكرتاريا
ــد  ــاه. وق ــن فــي الشــكل المــدرج أدن ــة مبســطة للســكرتاريا كمــا هــو مبي ــار هيكلي ــم اختي ت
خصصــت غرفــة صناعــة األردن المــوارد الالزمــة لوظائــف منســق الســكرتاريا، والبحوث 
واالتصــاالت حســب الشــكل المذكــور أدنــاه أيًضــا. ســتكون هنــاك فرصــة مســتقباًل لتوســيع 
عــدد القطاعــات المشــاركة فــي إطــار الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وبمــا أن 
هيكليــة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن مرنــة بطبيعتهــا، فــإن باإلمــكان 
زيــادة عــدد الحــوارات القطاعيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بســهولة، إذ يبــرز قطــاع 
ــا  ــوار. وعندم ــذا الح ــن ه ــي ضم ــاع إضاف ــال، كقط ــبيل المث ــى س ــة، عل ــواد الكيميائي الم
يحــدث التوســع فــي عــدد القطاعــات والســكرتاريا، يمكــن لغرفــة صناعــة األردن واتحــاد 
ــم 1٥.  ــا للشــكل رق ــة الســكرتاريا األوســع وفًق ــتخدام هيكلي ــي اس ــة األردن منتجــي األدوي
ــب أن  ــة، يج ــوارد المتاح ــب الم ــام حس ــع المه ــوارد، وتوزي ــن الم ــتفادة م ــم االس ولتعظي
يســتمر حاليــا دور المنســق فــي اإلشــراف علــى جميــع الحــوارات القطاعيــة بيــن القطاعيــن 

العــام والخــاص.

ــا لدليــل الحــوار بوظيفــة االتصــال والتيســير للحــوار المؤسســي  ســتقوم الســكرتاريا، وفًق
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص كمــا ذكــر ســابقا. علــى المــدى القصيــر، لــن ُيضــاف المزيــد 
مــن الموظفيــن إلــى الهيكليــة التــي تقترحهــا غرفــة صناعــة األردن واتحــاد منتجــي األدويــة 
ــات  ــة ضمــن الميزاني ــى هــذه التكلف ــاظ عل ــي الحف ــاه( مــا يعن ــال: الشــكل أدن ــي )مث األردن
ــى الرغــم مــن أن هــذا المســتوى مــن الدعــم  األساســية لمنظمــات أصحــاب األعمــال. عل
المؤّسســي أمــر بالــغ األهميــة لالســتدامة علــى المــدى الطويــل، فــإن منظمــات أصحــاب 
األعمــال ســتحتاج إلــى مراجعــة مخصصــات ميزانياتهــا لتحليــل قدرتهــا علــى دعــم 
ــر الدعــم للنمــو المســتقبلي  ــل توف ــي فحســب، ب الســكرتاريا بحيــث ال تدعــم اإلطــار الحال
المحتمــل فــي الحــوارات القطاعيــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وســيتم تنــاول القضايــا 

ــا فــي هــذه الوثيقــة . المتعلقــة بالميزانيــة الحًق

مــن الناحيــة االســتراتيجية، مــن الواجــب مناقشــة التوســع مــع الشــركاء بمــن فيهــم القطــاع 
العــام والقطــاع الخــاص وشــركاء التنميــة. وتنبــع أهميــة هــذا األمــر مــن ضــرورة وجــود 
فهــم واســع وعملــي لفوائــد الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص واحتياجــات منظمــات 
أصحــاب األعمــال. ســيتطلب ذلــك عمليــة تشــاورية تمكــن مــن تنفيــذ هيكليــة أكثــر اكتمــااًل 
فيمــا يتعلــق بعمليــة توظيــف المــوارد الخاصــة بالحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 

5.8 تعيين موظفي السكرتاريا والدعم المؤسسي

ــن  ــة تعيي ــع عملي ــاه لتتب ــدول أدن ــتخدام الج ــن اس ــكرتاريا، يمك ــتدامة الس ــع اس ــًيا م تماش
ــة  ــوارد الالزم ــد الم ــب تحدي ــن الصع ــون م ــد يك ــي الســكرتاريا. ق ــن ف ــن العاملي الموظفي
ــاب  ــات اصح ــارج منظم ــكرتاريا خ ــل الس ــا تعم ــيما عندم ــف، الس ــذه الوظائ ــغال ه إلش
األعمــال. فــي األردن، يتــم تســهيل اســتدامة الحــوارات القطاعيــة لحــد كبيــر مــن خــالل 
تبنيهــا مــن قبــل كبــار منظمــات أصحــاب األعمــال والتــي تشــمل غرفــة صناعــة األردن 

ــي. ــة األردن ــاد منتجــي األدوي واتح

الشكل 14: الهيكل المقترح لسكرتاريا الحوار بين القطاعين العام والخاص للمرحلة 
المبكرة من الحوار بين القطاعين العام والخاص في األردن

الشكل 16: الدعم المؤسسي لتخصيص الموارد لتمويل أدوار السكرتاريا الخاصة سبل الحوار بين القطاعين العام والخاص

الشكل 15: الهيكلية الموسعة للسكرتاريا. ويمكن استخدام هذه الهيكلية مع نضوج الحوار 
بين القطاعين العام والخاص

منسق السكرتاریا

مدیر التوعیة واإلتصاالت باحثون/ محللون

 منسق السكرتاریا

مدیر التوعیة واالتصاالت

المساعد األول

المساعد الثاني

باحثون/ محللون

حوار قطاع المنتجات الصیدالنیة  حوار قطاع تصنیع األغذیة  حوار قطاع األلبسة دور السكرتاریا

اتحاد منتجي األدویة األردني غرفة صناعة األردن

غرفة صناعة األردن

غرفة صناعة األردن

غرفة صناعة األردن

غرفة صناعة األردن

غرفة صناعة األردن/الوكالة األلمانیة 
للتعاون الدولي (٦ أشھر فقط) المنسق

وسائل االتصال 

البحوث

اإلدارة

غرفة صناعة األردن

غرفة صناعة األردن

اتحاد منتجي األدویة األردني

اتحاد منتجي األدویة األردني

اتحاد منتجي األدویة األردني
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6.8 سكرتاريا وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
حيثمــا أمكــن، يجــب علــى كل مــن ســكرتاريا القطــاع العــام وســكرتاريا القطــاع الخــاص 
التنســيق بشــكل وثيــق بينهمــا لتنفيــذ الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص مــع 
االدراك التــام بــأن لــكل مــن هذيــن القطاعيــن دور منفــرد ومحــدد. يتــم تزويــد ســكرتاريا 
وزارة التجــارة والصناعــة والتمويــن بالموظفيــن الذيــن تحتــاج إليهــم مــن داخــل الــوزارة، 

وفــي هــذا الســياق، تســتخدم الــوزارة مواردهــا المتاحــة لتحقيــق ذلــك.

7.8 سكرتاريا وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
ــن أو المرافــق،  ــزام باالســتفادة مــن المــوارد المتاحــة ســواء مــن حيــث الموظفي مــع االلت

فليســت هنــاك حاجــة إلــى توفيــر دعــم إضافــي خــارج إطــار الميزانيــة فــي الوقــت الحالــي. 
ومــع ذلــك، قــد ُتخّصــص بعــض المــوارد اإلضافيــة للمواقــع اإللكترونيــة التابعــة لــكل مــن 
غرفــة صناعــة األردن واتحــاد منتجــي األدويــة األردنــي مــن أجــل أن تشــمل هــذه المواقــع 

عمليــة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وأدوات أخــرى كاألجنــدات.

عناصــر الميزانيــة التقديريــة 2020-21: الجــدول التالــي هــو عبــارة عــن ميزانيــة ســنوية 
ــع  ــي األردن. وم ــام والخــاص ف ــن الع ــن القطاعي ــة الحــوار المؤسســي بي إرشــادية لهيكلي
ــكرتاريا  ــي للس ــة األردن ــي األدوي ــاد منتج ــة األردن واتح ــة صناع ــي غرف ــتضافة وتبن اس
ــن العــام والخــاص ســتغطي هــذه المؤسســات  ــن القطاعي ــذ الحــوار بي العامــة ومهمــة تنفي

ــيا.  ــا مؤسس ــف الســكرتاريا وتدعمه تكالي

الشكل 17: عناصر التنفيذ التقديرية لميزانية 21-2020

الرقم

المیزانیة المستقبلیة المقترحة لسكرتاریا الحوار بین القطاعین العام والخاص في األردن
مسودة میزانیة الحوار بین القطاعین العام والخاص في األردن – میزانیة توسیع الحوار

المیزانیة التقدیریة

۱. تكالیف إنشاء السكرتاریا

۲. تكالیف الكادر الوظیفي السنویة 

۳. المصاریف التشغیلیة 

٤. تكالیف دعم تنفیذ الحوار بین القطاعین العام والخاص 

وحدات
السنة األولى

المجموع 
السنة األولى

تكلفة/ 
الوحدة دینار

أردني
المجموع 

السنة الثانیة 
وحدات 

تكلف / وحدةالسنة األولى

حواسیب/حواسیب شخصیة 

طابعة (ملونة)

طابعة (أبیض وأسود)

مكتب

كراسي (واحد لكل مكتب وكرسي للضیف)

طاولة اجتماعات مع ۸ كراسي

 وسائل االتصال السلكیة والالسلكیة 

أوراق مرّوسة، وطباعة القرطاسیة والعالمة التجاریة

 إعادة تخطیط/ إنشاء/صیانة الموقع اإللكتروني

تكالیف اإلنشاء الكلیة*

إیجار المكتب والمرفق

لوازم المكتب ورسوم التوصیل البریدي

السفر والبدالت

التنقل الداخلي

وسائل االتصال السلكیة والالسلكیة

الترجمة

الطباعة الخارجیة

اجتماعات مجموعات العمل**

فعالیات الحوار بین القطاعین العام والخاص األخرى مثل ورش العمل 

المصاریف التشغیلیة الكلیة 

مستشارو تنفیذ الحوار بین القطاعین العام والخاص 

خارجي

داخلي

ورش عمل بناء قدرات الحوار بین القطاعین العام والخاص 

تكالیف دعم تنفیذ الحوار بین القطاعین العام والخاص الكلیة

حساب الطوارئ العام (٪٥)

المجموع الكلي

*تكالیف التأسیس حالًیا بموجب میزانیة غرفة صناعة األردن واتحاد منتجي األدویة األردني** بما في ذلك الشاي، والقھوة، والمرطبات، 
وغداء/عشاء العمل *** بما في ذلك الشاي، والقھوة، والمرطبات **** أي سفر دولي لحضور فعالیات/ ندوات بناء القدرات یجب أن یؤخذ 

في االعتبار بشكل منفصل وكما یملیھ الوضع.

منسق السكرتاریا/ في السنة

باحث

محلل

مساعدي الفرق

تكالیف الكادر الوظیفي الكلیة

٥

۱

۱

٥

۱۰

۱
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۱
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۲

٤
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٤. تكالیف دعم تنفیذ الحوار بین القطاعین العام والخاص 
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المجموع 
السنة األولى

تكلفة/ 
الوحدة دینار

أردني
المجموع 

السنة الثانیة 
وحدات 

تكلف / وحدةالسنة األولى

حواسیب/حواسیب شخصیة 

طابعة (ملونة)

طابعة (أبیض وأسود)

مكتب

كراسي (واحد لكل مكتب وكرسي للضیف)

طاولة اجتماعات مع ۸ كراسي

 وسائل االتصال السلكیة والالسلكیة 

أوراق مرّوسة، وطباعة القرطاسیة والعالمة التجاریة

 إعادة تخطیط/ إنشاء/صیانة الموقع اإللكتروني

تكالیف اإلنشاء الكلیة*

إیجار المكتب والمرفق

لوازم المكتب ورسوم التوصیل البریدي

السفر والبدالت

التنقل الداخلي

وسائل االتصال السلكیة والالسلكیة

الترجمة

الطباعة الخارجیة

اجتماعات مجموعات العمل**

فعالیات الحوار بین القطاعین العام والخاص األخرى مثل ورش العمل 

المصاریف التشغیلیة الكلیة 

مستشارو تنفیذ الحوار بین القطاعین العام والخاص 

خارجي

داخلي

ورش عمل بناء قدرات الحوار بین القطاعین العام والخاص 

تكالیف دعم تنفیذ الحوار بین القطاعین العام والخاص الكلیة

حساب الطوارئ العام (٪٥)

المجموع الكلي

*تكالیف التأسیس حالًیا بموجب میزانیة غرفة صناعة األردن واتحاد منتجي األدویة األردني** بما في ذلك الشاي، والقھوة، والمرطبات، 
وغداء/عشاء العمل *** بما في ذلك الشاي، والقھوة، والمرطبات **** أي سفر دولي لحضور فعالیات/ ندوات بناء القدرات یجب أن یؤخذ 

في االعتبار بشكل منفصل وكما یملیھ الوضع.

منسق السكرتاریا/ في السنة

باحث

محلل

مساعدي الفرق

تكالیف الكادر الوظیفي الكلیة
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الميزانيــة المســتقبلية: تتطلــب ســكرتاريا الحــوار القطاعــي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 
ــف  ــة لتوظي ــات إضافي ــبقتها، التزام ــي س ــة الت ــن الهيكلي ــًعا م ــر توس ــي أكث ــتقبليا، وه مس
ــع التطــور  ــي. فم ــة األردن ــة صناعــة األردن واتحــاد منتجــي األدوي ــوارد داخــل غرف الم

المســتقبلي، مــن المتوقــع أن يتطلــب جهــاز الســكرتاريا تعزيــز وظائــف التحليــل، والبحــث، 
ــذي  ــة وال ــر جوهري ــوذج األكث ــة النم ــل ميزاني ــم تفصي ــابقاً. ت ــر س ــا ذك واالتصــاالت كم

ســيظهر مــع بــدء عمليــة الحــوار الحاليــة فــي تحقيــق النتائــج فــي الجــدول أدنــاه.

الشكل 18: عناصر التنفيذ التقديرية المستقبلية لوضع الميزانية الخاصة بالحوار الموّسع بين القطاعين العام والخاص في األردن

الرقم

المیزانیة المستقبلیة المقترحة لسكرتاریا الحوار بین القطاعین العام والخاص في األردن
مسودة میزانیة الحوار بین القطاعین العام والخاص في األردن – میزانیة توسیع الحوار

المیزانیة التقدیریة

۱. تكالیف إنشاء السكرتاریا

۲. تكالیف الكادر الوظیفي السنویة 

۳. المصاریف التشغیلیة 

٤. تكالیف دعم تنفیذ الحوار بین القطاعین العام والخاص 

وحدات
السنة األولى

المجموع 
السنة األولى

تكلفة/ 
الوحدة دینار

أردني
المجموع 

السنة الثانیة 
وحدات 

تكلف / وحدةالسنة األولى

حواسیب/حواسیب شخصیة 

طابعة (ملونة)

طابعة (أبیض وأسود)

مكتب

كراسي (واحد لكل مكتب وكرسي للضیف)

طاولة اجتماعات مع ۸ كراسي

 وسائل االتصال السلكیة والالسلكیة 

أوراق مرّوسة، وطباعة القرطاسیة والعالمة التجاریة

 إعادة تخطیط/ إنشاء/صیانة الموقع اإللكتروني

تكالیف اإلنشاء الكلیة*

إیجار المكتب والمرفق

لوازم المكتب ورسوم التوصیل البریدي

السفر والبدالت

التنقل الداخلي

وسائل االتصال السلكیة والالسلكیة

الترجمة

الطباعة الخارجیة

اجتماعات مجموعات العمل**

فعالیات الحوار بین القطاعین العام والخاص األخرى مثل ورش العمل 

المصاریف التشغیلیة الكلیة 

مستشارو تنفیذ الحوار بین القطاعین العام والخاص 

خارجي

داخلي

ورش عمل بناء قدرات الحوار بین القطاعین العام والخاص 

تكالیف دعم تنفیذ الحوار بین القطاعین العام والخاص الكلیة

حساب الطوارئ العام (٪٥)

المجموع الكلي

*تكالیف التأسیس حالًیا بموجب میزانیة غرفة صناعة األردن واتحاد منتجي األدویة األردني** بما في ذلك الشاي، والقھوة، والمرطبات، 
وغداء/عشاء العمل *** بما في ذلك الشاي، والقھوة، والمرطبات **** أي سفر دولي لحضور فعالیات/ ندوات بناء القدرات یجب أن یؤخذ 

في االعتبار بشكل منفصل وكما یملیھ الوضع.

منسق السكرتاریا/ في السنة

باحث

محلل

مساعدي الفرق

تكالیف الكادر الوظیفي الكلیة
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8.8 تحديد الموارد  
تعتمــد اســتدامة الحــوار علــى قــدرة غرفــة صناعــة األردن علــى توفيــر الدعــم المؤسســي 
ــن الضــروري  ــتدامة، فم ــر االس ــل توفي ــن أج ــتمرار. وم ــن االس ــة م ــذه العملي ــن ه لتمكي
وجــود هيــكل مخصــص للســكرتاريا مــع موظفيــن متخصصيــن. يحتــاج الموظفــون إلــى 
التركيــز علــى تقديــم خدمــات عمليــة الحــوار التــي تشــمل التواصــل مــع الجهــات المعنيــة 
ــة مــن الشــفافية،  ــب األمــر وجــود درجــة عالي ــن العــام والخــاص. كمــا يتطل فــي القطاعي
ــة صناعــة األردن  ــدرة غرف ــى ق ــد االســتدامة عل ــي، تعتم والمســاءلة، والتواصــل. وبالتال
علــى بــدء تنفيــذ الحــوارات القطاعيــة حســب الهيكليــة والخــواص المطروحــة فــي الدليــل. 
ســتتمثل المســؤولية بعــد ذلــك فــي متابعــة هــذه العمليــة بمــا يتماشــى مــع عمليــة الحــوار مــن 

حيــث اكتشــاف المشــكلة، وعقــد الحــوارات، ومــن ثــم مراقبــة التنفيــذ والتواصــل.

ســتكون هيكليــة الــكادر الوظيفــي كمــا هــو موضــح فــي الشــكل أعــاله كافيــًة علــى المــدى 
القصيــر. وستتوســع، بحكــم الضــرورة، مــع تطــور الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخاص، 
وســتبرز الحاجــة إلــى مــوارد إضافيــة إمــا مــن داخــل منظمــات أصحــاب األعمــال أو مــن 

مصــادر خارجيــة. يمكــن تقديــم الدعــم للحــوار بيــن القطاعيــن مــن قبــل شــركات القطــاع 
التــي تنظــر إلــى وظائــف الســكرتاريا الرئيســية علــى أنهــا داعمــة ألهــداف أعمالهــا.

وســيدعم شــركاء التنميــة أيًضــا عمليــات الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بشــرط 
أن تكــون هــذه العمليــات منظمــة تنظيًمــا جيــًدا مــع كونهــا مهتمــة بتحقيــق النتائــج. وُيعــد 
ــة األردن  ــة صناع ــبة لغرف ــة بالنس ــزة تفضيلي ــذ مي ــم والتنفي ــة التصمي ــم GiZ لمرحل دع
ــن  ــد م ــن المزي ــات تضمي ــذه الجه ــارت ه ــا اخت ــي إذا م ــة األردن ــي االدوي ــاد منتج واتح
ــن العــام والخــاص. وعندمــا ينخــرط شــركاء  ــن القطاعي الشــركاء فــي نمــوذج الحــوار بي
ــإن  ــاص ف ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــم الح ــى دع ــعي إل ــي الس ــون ف ــر إضافي تطوي
غرفــة صناعــة األردن، وكمــا هــو الحــال فــي باقــي منظمــات أصحــاب األعمــال، ســتحتاج 
إلــى التواصــل مــع شــركاء األردن فــي التنميــة للتشــاور بشــأن دعــم إطــار عمــل الحــوار 

ــن العــام والخــاص.  ــن القطاعي المؤسســي بي

ــال(،  ــى ســبيل المث ــة عل تشــكل المــواد الموجــودة فــي وثيقــة االســتراتيجية هــذه )الميزاني
ودليــل الحــوار إلــى جانــب وجــود أدلــة قائمــة علــى أن منظمــات أصحــاب األعمــال 
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تخصــص حاليــا مواردهــا لتلــك البنــود المدرجــة فــي الميزانيــة، حجــة قويــة لتقديــم طلــب 
ــى ســبيل  ــي الســكرتاريا عل ــدرات، ككادر موظف ــى الدعــم لســد فجــوات الق للحصــول عل

ــام والخــاص . ــن الع ــن القطاعي ــي إطــار عمــل الحــوار بي ــال، ف المث

9.8 شركاء التنمية 
تدعــم GIZ فــي األردن دور منســق الســكرتاريا. وتوجــد العديــد مــن الســبل أمــام شــركاء 
التنميــة لدعــم الحــوار فــي األردن مثــل دعــم الموظفيــن، والمستشــارين الخارجييــن، 
ــة، والنفقــات اللوجســتية. إن تقديــم  وورش العمــل، والبحــوث ووحــدات الحــوار المحلي
الدعــم االستشــاري للســكرتاريا علــى وجــه الخصــوص، مــن حيــث التزويــد باالستشــاريين، 
والبحــوث، والمتابعــة والتقييــم، ســيكون مفيــًدا للحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي 

األردن. 

مــن خــالل الســكرتاريا، ودليــل إجــراءات العمــل، والميزانيــات )وفًقــا لهــذه الوثيقــة( والتقدم 
الحاصــل فــي اجتماعــات الحــوار األوليــة ونتائجهــا، ســيكون لــدى غرفــة صناعــة األردن 
ــد الســعي  ــة األردنــي ملــف قــوي لتقديمــه إلــى شــركاء التنميــة عن واتحــاد منتجــي األودي
للحصــول علــى دعــم الحــوارات القطاعيــة بشــكل مســتدام. وقــد تحتــاج منظمــات أصحــاب 
األعمــال للعمــل مــع مجموعــة مــن شــركاء التنميــة لشــرح عمليــة الحــوار، وإثبــات تبنيهــا 
للعمليــة، وطلــب الدعــم، ويمكنهــا القيــام بذلــك مــن خــالل اســتخدام عالقاتهــا الحاليــة مــع 

المنظمــات الشــريكة فــي مجــال التنميــة.

10.8 االتصاالت 
ــن  ــن م ــا تمّك ــث أنه ــية، حي ــكرتاريا الرئيس ــام الس ــد مه ــي أح ــل ه ــاالت والتواص االتص
ــع  ــل جمي ــى تمثي ــكرتاريا عل ــدرة الس ــزداد ق ــع فت ــكل واس ــة بش ــات المعني ــاركة الجه مش
الجهــات المعنيــة داخــل قطــاع معّيــن وتشــجع ذوي العالقــة علــى المشــاركة بغــض النظــر 
عــن الموقــع الجغرافــي، أو حجــم الشــركة، أو النــوع االجتماعــي، أو حتــى نــوع القطــاع 
ــي  ــاعد ف ــة تس ــؤة والمنّظم ــادرات االتصــال الكف ــات ومب ــاز وعملي ــا أن جه ــتقباًل. كم مس
ــي  ــح ف ــو موّض ــا ه ــي كم ــوار المؤسس ــدرة الح ــذا ق ــزداد به ــاركة، فت ــذه المش ــق ه تعمي
الفصــل الثامــن مــن دليــل إجــراءات العمــل. أيضــا، ُتنشــئ أنشــطة االتصــال والتواصــل 
ــدى  ــح ل ــث ليصب ــن حي ــن القطاعي ــوار بي ــي الح ــاءلة ف ــفافية والمس ــن الش ــدة م دورة حمي
الجهــات المعنيــة مــن خاللهــا فهًمــا واضحــا ومتابعــة مســتمرة لمــا يحققــه الحــوار بالنيابــة 
عنهــم. وبهــذا، تصبــح الجهــات المعنيــة فــي وضــع أفضــل للمشــاركة أو اســتخدام المــوارد 

ــام والخــاص. ــن الع ــن القطاعي ــة الحــوار المؤسســي بي ــي توفرهــا الســكرتاريا وعملي الت

11.8 قائمة التنفيذ المرجعية 
علــى الرغــم مــن توفــر دليــل إجــراءات العمــل هــذا، والمــواد التــي تــم تقديمهــا فــي ورشــة 
ــن العــام والخــاص، فمــن المحتمــل أن  ــل القطاعي ــدرات لالســتخدام مــن قب ــاء الق عمــل بن
ــة أو  ــاليب الحــوار التقليدي ــى أس ــودة ال ــدى بعــض المؤسســات للع ــة ل ــك رغب ــون هنال يك
ــاع االجــراءات  ــذا، يجــب التأكــد مــن اتب ــا، ل ــادة، وهــو أمــر ممكــن ويحصــل أحيان المعت
الــواردة فــي دليــل العمــل بدقــة متناهيــة. ولضمــان توافــق عمــل الســكرتاريا مــع اإلطــار 
المقتــرح هنــا، وهــو إطــار كمــا ذكــر ســابقا يعتمــد أفضــل الممارســات العالميــة ويرتكــز 
علــى المســاءلة، والشــفافية، والمشــاركات الواســعة لــذوي العالقــة، وتحقيــق النتائــج، نــورد 

هنــا قائمــة مرجعيــة ضروريــة للتحقــق مــن إنشــاء ســكرتاريا بالشــكل الصحيــح:

المواد واألدوات المطلوبة للمدخالت والمخرجات	 الوزير، قيادة وزارة التجارة والصناعة والتموين	 التزام جمعيات أصحاب األعمال	 التفويض	 كادر السكرتاريا الوظيفي	 اللوجستيات: تكنولوجيا المعلومات، والقدرة على حضور االجتماعات	 تقسيم واضح للمسؤوليات	 استراتيجية طويلة المدى ورؤية طموحة	 هدف واضح ومعتمد وهيكل تنظيمي	 

ســيؤدي تنفيــذ عمليــة الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بشــكل صحيــح 
الــى نشــوء ســجل تاريخــي مــن األنشــطة واالنجــازات يدعــم جهــود غرفــة صناعــة األردن 
واتحــاد منتجــي األدويــة األردنــي فــي مخاطبــة شــركاء التنميــة أو غيرهــم إلشــراكهم أو 
للحصــول علــى دعــم مالــي وعينــي مباشــر عملية الحــوار المؤسســي القطاعي والمســتقبلي.

12.8 بنــاء القــدرات الســتدامة هيكليــة الحــوار المؤسســي 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 

ــى  ــام والخــاص بشــكل أساســي عل ــن الع ــن القطاعي ــذ الحــوار المؤسســي بي ــيعتمد تنفي س
القــدرات المهنيــة التــي تتمتــع بهــا الســكرتاريا التــي يجــري إنشــاؤها ســواء داخــل 
ــزام هــذه الســكرتاريا  ــى مــدى الت ــة، وعل ــة صناعــة األردن أو اتحــاد منتجــي األدوي غرف
ــق  ــا لتحقي ــًرا مهًم ــكرتاريا أم ــاء الس ــد إنش ــوار. يع ــل الح ــي دلي ــواردة ف ــراءات ال باإلج
االســتدامة، كمــا يتطلــب الحــوار إجــراءات ثابتــة منســجمة تقــع مهمــة تنفيذهــا علــى عاتــق 
الســكرتاريا. وينبغــي للجهــات المعنيــة، ســواء فــي القطــاع العــام أو الخــاص، وعلــى مــر 
ــورة  ــالل األدوات المذك ــن خ ــوار، وم ــذا الح ــن ه ــج م ــى نتائ ــة ال ــع بثق ــن أن تتطل الزم
فــي الدليــل ومنهــا: مســّودات األجنــدات ، ومصفوفــات التقــّدم، وأوراق الموقــف وغيرهــا 
مــن المــواد المتعلقــة بمــدى التقــّدم فــي الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وســيعتمد 
اســتدامة الحــوار علــى العمــل الــذي يؤديــه فريــق الســكرتاريا مــع جميــع الجهــات المعنيــة 
ــاء  ــع أثن ــن المتوق ــاص. وم ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــة الح ــي عملي ــّدم ف ــاء التق أثن
المراحــل المبكــرة مــن تنفيــذ نهــج الحــوار وجــود حاجــة إلــى توفيــر قــدرات إضافيــة مــن 

ــارية متخصصــة. ــات استش ــن وخدم ــن ودوليي ــارين محليي ــكرتاريا كمستش ــارج الس خ

13.8 مواءمــة مــوارد غرفــة صناعــة األردن لتنفيــذ الحــوار 
المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 

ــّودة  ــع مس ــا بوض ــي حالًي ــة األردن ــي األدوي ــاد منتج ــة األردن واتح ــة صناع ــوم غرف تق
ــذ  ــب تنفي ــن GIZ. ويتطل ــم م ــدار البحــث بدع ــة م ــات األولي ــة بالقطاع ــدات المتعلق األجن
العمليــة، أن يقــوم كل مــن غرفــة صناعــة األردن واتحــاد منتجــي األدويــة األردنــي بتكييــف 
مواردهمــا المتاحــة لتلبيــة متطلبــات التنفيــذ، ممــا يعنــي إلــى إعــادة تنظيــم بعــض المــوارد 
داخــل غرفــة صناعــة األردن. وقــد يعنــي ذلــك علــى ســبيل المثــال، أن يعمــل المحللــون 
ــة األردن  ــة صناع ــى غرف ــي عل ــا ينبغ ــة. كم ــر قطاعــات مختلف ــو االتصــال عب أو موظف
وقطاعاتهــا أن تواصــل النظــر فــي الكيفيــة التــي يمكــن أن تقــدم بهــا دعًما للحوار المؤسســي 
عبــر القطاعــات حتــى يتســنى لجميــع الموظفيــن والمؤسســات ذات الصلــة االســتفادة مــن 
هــذا االنجــاز. ومــن المرجــح أيًضــا أن تكشــف مرحلــة التنفيــذ الحاليــة عــن المواقــع التــي 
تحتــاج فيهــا غرفــة صناعــة األردن والقطاعــات المرتبطــة بهــا إلــى مزيــد مــن الدعــم. ومــن 
المهــم عنــد وجــود الثغــرات كذلــك أن يتــم االعتــراف بهــا اثنــاء التنفيــذ فــي حــدود الميزانيــة 

أو مذكــرة المفاهيــم بحيــث يمكــن اتخــاذ خطــوات لتوفيــر دعــم إضافــي حســب الحاجــة.
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يعــد نظــام المتابعــة والتقييــم )M&E( أداة فّعالــة إلدارة عمليــة الحــوار بيــن القطاعيــن العام 
والخــاص، وإلثبــات غاياتهــا وأدائهــا. ففــي ذات الوقــت الــذي يفتــرض بــه أن يكــون نظــام 
ــة  ــر إطــار المتابع ــا للمســتخدم، وبســيًطا، ينبغــي أن يوّف ــا، وصديًق ــم مرًن ــة والتقيي المتابع
ــدرة  ــة الق ــات المعني ــام والخــاص للجه ــن الع ــن القطاعي ــده الحــوار بي ــذي يعتم ــم ال والتقيي

علــى متابعــة العمليــات الداخليــة، وتشــجيع الشــفافية، والمســاءلة.

يتعيــن علــى الســكرتاريا متابعــة التقــدم المحــرز فــي مســائل محــددة ووضــع إطــار عمــل 
ــّدم  ــم التق ــنوّية لتقيي ــة س ــات دوري ــرى تقييم ــا ُتج ــادة م ــوار. وع ــام للح ــّدم الع ــم التق لتقيي
الكلــي فــي الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ولكــن بالنســبة للحــوار القطاعــي بيــن 
ــة،  ــل، فينبغــي إجــراء مراجعــات فصلي ــي هــذا الدلي ــوارد ف ــام والخــاص ال ــن الع القطاعي
ــة  ــات المعني ــات الجه ــذه المراجع ــن ه ــتمّكن كل م ــا. وس ــتراتيجية له ــنوية، واس ــبه س وش
مــن تقييــم التقــّدم المحــرز وإجــراء التعديــالت الالزمــة بنــاء علــى ذلــك. لذلــك، ينبغــي أن 
تســتغرق عمليــات تقييــم الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن مــع الجهــات 

ــا لتقييــم التقــّدم المحــرز بصــورة منتظمــة. ــا كافي المعنيــة الرئيســية وقًت

التقييمــات الفصليــة - ينبغــي عقــد اجتمــاع لرؤســاء الحــوار القطاعــي نــواب الرؤســاء 	 
ــة 	 والفــرق لمراجعــة التقــدم المحــرز وتحديــد أي أمــور تعــوق تقــدم أي حــوار قطاعــي. ــكرتاريا وزارة الصناع ــه س ــارك في ــد تش ــع ق ــاع أوس ــنوية - اجتم ــات الس التقييم

ــة.  و التجــارة والتمويــن وغيرهــا مــن منظمــات أصحــاب األعمــال وشــركاء التنمي
ــوارد، والمســائل  ــدم الُمحــرز، واحتياجــات الم ــى التق ــم الســنوي عل وســيرّكز التقيي

ــة. ــة بالميزاني التقييمــات االســتراتيجية – تجــرى فــي فتــرة 1٨ شــهر إلــى ســنتين مــن دورة حيــاة 	 المتعلق
ــدم  ــاملة للتق ــة ش ــم مراجع ــى تقدي ــم إل ــذا التقيي ــعى ه ــن. ويس ــن القطاعي ــوار بي الح
الُمحــرز. يعــد التقييــم االســتراتيجي فرصــة إلجــراء تغييــرات جوهريــة فــي الحــوار 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن لضمــان إضفــاء الطابــع المؤسســي عليــه.

وينبغــي أن تؤخــذ التقييمــات فــي الحســبان عنــد بــدء عمليــة التخطيــط للعمــل فــي الحــوار 

يبيــن قيــاس أي ُمخــرج درجــة تحقيــق األنشــطة الالزمــة لتحقيقــه، كمــا يبيــن قيــاس الناتــج 
مــدى تحقيــق األهــداف المباشــرة والنتائــج المتوقعــة منهــا. وُيظهــر تقييــم األثــر مــدى تحقيق 
الهــدف العــام أو الهــدف مــن البرنامــج. وبــدون تحديــد أهــداف وغايــات وأنشــطة واضحــة 
وقابلــة للقيــاس فــي مرحلــة تصميــم خطــوات عمــل الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص 

ــن . 4 ــوار بي ــل الح ــن دلي ــرًة م ــوذ مباش ــك، مأخ ــى خــالف ذل ــص عل ــم ُين ــا ل ــم، وم ــذا القس ه
http://www.publicprivatedialogue. ــي؛ ــك الدول ــاص للبن ــام والخ ــن الع القطاعي

org/tools/PPDhandbook.pdf
ــن . ٥ ــل الحــوار بي ــن العــام والخــاص دلي ــن القطاعي ــم الحــوار بي ــي؛ تقيي ــك الدول مصــدر: البن

ــام والخــاص. ــن الع القطاعي

المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن. وســتمّكن عمليــات مراجعــة األداء 
المنتظمــة الجهــات المعنيــة الرئيســية مــن إجــراء تغييــرات علــى هيكليــة الحــوار أو العمليــة 

الخاصــة بــه، أو غيرهــا مــن المســائل التشــغيلية حســب الحاجــة.

واســتكمااًل لعمليــة المراجعــة المنتظمــة، يقــدم دليــل البنــك الدولــي الخــاص بالحــوار 
ــم يتألــف مــن اثنــي عشــرة  بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بإطــار عمــل للمتابعــة والتقيي
نقطــة يمكــن اســتخدامها فــي هــذا الخصــوص. ويغطــي هــذا اإلطــار العناصــر الرئيســية 
للحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وتعتمــد عمليــة التقييــم علــى قيــاس كل 
ــة  ــة. وهــي عملي ــي عشــر مــع وجــود عــدة مؤشــرات فرعي مؤشــر مــن المؤشــرات االثن
تقييــم مباشــرة تمّكــن الســكرتاريا والجهــات المعنيــة األخــرى مــن دراســة المجــاالت التــي 
أظهــرت فيهــا تحّســًنا وتلــك التــي تحتــاج إلــى التركيــز عليهــا أو تتطلــب المزيــد مــن الدعــم.

ينبغــي أن يصمــم نظــام المتابعــة والتقييــم لــكل عمليــة حــوار قطاعيــة وحســب خصوصيــات 
القطــاع. والمعاييــر التــي يســتخدمها الدليــل٥ هــي كمــا يلــي:

التفويض. 1
المشاركة والهيكلية. 2
المناصرون )قادة التأييد(. 3
الُميّسر. 4
الُمخرجات. ٥
استراتيجية االتصال والوصول . ٦
إطار عمل المتابعة والتقييم. 7
الحوار المحلي9العالقة بقطاع محّدد . ٨
البعد أو األبعاد الدولية للحوار بين القطاعين العام والخاص. 9

ما بعد النزاعات واألزمات. 10
شركاء التنمية٦ . 11

يظهر الشكل أدناه إطار العمل األوسع للمتابعة والتقييم.7

الشكل 19: إطار عمل المتابعة والتقييم

 تركیز
التقییم

الغایات االھداف المخرجات النتائج األنشطة/ المدخالتالتأثیرات

 تركیز
المراقبة

ــي,، . ٦ ــك الدول ــاص، ص 19، البن ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــل الح ــي: دلي ــك الدول البن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة. 200٦.

البنــك الدولــي: دليــل إجــراءات الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص, ص 134, البنــك . 7
ــة، 200٦ ــات المتحــدة األمريكي ــي، الوالي الدول

يصبــح مســعى المتابعــة والتقييــم صعبــا أو غيــر ممكــن. ويتطلــب وضــع مؤشــرات قابلــة 
للقيــاس أن تكــون محــددة وقابلــة للقيــاس والتحقــق منهــا ومتفــق عليهــا وذات صلة/واقعيــة 

ومحــددة زمنًيــا وُتمّكــن مــن التحقــق بموضوعيــة وبكلفــة معقولــة.
ــة  ــن المؤشــرات النوعي ــد م ــر المزي ــى تطوي ــا إل ــة أيًض ــد حاج ــه، توج ــت نفس ــي الوق وف
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المدخالت/ النشاطات

النتائج

المخرجات

األثر

الموارد البشریة والمالیة  .۱
موارد المواد  .۲

التدریب  .۳

المنتجات  .٤
التوصیات/الخطط، والدراسات/التقاریر  .٥

مشاریع القوانین  .٦
البیانات الصحفیة   .۷

التغیر في المعرفة و/أو السلوك  .۸
تحسین الممارسات  .۹

تزاید الخدمات (الوصول للتمویل، نقطة واحدة للتسوق)  .۱۰
التشریع الصادر  .۱۱

تقلیل عدد الخطوات الالزمة، وتقلیل الوقت والتكلفة الالزمین للشؤون التنظیمیة (الترخیص)   .۱۲

تزاید المبیعات، والتوظیف، واالستثمار، والربحیة، والدخل، وإضفاء الطابع الرسمي   .۱۳
النسبة المئویة لإلیرادات الحكومیة   .۱٤

أمثلةمستوى المؤشرات

الســيما بالنســبة للنتائــج ومســتوى التأثيــر: ذاتيــة، وتشــاركية، ومفّســرة وتواصليــة، 
ــاول هــذه المؤشــرات النوعيــة  ومقاِرنة/تحققيــة، وتمكينيــه، ومتنوعة/غيــر منحــازة . وتتن

ــم. ــة والتقيي ــات المتابع ــن عملي ــة م ــر خصوصي ــب أكث جوان

لماذا نستخدم نظام المتابعة والتقييم؟
فيمــا يلــي الفوائــد الرئيســية الســتخدام نظــام المتابعــة والتقييــم فــي عمليــة الحــوار المؤسســي 

ــن القطاعين: ــار 	 التعلم من التجربة وإيجاد أساس ُيعاد تقييم األولويات بناء عليه	 بي ــى المس ــات عل ــاء العملي ــح إبق ــا يتي ــا، م ــادة( تخصيصه ــوارد و)إع ــط الم تخطي
تعميــم النتائــج واألثــر، مــا يعنــي خلــق قاعــدة أدلــة لعمليــات الحــوار الحاليــة 	 الصحيــح

لمســتقبلية ا ــوارد 	 و ــدار الم ــة وإه ــب االزدواجي ــين لتجن ــن الممارس ــرات بي ــدروس والخب ــادل ال تب
ــل( ــت والتموي ــام والخــاص والتصــورات 	 )الوق ــن الع ــن القطاعي ــى الحــوار بي ــليط الضــوء عل ــادة تس زي

ــه ــدى أهميت ــة عــن م المســاعدة فــي بنــاء قــدرات المتابعــة والتقييــم المحليــة واإلشــراف التــام علــى نظــام 	 الخارجي
ــي األردن وترســيخه ــاج ف اإلنت

وعــالوة علــى ذلــك، يمكــن اســتخدام نظــام المتابعــة والتقييــم فــي ســرد قصــة الحــوار بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص إذ يلتقــط النتائــج التــي تشــمل كاًل مــن الجوانــب الملموســة وغيــر 
الملموســة لعمــل الحــوار ممــا يســمح لقــادة المشــروع بقيــاس القيمــة المضافــة للحــوار بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص. 
مــع أدوات الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، تشــمل أنشــطة الحــوار التــي يتعيــن 

ــا باســتخدام هــذه األدوات: تتبعه

منصــات الحــوار التــي يتــم إنشــاؤها وتشــغيلها، أي مجموعــات العمــل علــى ســبيل . 1
المثــال 

عدد القرارات التي طرحها الحوار بين القطاعين العام والخاص بهدف تنفيذها. 2
عدد الُمدخالت والمخرجات التي طرحها الحوار بين القطاعين العام والخاص. 3

كيفية إدارة نظام المتابعة والتقييم للحوارات بين القطاعين العام والخاص؟
تتوقف عملية إدارة المتابعة والتقييم على األسس التالية:

ــة فــي ترســيخ 	 األساس العلمي الذي يستند إلى حقائق يمكن التحقق منها	  ــة المحلي نهــج تشــاركي فعــال ومشــاركة نشــطة مــن الجهــات الفاعل
ــة  ــات الرقاب ــاء عملي ــة وبن ــم محلي ــدرات متابعــة وتقيي ــن ق ــة الحــوار وتكوي تطويــر أدوات جديــدة للمتابعــة والمراقبــة كلمــا تطلــب األمــر خــالل تطــور الحــوار 	 استخدام أدوات المتابعة والتقييم القياسية	 ُملكي

المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي عمليــة ديناميــة
مــع أخــذ مــا ســبق فــي االعتبــار، يجــب علــى المــرء أن يــدرك أن عمليــة المتابعــة وتقييــم 

الحــوار هــي أيًضــا عرضــة لتحديــات عــدة:

أن الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ذو توّجــه عملــي إلــى حــد كبيــر. لذلــك، 	 
وفــي الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، ُتعــد الفوائــد والنتائــج غيــر الملموســة 	 كيــف يمكــن للمــرء قيــاس التغييــر وتقييمــه؟

كالثقــة والتعــاون بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام مؤشــرات هامــة علــى مــدى نجــاح 
إن الملكيــة المحليــة لعمليــة الحــوار هامــة جــدا، ولكــن قــد تكــون للجهــات الوطنيــة 	 الحــوار مــن عدمــه، وهــي نتائــج ال تقــاس بســهولة

ــن  ــة ع ــات منفصل ــداف وغاي ــاص أه ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــة بالح المعني
إطــار المتابعــة والتقييــم الــذي تــم إنشــاؤه فــي بدايــة عمليــة الحــوار بيــن القطاعيــن 

العــام والخــاص
ثــالث أدوات لمتابعــة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وتقييمــه: عــادة، يتــم اســتخدام 

األدوات التاليــة فــي نظــام متابعــة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص وتقييمــه.

ســجل موجــز أداء الحــوار8، الــذي يقّيــم: المســتوى العــام لنشــاط الحــوار بيــن . 1
وضعتهــا  التــي  والمقترحــات  العمــل  كمجموعــات  والخــاص  العــام  القطاعيــن 
مجموعــات العمــل وفعاليــة الحــوار علــى المســتوى التقنــي كالقضايــا التي نوقشــت أو 
نفــذت وفعاليــة دعــم أو عالقــة مــع الحكومــة والتــي ُتقــاس كنســبة مئويــة مــن القضايــا 

ــذ. ــى مراحــل الحــل والتنفي ــة التشــاور إل ــت مــن مرحل ــي انتقل الت

يتــم اســتخدام موجــز ملخــص أداء الحــوار لتتبــع حركتــه، كمــا يمكــن توســيعه أو حصــره 
حســب الحاجــة. وعــالوة علــى ذلــك، يمكــن اســتخدام الموجــز كأداة إلنشــاء تقاريــر خاصــة 
بالجهــات المعنيــة، كمــا يمكــن صقلــه مــن أجــل الجهــات المعنيــة فــي كل مــن القطاعيــن 
ــألة  ــدم أو أي مس ــراز التق ــي إح ــص ف ــرز، أو النق ــدم المح ــح التق ــاص لتوضي ــام والخ الع
ُمحــّددة يجــب فيهــا اتخــاذ إجــراءات مــن قبــل القطاعيــن العــام والخــاص. ومــن بيــن فوائــد 

هــذه األداة إمكانيــة قيــاس التقــدم الُمحــرز ومــا تقّدمــه الحــوارات القطاعيــة.

ــات . ٨ ــة. 134، الوالي ــاص صفح ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــل الح ــي؛ دلي ــك الدول  البن
المتحــدة األمريكيــة، 200٦

الشكل 20: مؤشرات سجل األداء
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جــدول عمليــة إصــالح الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، والــذي يقيــس، كمــا . 2
يشــير اســمه، أثــر الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى عمليــة اإلصــالح. 

وهــو يقّســم عمليــة اإلصــالح إلــى خمســة مجــاالت:

التنفيذ، والمتابعة والتقييم، والتتبع 	 العملية التشريعية/التنفيذية	 المناصرة والتسليم للقطاع العام	 تصميم الحل	 تحديد القضايا ذات األهمية واألولويات	 

ولــكل خطــوة مــن هــذه الخطــوات، ُيســجل تأثيــر الحــوار علــى إصــالح معيــن علــى النحــو 
التالــي، ويلخــص كمــا يلــي:

دائــرة تقييــم الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتمثــل مقياًســا للفعاليــة . 3
التنظيميــة للســكرتاريا فــي أداء مهامهــا. تقيــس حلقــة تقييــم الحــوار 12 عمليــة 

رئيســية مــن عملياتــه:

تقييم التفويض األمثل والعالقات المثلى مع المؤسسات القائمة. 1
تحديد من ينبغي له أن يشارك وضمن أي هيكل. 2
تحديد المناصرين المناسبين ومساعدتهم على الدفع باتجاه اإلصالح. 3
إشراك الُميّسر المناسب. 4
اختيار النتائج المنشودة والوصول إليها. ٥
وضع استراتيجية لالتصال والوصول. ٦
وضع إطار عمل للمتابعة والتقييم. 7
النظر في إمكانية إجراء حوار على الصعيد المحلي. ٨
إنجاح الحوار الخاص بقطاعات محددة. 9

تحديد مدى صلة الحوار باالستثمار األجنبي المباشر. 10
اســتخدام آليــة الحــوار لمعالجــة قضايــا مــا بعــد انتهــاء النزاع/الكــوارث والتخفيــف . 11

مــن حــدة األزمــات وإدارتهــا
إيجاد الدور األمثل لشركاء التنمية. 12

ال أثر للحوار على هذه الخطوة . 0
هذه الخطوة من مدخالت الحوار. 1
دور الحوار محوري في تسريع هذه الخطوة . 2
الحوار مسؤول عن هذه الخطوة بشكل كامل. 3

وفيمــا يلــي مثــال مــن كمبوديــا علــى جــدول عمليــة إصــالح الحــوار، الحــظ وجــود معــدل 
الدرجــات فــي أســفل الجــدول )الســطر األخيــر(. وبالنســبة إلــى الحــوار فــي األردن، يمكــن 
ــارة  ــالد. وبعب ــي الب ــو ف ــالح المرج ــا لإلص ــر ووفًق ــل أكب ــل بتفاصي ــدول مماث ــع ج وض

أخــرى، فمــا هــذا إال مجــرد مثــال بســيط.

الشكل 21: مثال على جدول عملية إصالح الحوار بين القطاعين العام والخاص من كمبوديا

المسح في میناء سیھانوكفیل

ردّیات ضریبة المبیعات على بضائع التصدیر

تمدید فترة إعفاء ضریبة المنسوجات

نسب قطاع البنوك والترخیص

طریق سییم راب الدائري
 

تأجیل ضریبة اإلقامة

۰٫٥

۰٫٥

۰٫٥

۱٫۰

۱٫۰

۰٫۰

۲٫۰

۱٫۰

۲٫۰

۱٫۰

۲٫۰

۲٫۰

۲٫۳۳

۰٫۰

۲٫۰

۱٫٦۷

۲٫۳۳

۱٫٦۷

۰٫٦۷

۰٫۰

۱٫۰

۰٫٦۷

۰٫۳۳

۰٫٦۷

۱٫۰

۰٫۰

۱٫۰

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰

اسم اإلصالح

خطوة عملیة اإلصالح

التنفیذ،  وااللمتابعة العملیة التشریعیة /التنفیذیةتحدید المسألة واألولویة
والتقییم،  والتتبع  التأیید والتسلیم للقطاع العام تصمیم الحل

۰٫٥۸۱٫٦۷۱٫٦۷۰٫٥٦۰٫۳۳المتوسط

استخدام دائرة تقييم الحوار بين القطاعين العام والخاص:

يكــون اســتخدامها خــالل لحظــة زمنيــة مــا لتقييــم الفعاليــة والســماح بنقــاش إمكانيــة . 1
التحســين عليهــا

استخدام عدة نقاط في نفس الوقت لتتبع التحسينات. 2
يمكــن أن يســتخدمها شــركاء التنمية/المانحــون لتقييــم فعاليــة اســتثماراتهم مــن حيــث . 3

التكلفــة
ــة . 4 ــة لقيــاس التحســن فــي مؤشــر محــدد كالوالي يمكــن أن تســتخدمها الجهــات المعني

علــى ســبيل المثــال
ــدم المحــرز . ٥ ــة التق ــل قطاعــات الحــوار لمقارن يمكــن اســتخدام هــذه األدوات مــن ِقب

ــاون المشــترك كالمخرجــات ــة للتع ــد المجــاالت المحتمل وتحدي
ــة  ــن العــام والخــاص الحالي ــن القطاعي ــة الحــوار بي ــم عملي ــة تقيي ــاه حلق ــن الشــكل أدن ويبي

ــي األردن. ــا ف ــن أجري ــة اللذي ــل البيئ ــالت وتحلي ــى المقاب اســتناًدا إل
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۱

۲

المقابالت
الدراسة المكتبیة (بحد أدنى ٥ مقابالت مع الجھات المعنیة)

● غیر موجود = ۰، موجود (في وثیقة مكتوبة 
ومتماسكة) = ۱۰. 

● نسبة المستجیبین الذین یستطیعون تالوة 
مضمون بیان المھمة؛ ال أحد = ۰؛ الكل = ۱۰.

وجود بیان المھمة 
وقدرة المشاركین على شرحھ

۳

٤

الدراسات المكتبیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

الدراسات المكتبیة
المقابالت

المقابالت 

● عدم وجود وثائق ذات قواعد ولوائح =۰؛ 
مجموعة كاملة من القواعد واللوائح واضحة = ۱۰.

● المشاركة المتساویة لكل مجموعة من الجھات 
المعنیة (من حیث عدد الممثلین ومستواھم): غیر 

متكافئة أو مجموعات مفقودة من الجھات المعنیة = 
۰؛ متساویة بالضبط = ۱۰.

● النسبة المئویة للقرارات التي تم التوصل إلیھا 
بتوافق اآلراء أو التصویت خالل اجتماعات الشراكة 

(ال شيء = ۰؛ الكل = ۱۰).

● المساھمة الفعالة من جمیع مجموعات الجھات 
المعنیة المختلفة في وضع المقترحات (ال یوجد = ۰؛ 

الكل = ۱۰).

وجود قواعد وأنظمة في الشراكة، 
بما في ذلك اآللیات الرسمیة 

القائمة لتحقیق التوازن بین القوى

درجة المشاركة في صنع القرار

المقابالت٥

المقابالت

● وجود مناصر واحد على األقل في كل مجموعة 
من الجھات المعنیة المشاركة (ال یوجد = ۰، جمیعھا 

.(۱۰ =

● النسبة المئویة من المستجیبین الذین یحددون نفس 
المناصر(ین) (جمیعھم یذكر مناصرین مختلفین = 

۰، جمیعھم یذكرون نفس الشخص(األشخاص)) 
.(۱۰=

حضور ومشاركة صریحة من جانب 
المناصرین (قادة التأیید) الذین تعترف 

بھم الجھات المعنیة على ھذا النحو

٦
● معدل فقدان المناصرین. (عاٍل، البقاء بضعة أشھر 

فقط = ۰ إلى منخفض، مستمر = ۱۰).
استمراریة مشاركة المناصرین (قادة 

التأیید) في الحوار أو الشراكة

درجة ترسیخ الشراكة في 
المؤسسات العامة القائمة، وفًقا 

لتفویضھا

● نسبة المشاركین الذین یملكون سلطة اتخاذ 
القرار في مؤسساتھم األصلیة (ال أحد = صفر 

والكل = ۱۰).

● التفویض التي تم قبولھ رسمًیا وتوقیعھ من 
قبل المؤسسات العامة ذات الصلة (ال أحد = ۰؛ 

الكل = ۱۰).

المقابالت
الدراسات المكتبیة

#               مؤشرات العملیة التشغیلیة                                  قیاس المقیاس                                      وسیلة جمع المعلومات

۷

۸

الدراسات المكتبیة
المقابالت

● ھل ھناك اختصاصات للمیسرین وغیرھم من 
أعضاء السكرتاریاسكرتاریا؟ غیر موجود = ۰؛ وثیقة 

مكتوبة متماسكة = ۱۰.

● النسبة المئویة من المستجیبین الذین یشیرون إلى 
أن أداء المیسرین جید.

نوعیة التیسیر الذي یقدمھ الحوار 
بین القطاعین العام والخاص

الدراسات المكتبیة
الدراسات المكتبیة

المقابالت 

● وجود أوصاف المھام للمدیر (المدیرین)، و -في 
حال وجود أكثر من مدیر واحد تقسیم واضح للمھام 
(غیر موجود= ۰، وصف واضح/ تقسیم = ۱۰). 

● إتاحة خطط المشاریع والجداول الزمنیة في الوقت 
المناسب لجمیع الجھات المعنیة (ال ولیس للجمیع = ۰ 

ونعم للجمیع = ۱۰).

نوعیة الترتیبات اإلداریة (المسؤولیات 
والمھام والھیكل والترتیبات وغیرھا).

۹

۱۰

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

عدد ونوع المقترحات االقتصادیة و/أو مقترحات 
اإلصالح (ال یوجد = ۰، كما ھو مخطط = ٦، 

تجاوز التخطیط =۱۰)

 حجم ونوع المقترحات االقتصادیة
 و/أو اإلصالحیة فیما یتعلق

.بالتخطیط

المقابالت مع الجھات المعنیة الخارجیة

● النسبة المئویة للمستجیبین من المنظمات الخارجیة 
الذین أشاروا إلى أن الحوار كان لھ تأثیر على أنشطة 

منظماتھم. (ال أحد = ۰، الكل = ۱۰). 

● التقدیر الذي أعربت عنھ الجھات المعنیة الخارجیة 
بشأن أداء برنامج الحوار بین القطاعین العام والخاص 

(ال یوجد معرفة على اإلطالق/تقدیر منخفض = ۰؛ 
معرفة تفصیلیة وتقدیر عاٍل =۱۰).

مدى ابتكار الحوار أو الشراكة والذي 
غّیر من الھیاكل المؤسسیة القائمة.

۱۱

۱۲

مالحظات مراقبة االجتماعات
المقابالت

● توزیع الوقت بین االستماع والتحدث بین 
المشاركین من مختلف مجموعات الجھات المعنیة في 
اجتماعات الحوار بین القطاعین العام والخاص (غیر 

متكافئ للغایة = ۰ ومتساٍو جًدا = ۱۰). 

● عدد حاالت سوء الفھم أو االختالفات في 
االتصاالت التي یتم توضیحھا (ال یوجد = ۰، 

جمیعھا = ۱۰).

جودة وتواتر االتصاالت بین مختلف 
مجموعات الجھات المعنیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت (الجھات المعنیة الداخلیة والخارجیة)

● المبلغ الذي ینفق سنوًیا من قبل الشراكة على 
وسائل اإلعالم واالتصال كنسبة مئویة من المیزانیة 

اإلجمالیة للحوار بین القطاعین العام والخاص (ال 
توجد میزانیة = ۰، المبلغ اإلجمالي (یجب تخصیصھ 

للحالة) = ۱۰).

● كمیة رسائل االتصال الخارجیة (المكتوبة، 
واللفظیة، والتلفزیونیة) (ال یوجد = ۰، المبلغ 

اإلجمالي (یجب تخصیصھ للحالة) = ۱۰).

حجم أنشطة الوصول واالتصال التي 
ُتقّدم للمجتمع المدني ووسائط اإلعالم 

ونوعھا

۱۳

۱٤

الدراسات المكتبیة

● عدد تقاریر االلمتابعة وتواترھا (على مقیاس من 
صفر إلى ۱۰). 

● النسبة المئویة التساق التقاریر مع األھداف 
النوعیة المحددة لاللمتابعة (لیس على اإلطالق = 

۰، تماًما = ۱۰).

نوعیة التقاریر والوثائق المتعلقة بأنشطة 
الشراكة

الدراسات المكتبیة
المقابالت

● النسبة المئویة إلجراءات المتابعة بشأن التوصیات 
في تقاریر االلمتابعة (لم یتم متابعة أي توصیات = 

صفر، تمت متابعة جمیع التوصیات=۱۰).

إلى أي مدى أدت نتائج االلمتابعة إلى 
تغییرات في التخطیط واألھداف

۱٥

۱٦

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

مقابالت مع المستفیدین والفئات المستھدفة على المستوى المحلي

● استشاریة الحوار بین القطاعین العام والخاص (من 
خالل الھیاكل الرسمیة/القنوات) على مستویات 

جغرافیة ال مركزیة أخرى (ال على اإلطالق = ۰، 
العدید من القنوات وجمیع المستویات ذات الصلة = 

 .(۱۰

● نسبة المستجیبین على مستوى الفئات المحلیة 
المستھدفة (المستفیدون غیر المباشرون من الحوار 

الذین یشعرون بالرضا عن أداء الحوار (ال أحد = ۰، 
جمیعھم = ۱۰)).

وجود ھیاكل محلیة وإقلیمیة أو آلیات 
للتشاور من أجل الحوار أو الشراكة

 المقابالت (مع الجھات المعنیة الداخلیة والخارجیة)
● عدد األنشطة على مستویات أخرى سوى الحوار 

والشراكة نفسھا (ال شيء = ۰، كثیر منھا وعلى 
مستویات مختلفة كثیرة=۱۰).

وجود أنشطة الحوار بین القطاعین 
العام والخاص على المستویات 

األخرى (المحلیة، أو اإلقلیمیة، أو 
الوطنیة) من خالل أنشطة مخصصة 

أو البرامج أو مجموعات العمل 
المحددة. .

۱۷

۱۸

 الدراسات المكتبیة
 المقابالت 

● عدد القطاعات (الفرعیة) أو مجموعات العمل 
المحددة في الحوار بین القطاعین العام والخاص 

(ال یوجد = ۰، جمیع القطاعات الفرعیة ذات 
الصلة = ۱۰).

الدرجة التي یعالج بھا الحوار أو الشراكة 
مشاكل محددة للمشاركین

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

الدراسات المكتبیة

● عدد القطاعات (الفرعیة) أو المقترحات الناشئة 
التي تستھدف قضیة معینة (ال یوجد= ۱۰، واحد على 
األقل في السنة لكل (القطاعات (الفرعیة) أو القضایا 

 .(۱۰ =

● نوعیة ھذه المقترحات التي تم تقییمھا من قبل الُمقّیم 
(الُمقّیمین ) على مقیاس من ۱۰-۰).

قدرة الحوار أو الشراكة على إیجاد 
حلول ملموسة لمشاكل محددة لدى 

المشاركین.

۱۹

۲۰

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

● عدد المناسبات الدولیة التي شارك فیھا ممثلو 
الحوار بین القطاعین العام والخاص (ال شيء = 

۰، جمیع المنتدیات والمؤتمرات الدولیة ذات الصلة
.(۱۰=

●  عدد العروض التقدیمیة حول الحوار بین 
القطاعین العام والخاص المقدمة للجمھور كنسبة 

مئویة من مجموع الفعالیات التي تم االشتراك فیھا 
(ال یوجد = ۰، الجمیع = ۱۰).

حضور ومشاركة المشاركین في الحوار 
أو الشراكة في المنتدیات والمؤتمرات 

الدولیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت

● عدد الجھات الفاعلة الدولیة التي طلبت معلومات 
عن الحوار بین القطاعین العام والخاص (ال یوجد = 
۰، استعالمات منتظمة من جھات فاعلة دولیة مختلفة

= ۱۰، استعالمات على األقل من ٥ جھات فاعلة 
مختلفة= ۱۰).

االستشارات ونقاط االتصال النشطة 
التي تجریھا الجھات الفاعلة الدولیة 

للتعلم من الحوار أو الشراكات

۲۱

۲۲

الدراسات المكتبیة
مقابالت (مع المشاركین في الحوار بین القطاعین العام والخاص)

● وجود استراتیجیة اتصال داخلیة للتخفیف من حدة 
النزاعات (غیر موجودة = ۰، موجود (مكتوبة 

ومتماسكة=۱۰) 

● النسبة المئویة من النزاعات التي تم حلھا سلمًیا 
داخل الحوار وفًقا للمستجیبین. النسبة المئویة لكل 

المستجیبین (ال یوجد = ۰، جمیعھا = ۱۰).

القدرة على إدراج النزاعات في أجندة 
الحوار وحلھا

الدراسات المكتبیة
المقابالت (مع الجھات المعنیة الخارجیة)

● وجود استراتیجیة اتصال خارجیة للتخفیف من حدة 
النزاعات في البیئة الخارجیة المباشرة للحوار بین 

القطاعین العام والخاص (غیر موجودة = ۰، موجود 
(مكتوبة ومتماسكة=۱۰).

● عدد النزاعات ذات الصلة في السیاق المباشر 
للحوار بین القطاعین العام والخاص المتأثرة إیجاًبا 

بھذا الحوار، وفًقا للجھات المعنیة الخارجیة. (ال تأثیر 
أبًدا = ۰، مساھمة إیجابیة ملحوظة في جمیع 

النزاعات = ۱۰).

مساھمة الحوار أو الشراكة في حل 
النزاعات وبناء السالم في بیئتھا الخارجیة. 

۲۳

۲٤

 الدراسات المكتبیة

● مقدار الدعم المالي من البرامج اإلنمائیة كنسبة 
مئویة من التكالیف اإلجمالیة للحوار أو الشراكة 

(المیزانیة اإلجمالیة المقدمة من قبل البرامج اإلنمائیة 
=۰، أكثر من ٥۰٪ من المیزانیة المقدمة من الموارد 

الخاصة =۱۰).

درجة اعتماد الحوار بین القطاعین 
العام والخاص على الدعم المالي 

للشركاء في التنمیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

● عدد النقاط المدرجة في جدول األعمال والتي 
قدمت لھا البرامج اإلنمائیة كنسبة مئویة من مجموع 
القضایا المدرجة على األجندة. . (جمیع النقاط ھي 

نقاط تروج لھا البرامج اإلنمائیة = ۰، ال توجد نقاط 
تروج لھا البرامج اإلنمائیة = ۱۰).

درجة استقاللیة أجندة الحوار بین 
القطاعین العام والخاص عن أجندات 

شركاء التنمیة

التفویض والمواءمة المؤسسیة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

الھیكلیة والمشاركة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

المناصر(ون) والقیادة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

التیسیر واإلدارة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

المخرجات: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

الوصول واالتصال : متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

االلمتابعة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

على المستوى المحلي: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

على مستوى القطاع: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

الدور الدولي: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

ما بعد النزاع-المصالحة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

شركاء التنمیة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

الشكل 22: حلقة تقييم الحوار

المناصر (المناصرون) والقیادة

الھیكل والمشاركة

عملیة تقییم الحوار بین القطاعین العام والخاص

التیسیر واالدارة

المخرجات

التوعیة والتواصل

الرصد

المؤسسیة

شركاء التنمیة

المصلحة بعد النزاعات

دور دولي

قطاع محدد

دون المستوى الوطني

5.50

5.00

2.75

2.25

1.17

1.921.00
0.83

5.00

1.25
0.25

1.67

استخدام دائرة التقييم ألغراض المقارنة ووضع المعايير

ــام  ــن الع ــن القطاعي ــوار بي ــة الح ــي عشــر لعملي ــب االثن ــن الجوان ــب م ــكل جان ــبة ل بالنس
ــا  ــق منهم ــالن للتحق ــاه مؤشــران قاب ــم ُيعــرض أدن ــرة التقيي ــى دائ ــة عل والخــاص والممثل
موضوعًيــا وقــد تمــت فهرســتهما علــى مقيــاس مــن 1 إلــى 10. ُيعطــي المؤشــر الخــاص 

بالمتوســط الــذي يتــم حســابه مــن المؤشــرات المختلفــة المتعلقــة بجانــب واحــد مــن عمليــة 
ــة  ــم . وتعــرض المصفوف ــرة التقيي ــى دائ ــي ســيتم رســمها عل ــة الت الحــوار النتيجــة النهائي
التاليــة عــدة مؤشــرات يمكــن أن يتحقــق منهــا الشــخص الُمقّيــم )أو المقّيمــون( مــن خــالل 

ــة. ــالت والدراســة المكتبي المقاب

الشكل 23: مؤشرات التقييم
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۱

۲

المقابالت
الدراسة المكتبیة (بحد أدنى ٥ مقابالت مع الجھات المعنیة)

● غیر موجود = ۰، موجود (في وثیقة مكتوبة 
ومتماسكة) = ۱۰. 

● نسبة المستجیبین الذین یستطیعون تالوة 
مضمون بیان المھمة؛ ال أحد = ۰؛ الكل = ۱۰.

وجود بیان المھمة 
وقدرة المشاركین على شرحھ

۳

٤

الدراسات المكتبیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

الدراسات المكتبیة
المقابالت

المقابالت 

● عدم وجود وثائق ذات قواعد ولوائح =۰؛ 
مجموعة كاملة من القواعد واللوائح واضحة = ۱۰.

● المشاركة المتساویة لكل مجموعة من الجھات 
المعنیة (من حیث عدد الممثلین ومستواھم): غیر 

متكافئة أو مجموعات مفقودة من الجھات المعنیة = 
۰؛ متساویة بالضبط = ۱۰.

● النسبة المئویة للقرارات التي تم التوصل إلیھا 
بتوافق اآلراء أو التصویت خالل اجتماعات الشراكة 

(ال شيء = ۰؛ الكل = ۱۰).

● المساھمة الفعالة من جمیع مجموعات الجھات 
المعنیة المختلفة في وضع المقترحات (ال یوجد = ۰؛ 

الكل = ۱۰).

وجود قواعد وأنظمة في الشراكة، 
بما في ذلك اآللیات الرسمیة 

القائمة لتحقیق التوازن بین القوى

درجة المشاركة في صنع القرار

المقابالت٥

المقابالت

● وجود مناصر واحد على األقل في كل مجموعة 
من الجھات المعنیة المشاركة (ال یوجد = ۰، جمیعھا 

.(۱۰ =

● النسبة المئویة من المستجیبین الذین یحددون نفس 
المناصر(ین) (جمیعھم یذكر مناصرین مختلفین = 

۰، جمیعھم یذكرون نفس الشخص(األشخاص)) 
.(۱۰=

حضور ومشاركة صریحة من جانب 
المناصرین (قادة التأیید) الذین تعترف 

بھم الجھات المعنیة على ھذا النحو

٦
● معدل فقدان المناصرین. (عاٍل، البقاء بضعة أشھر 

فقط = ۰ إلى منخفض، مستمر = ۱۰).
استمراریة مشاركة المناصرین (قادة 

التأیید) في الحوار أو الشراكة

درجة ترسیخ الشراكة في 
المؤسسات العامة القائمة، وفًقا 

لتفویضھا

● نسبة المشاركین الذین یملكون سلطة اتخاذ 
القرار في مؤسساتھم األصلیة (ال أحد = صفر 

والكل = ۱۰).

● التفویض التي تم قبولھ رسمًیا وتوقیعھ من 
قبل المؤسسات العامة ذات الصلة (ال أحد = ۰؛ 

الكل = ۱۰).

المقابالت
الدراسات المكتبیة

#               مؤشرات العملیة التشغیلیة                                  قیاس المقیاس                                      وسیلة جمع المعلومات

۷

۸

الدراسات المكتبیة
المقابالت

● ھل ھناك اختصاصات للمیسرین وغیرھم من 
أعضاء السكرتاریاسكرتاریا؟ غیر موجود = ۰؛ وثیقة 

مكتوبة متماسكة = ۱۰.

● النسبة المئویة من المستجیبین الذین یشیرون إلى 
أن أداء المیسرین جید.

نوعیة التیسیر الذي یقدمھ الحوار 
بین القطاعین العام والخاص

الدراسات المكتبیة
الدراسات المكتبیة

المقابالت 

● وجود أوصاف المھام للمدیر (المدیرین)، و -في 
حال وجود أكثر من مدیر واحد تقسیم واضح للمھام 
(غیر موجود= ۰، وصف واضح/ تقسیم = ۱۰). 

● إتاحة خطط المشاریع والجداول الزمنیة في الوقت 
المناسب لجمیع الجھات المعنیة (ال ولیس للجمیع = ۰ 

ونعم للجمیع = ۱۰).

نوعیة الترتیبات اإلداریة (المسؤولیات 
والمھام والھیكل والترتیبات وغیرھا).

۹

۱۰

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

عدد ونوع المقترحات االقتصادیة و/أو مقترحات 
اإلصالح (ال یوجد = ۰، كما ھو مخطط = ٦، 

تجاوز التخطیط =۱۰)

 حجم ونوع المقترحات االقتصادیة
 و/أو اإلصالحیة فیما یتعلق

.بالتخطیط

المقابالت مع الجھات المعنیة الخارجیة

● النسبة المئویة للمستجیبین من المنظمات الخارجیة 
الذین أشاروا إلى أن الحوار كان لھ تأثیر على أنشطة 

منظماتھم. (ال أحد = ۰، الكل = ۱۰). 

● التقدیر الذي أعربت عنھ الجھات المعنیة الخارجیة 
بشأن أداء برنامج الحوار بین القطاعین العام والخاص 

(ال یوجد معرفة على اإلطالق/تقدیر منخفض = ۰؛ 
معرفة تفصیلیة وتقدیر عاٍل =۱۰).

مدى ابتكار الحوار أو الشراكة والذي 
غّیر من الھیاكل المؤسسیة القائمة.

۱۱

۱۲

مالحظات مراقبة االجتماعات
المقابالت

● توزیع الوقت بین االستماع والتحدث بین 
المشاركین من مختلف مجموعات الجھات المعنیة في 
اجتماعات الحوار بین القطاعین العام والخاص (غیر 

متكافئ للغایة = ۰ ومتساٍو جًدا = ۱۰). 

● عدد حاالت سوء الفھم أو االختالفات في 
االتصاالت التي یتم توضیحھا (ال یوجد = ۰، 

جمیعھا = ۱۰).

جودة وتواتر االتصاالت بین مختلف 
مجموعات الجھات المعنیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت (الجھات المعنیة الداخلیة والخارجیة)

● المبلغ الذي ینفق سنوًیا من قبل الشراكة على 
وسائل اإلعالم واالتصال كنسبة مئویة من المیزانیة 

اإلجمالیة للحوار بین القطاعین العام والخاص (ال 
توجد میزانیة = ۰، المبلغ اإلجمالي (یجب تخصیصھ 

للحالة) = ۱۰).

● كمیة رسائل االتصال الخارجیة (المكتوبة، 
واللفظیة، والتلفزیونیة) (ال یوجد = ۰، المبلغ 

اإلجمالي (یجب تخصیصھ للحالة) = ۱۰).

حجم أنشطة الوصول واالتصال التي 
ُتقّدم للمجتمع المدني ووسائط اإلعالم 

ونوعھا

۱۳

۱٤

الدراسات المكتبیة

● عدد تقاریر االلمتابعة وتواترھا (على مقیاس من 
صفر إلى ۱۰). 

● النسبة المئویة التساق التقاریر مع األھداف 
النوعیة المحددة لاللمتابعة (لیس على اإلطالق = 

۰، تماًما = ۱۰).

نوعیة التقاریر والوثائق المتعلقة بأنشطة 
الشراكة

الدراسات المكتبیة
المقابالت

● النسبة المئویة إلجراءات المتابعة بشأن التوصیات 
في تقاریر االلمتابعة (لم یتم متابعة أي توصیات = 

صفر، تمت متابعة جمیع التوصیات=۱۰).

إلى أي مدى أدت نتائج االلمتابعة إلى 
تغییرات في التخطیط واألھداف

۱٥

۱٦

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

مقابالت مع المستفیدین والفئات المستھدفة على المستوى المحلي

● استشاریة الحوار بین القطاعین العام والخاص (من 
خالل الھیاكل الرسمیة/القنوات) على مستویات 

جغرافیة ال مركزیة أخرى (ال على اإلطالق = ۰، 
العدید من القنوات وجمیع المستویات ذات الصلة = 

 .(۱۰

● نسبة المستجیبین على مستوى الفئات المحلیة 
المستھدفة (المستفیدون غیر المباشرون من الحوار 

الذین یشعرون بالرضا عن أداء الحوار (ال أحد = ۰، 
جمیعھم = ۱۰)).

وجود ھیاكل محلیة وإقلیمیة أو آلیات 
للتشاور من أجل الحوار أو الشراكة

 المقابالت (مع الجھات المعنیة الداخلیة والخارجیة)
● عدد األنشطة على مستویات أخرى سوى الحوار 

والشراكة نفسھا (ال شيء = ۰، كثیر منھا وعلى 
مستویات مختلفة كثیرة=۱۰).

وجود أنشطة الحوار بین القطاعین 
العام والخاص على المستویات 

األخرى (المحلیة، أو اإلقلیمیة، أو 
الوطنیة) من خالل أنشطة مخصصة 

أو البرامج أو مجموعات العمل 
المحددة. .

۱۷

۱۸

 الدراسات المكتبیة
 المقابالت 

● عدد القطاعات (الفرعیة) أو مجموعات العمل 
المحددة في الحوار بین القطاعین العام والخاص 

(ال یوجد = ۰، جمیع القطاعات الفرعیة ذات 
الصلة = ۱۰).

الدرجة التي یعالج بھا الحوار أو الشراكة 
مشاكل محددة للمشاركین

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

الدراسات المكتبیة

● عدد القطاعات (الفرعیة) أو المقترحات الناشئة 
التي تستھدف قضیة معینة (ال یوجد= ۱۰، واحد على 
األقل في السنة لكل (القطاعات (الفرعیة) أو القضایا 

 .(۱۰ =

● نوعیة ھذه المقترحات التي تم تقییمھا من قبل الُمقّیم 
(الُمقّیمین ) على مقیاس من ۱۰-۰).

قدرة الحوار أو الشراكة على إیجاد 
حلول ملموسة لمشاكل محددة لدى 

المشاركین.

۱۹

۲۰

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

● عدد المناسبات الدولیة التي شارك فیھا ممثلو 
الحوار بین القطاعین العام والخاص (ال شيء = 

۰، جمیع المنتدیات والمؤتمرات الدولیة ذات الصلة
.(۱۰=

●  عدد العروض التقدیمیة حول الحوار بین 
القطاعین العام والخاص المقدمة للجمھور كنسبة 

مئویة من مجموع الفعالیات التي تم االشتراك فیھا 
(ال یوجد = ۰، الجمیع = ۱۰).

حضور ومشاركة المشاركین في الحوار 
أو الشراكة في المنتدیات والمؤتمرات 

الدولیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت

● عدد الجھات الفاعلة الدولیة التي طلبت معلومات 
عن الحوار بین القطاعین العام والخاص (ال یوجد = 
۰، استعالمات منتظمة من جھات فاعلة دولیة مختلفة

= ۱۰، استعالمات على األقل من ٥ جھات فاعلة 
مختلفة= ۱۰).

االستشارات ونقاط االتصال النشطة 
التي تجریھا الجھات الفاعلة الدولیة 

للتعلم من الحوار أو الشراكات

۲۱

۲۲

الدراسات المكتبیة
مقابالت (مع المشاركین في الحوار بین القطاعین العام والخاص)

● وجود استراتیجیة اتصال داخلیة للتخفیف من حدة 
النزاعات (غیر موجودة = ۰، موجود (مكتوبة 

ومتماسكة=۱۰) 

● النسبة المئویة من النزاعات التي تم حلھا سلمًیا 
داخل الحوار وفًقا للمستجیبین. النسبة المئویة لكل 

المستجیبین (ال یوجد = ۰، جمیعھا = ۱۰).

القدرة على إدراج النزاعات في أجندة 
الحوار وحلھا

الدراسات المكتبیة
المقابالت (مع الجھات المعنیة الخارجیة)

● وجود استراتیجیة اتصال خارجیة للتخفیف من حدة 
النزاعات في البیئة الخارجیة المباشرة للحوار بین 

القطاعین العام والخاص (غیر موجودة = ۰، موجود 
(مكتوبة ومتماسكة=۱۰).

● عدد النزاعات ذات الصلة في السیاق المباشر 
للحوار بین القطاعین العام والخاص المتأثرة إیجاًبا 

بھذا الحوار، وفًقا للجھات المعنیة الخارجیة. (ال تأثیر 
أبًدا = ۰، مساھمة إیجابیة ملحوظة في جمیع 

النزاعات = ۱۰).

مساھمة الحوار أو الشراكة في حل 
النزاعات وبناء السالم في بیئتھا الخارجیة. 

۲۳

۲٤

 الدراسات المكتبیة

● مقدار الدعم المالي من البرامج اإلنمائیة كنسبة 
مئویة من التكالیف اإلجمالیة للحوار أو الشراكة 

(المیزانیة اإلجمالیة المقدمة من قبل البرامج اإلنمائیة 
=۰، أكثر من ٥۰٪ من المیزانیة المقدمة من الموارد 

الخاصة =۱۰).

درجة اعتماد الحوار بین القطاعین 
العام والخاص على الدعم المالي 

للشركاء في التنمیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

● عدد النقاط المدرجة في جدول األعمال والتي 
قدمت لھا البرامج اإلنمائیة كنسبة مئویة من مجموع 
القضایا المدرجة على األجندة. . (جمیع النقاط ھي 

نقاط تروج لھا البرامج اإلنمائیة = ۰، ال توجد نقاط 
تروج لھا البرامج اإلنمائیة = ۱۰).

درجة استقاللیة أجندة الحوار بین 
القطاعین العام والخاص عن أجندات 

شركاء التنمیة

التفویض والمواءمة المؤسسیة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

الھیكلیة والمشاركة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

المناصر(ون) والقیادة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

التیسیر واإلدارة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

المخرجات: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

الوصول واالتصال : متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

االلمتابعة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

على المستوى المحلي: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

على مستوى القطاع: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

الدور الدولي: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

ما بعد النزاع-المصالحة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

شركاء التنمیة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰
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۱

۲

المقابالت
الدراسة المكتبیة (بحد أدنى ٥ مقابالت مع الجھات المعنیة)

● غیر موجود = ۰، موجود (في وثیقة مكتوبة 
ومتماسكة) = ۱۰. 

● نسبة المستجیبین الذین یستطیعون تالوة 
مضمون بیان المھمة؛ ال أحد = ۰؛ الكل = ۱۰.

وجود بیان المھمة 
وقدرة المشاركین على شرحھ

۳

٤

الدراسات المكتبیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

الدراسات المكتبیة
المقابالت

المقابالت 

● عدم وجود وثائق ذات قواعد ولوائح =۰؛ 
مجموعة كاملة من القواعد واللوائح واضحة = ۱۰.

● المشاركة المتساویة لكل مجموعة من الجھات 
المعنیة (من حیث عدد الممثلین ومستواھم): غیر 

متكافئة أو مجموعات مفقودة من الجھات المعنیة = 
۰؛ متساویة بالضبط = ۱۰.

● النسبة المئویة للقرارات التي تم التوصل إلیھا 
بتوافق اآلراء أو التصویت خالل اجتماعات الشراكة 

(ال شيء = ۰؛ الكل = ۱۰).

● المساھمة الفعالة من جمیع مجموعات الجھات 
المعنیة المختلفة في وضع المقترحات (ال یوجد = ۰؛ 

الكل = ۱۰).

وجود قواعد وأنظمة في الشراكة، 
بما في ذلك اآللیات الرسمیة 

القائمة لتحقیق التوازن بین القوى

درجة المشاركة في صنع القرار

المقابالت٥

المقابالت

● وجود مناصر واحد على األقل في كل مجموعة 
من الجھات المعنیة المشاركة (ال یوجد = ۰، جمیعھا 

.(۱۰ =

● النسبة المئویة من المستجیبین الذین یحددون نفس 
المناصر(ین) (جمیعھم یذكر مناصرین مختلفین = 

۰، جمیعھم یذكرون نفس الشخص(األشخاص)) 
.(۱۰=

حضور ومشاركة صریحة من جانب 
المناصرین (قادة التأیید) الذین تعترف 

بھم الجھات المعنیة على ھذا النحو

٦
● معدل فقدان المناصرین. (عاٍل، البقاء بضعة أشھر 

فقط = ۰ إلى منخفض، مستمر = ۱۰).
استمراریة مشاركة المناصرین (قادة 

التأیید) في الحوار أو الشراكة

درجة ترسیخ الشراكة في 
المؤسسات العامة القائمة، وفًقا 

لتفویضھا

● نسبة المشاركین الذین یملكون سلطة اتخاذ 
القرار في مؤسساتھم األصلیة (ال أحد = صفر 

والكل = ۱۰).

● التفویض التي تم قبولھ رسمًیا وتوقیعھ من 
قبل المؤسسات العامة ذات الصلة (ال أحد = ۰؛ 

الكل = ۱۰).

المقابالت
الدراسات المكتبیة

#               مؤشرات العملیة التشغیلیة                                  قیاس المقیاس                                      وسیلة جمع المعلومات

۷

۸

الدراسات المكتبیة
المقابالت

● ھل ھناك اختصاصات للمیسرین وغیرھم من 
أعضاء السكرتاریاسكرتاریا؟ غیر موجود = ۰؛ وثیقة 

مكتوبة متماسكة = ۱۰.

● النسبة المئویة من المستجیبین الذین یشیرون إلى 
أن أداء المیسرین جید.

نوعیة التیسیر الذي یقدمھ الحوار 
بین القطاعین العام والخاص

الدراسات المكتبیة
الدراسات المكتبیة

المقابالت 

● وجود أوصاف المھام للمدیر (المدیرین)، و -في 
حال وجود أكثر من مدیر واحد تقسیم واضح للمھام 
(غیر موجود= ۰، وصف واضح/ تقسیم = ۱۰). 

● إتاحة خطط المشاریع والجداول الزمنیة في الوقت 
المناسب لجمیع الجھات المعنیة (ال ولیس للجمیع = ۰ 

ونعم للجمیع = ۱۰).

نوعیة الترتیبات اإلداریة (المسؤولیات 
والمھام والھیكل والترتیبات وغیرھا).

۹

۱۰

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

عدد ونوع المقترحات االقتصادیة و/أو مقترحات 
اإلصالح (ال یوجد = ۰، كما ھو مخطط = ٦، 

تجاوز التخطیط =۱۰)

 حجم ونوع المقترحات االقتصادیة
 و/أو اإلصالحیة فیما یتعلق

.بالتخطیط

المقابالت مع الجھات المعنیة الخارجیة

● النسبة المئویة للمستجیبین من المنظمات الخارجیة 
الذین أشاروا إلى أن الحوار كان لھ تأثیر على أنشطة 

منظماتھم. (ال أحد = ۰، الكل = ۱۰). 

● التقدیر الذي أعربت عنھ الجھات المعنیة الخارجیة 
بشأن أداء برنامج الحوار بین القطاعین العام والخاص 

(ال یوجد معرفة على اإلطالق/تقدیر منخفض = ۰؛ 
معرفة تفصیلیة وتقدیر عاٍل =۱۰).

مدى ابتكار الحوار أو الشراكة والذي 
غّیر من الھیاكل المؤسسیة القائمة.

۱۱

۱۲

مالحظات مراقبة االجتماعات
المقابالت

● توزیع الوقت بین االستماع والتحدث بین 
المشاركین من مختلف مجموعات الجھات المعنیة في 
اجتماعات الحوار بین القطاعین العام والخاص (غیر 

متكافئ للغایة = ۰ ومتساٍو جًدا = ۱۰). 

● عدد حاالت سوء الفھم أو االختالفات في 
االتصاالت التي یتم توضیحھا (ال یوجد = ۰، 

جمیعھا = ۱۰).

جودة وتواتر االتصاالت بین مختلف 
مجموعات الجھات المعنیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت (الجھات المعنیة الداخلیة والخارجیة)

● المبلغ الذي ینفق سنوًیا من قبل الشراكة على 
وسائل اإلعالم واالتصال كنسبة مئویة من المیزانیة 

اإلجمالیة للحوار بین القطاعین العام والخاص (ال 
توجد میزانیة = ۰، المبلغ اإلجمالي (یجب تخصیصھ 

للحالة) = ۱۰).

● كمیة رسائل االتصال الخارجیة (المكتوبة، 
واللفظیة، والتلفزیونیة) (ال یوجد = ۰، المبلغ 

اإلجمالي (یجب تخصیصھ للحالة) = ۱۰).

حجم أنشطة الوصول واالتصال التي 
ُتقّدم للمجتمع المدني ووسائط اإلعالم 

ونوعھا

۱۳

۱٤

الدراسات المكتبیة

● عدد تقاریر االلمتابعة وتواترھا (على مقیاس من 
صفر إلى ۱۰). 

● النسبة المئویة التساق التقاریر مع األھداف 
النوعیة المحددة لاللمتابعة (لیس على اإلطالق = 

۰، تماًما = ۱۰).

نوعیة التقاریر والوثائق المتعلقة بأنشطة 
الشراكة

الدراسات المكتبیة
المقابالت

● النسبة المئویة إلجراءات المتابعة بشأن التوصیات 
في تقاریر االلمتابعة (لم یتم متابعة أي توصیات = 

صفر، تمت متابعة جمیع التوصیات=۱۰).

إلى أي مدى أدت نتائج االلمتابعة إلى 
تغییرات في التخطیط واألھداف

۱٥

۱٦

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

مقابالت مع المستفیدین والفئات المستھدفة على المستوى المحلي

● استشاریة الحوار بین القطاعین العام والخاص (من 
خالل الھیاكل الرسمیة/القنوات) على مستویات 

جغرافیة ال مركزیة أخرى (ال على اإلطالق = ۰، 
العدید من القنوات وجمیع المستویات ذات الصلة = 

 .(۱۰

● نسبة المستجیبین على مستوى الفئات المحلیة 
المستھدفة (المستفیدون غیر المباشرون من الحوار 

الذین یشعرون بالرضا عن أداء الحوار (ال أحد = ۰، 
جمیعھم = ۱۰)).

وجود ھیاكل محلیة وإقلیمیة أو آلیات 
للتشاور من أجل الحوار أو الشراكة

 المقابالت (مع الجھات المعنیة الداخلیة والخارجیة)
● عدد األنشطة على مستویات أخرى سوى الحوار 

والشراكة نفسھا (ال شيء = ۰، كثیر منھا وعلى 
مستویات مختلفة كثیرة=۱۰).

وجود أنشطة الحوار بین القطاعین 
العام والخاص على المستویات 

األخرى (المحلیة، أو اإلقلیمیة، أو 
الوطنیة) من خالل أنشطة مخصصة 

أو البرامج أو مجموعات العمل 
المحددة. .

۱۷

۱۸

 الدراسات المكتبیة
 المقابالت 

● عدد القطاعات (الفرعیة) أو مجموعات العمل 
المحددة في الحوار بین القطاعین العام والخاص 

(ال یوجد = ۰، جمیع القطاعات الفرعیة ذات 
الصلة = ۱۰).

الدرجة التي یعالج بھا الحوار أو الشراكة 
مشاكل محددة للمشاركین

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

الدراسات المكتبیة

● عدد القطاعات (الفرعیة) أو المقترحات الناشئة 
التي تستھدف قضیة معینة (ال یوجد= ۱۰، واحد على 
األقل في السنة لكل (القطاعات (الفرعیة) أو القضایا 

 .(۱۰ =

● نوعیة ھذه المقترحات التي تم تقییمھا من قبل الُمقّیم 
(الُمقّیمین ) على مقیاس من ۱۰-۰).

قدرة الحوار أو الشراكة على إیجاد 
حلول ملموسة لمشاكل محددة لدى 

المشاركین.

۱۹

۲۰

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

● عدد المناسبات الدولیة التي شارك فیھا ممثلو 
الحوار بین القطاعین العام والخاص (ال شيء = 

۰، جمیع المنتدیات والمؤتمرات الدولیة ذات الصلة
.(۱۰=

●  عدد العروض التقدیمیة حول الحوار بین 
القطاعین العام والخاص المقدمة للجمھور كنسبة 

مئویة من مجموع الفعالیات التي تم االشتراك فیھا 
(ال یوجد = ۰، الجمیع = ۱۰).

حضور ومشاركة المشاركین في الحوار 
أو الشراكة في المنتدیات والمؤتمرات 

الدولیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت

● عدد الجھات الفاعلة الدولیة التي طلبت معلومات 
عن الحوار بین القطاعین العام والخاص (ال یوجد = 
۰، استعالمات منتظمة من جھات فاعلة دولیة مختلفة

= ۱۰، استعالمات على األقل من ٥ جھات فاعلة 
مختلفة= ۱۰).

االستشارات ونقاط االتصال النشطة 
التي تجریھا الجھات الفاعلة الدولیة 

للتعلم من الحوار أو الشراكات

۲۱

۲۲

الدراسات المكتبیة
مقابالت (مع المشاركین في الحوار بین القطاعین العام والخاص)

● وجود استراتیجیة اتصال داخلیة للتخفیف من حدة 
النزاعات (غیر موجودة = ۰، موجود (مكتوبة 

ومتماسكة=۱۰) 

● النسبة المئویة من النزاعات التي تم حلھا سلمًیا 
داخل الحوار وفًقا للمستجیبین. النسبة المئویة لكل 

المستجیبین (ال یوجد = ۰، جمیعھا = ۱۰).

القدرة على إدراج النزاعات في أجندة 
الحوار وحلھا

الدراسات المكتبیة
المقابالت (مع الجھات المعنیة الخارجیة)

● وجود استراتیجیة اتصال خارجیة للتخفیف من حدة 
النزاعات في البیئة الخارجیة المباشرة للحوار بین 

القطاعین العام والخاص (غیر موجودة = ۰، موجود 
(مكتوبة ومتماسكة=۱۰).

● عدد النزاعات ذات الصلة في السیاق المباشر 
للحوار بین القطاعین العام والخاص المتأثرة إیجاًبا 

بھذا الحوار، وفًقا للجھات المعنیة الخارجیة. (ال تأثیر 
أبًدا = ۰، مساھمة إیجابیة ملحوظة في جمیع 

النزاعات = ۱۰).

مساھمة الحوار أو الشراكة في حل 
النزاعات وبناء السالم في بیئتھا الخارجیة. 

۲۳

۲٤

 الدراسات المكتبیة

● مقدار الدعم المالي من البرامج اإلنمائیة كنسبة 
مئویة من التكالیف اإلجمالیة للحوار أو الشراكة 

(المیزانیة اإلجمالیة المقدمة من قبل البرامج اإلنمائیة 
=۰، أكثر من ٥۰٪ من المیزانیة المقدمة من الموارد 

الخاصة =۱۰).

درجة اعتماد الحوار بین القطاعین 
العام والخاص على الدعم المالي 

للشركاء في التنمیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

● عدد النقاط المدرجة في جدول األعمال والتي 
قدمت لھا البرامج اإلنمائیة كنسبة مئویة من مجموع 
القضایا المدرجة على األجندة. . (جمیع النقاط ھي 

نقاط تروج لھا البرامج اإلنمائیة = ۰، ال توجد نقاط 
تروج لھا البرامج اإلنمائیة = ۱۰).

درجة استقاللیة أجندة الحوار بین 
القطاعین العام والخاص عن أجندات 

شركاء التنمیة

التفویض والمواءمة المؤسسیة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

الھیكلیة والمشاركة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

المناصر(ون) والقیادة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

التیسیر واإلدارة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

المخرجات: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

الوصول واالتصال : متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

االلمتابعة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

على المستوى المحلي: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

على مستوى القطاع: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

الدور الدولي: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

ما بعد النزاع-المصالحة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

شركاء التنمیة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰
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۱

۲

المقابالت
الدراسة المكتبیة (بحد أدنى ٥ مقابالت مع الجھات المعنیة)

● غیر موجود = ۰، موجود (في وثیقة مكتوبة 
ومتماسكة) = ۱۰. 

● نسبة المستجیبین الذین یستطیعون تالوة 
مضمون بیان المھمة؛ ال أحد = ۰؛ الكل = ۱۰.

وجود بیان المھمة 
وقدرة المشاركین على شرحھ

۳

٤

الدراسات المكتبیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

الدراسات المكتبیة
المقابالت

المقابالت 

● عدم وجود وثائق ذات قواعد ولوائح =۰؛ 
مجموعة كاملة من القواعد واللوائح واضحة = ۱۰.

● المشاركة المتساویة لكل مجموعة من الجھات 
المعنیة (من حیث عدد الممثلین ومستواھم): غیر 

متكافئة أو مجموعات مفقودة من الجھات المعنیة = 
۰؛ متساویة بالضبط = ۱۰.

● النسبة المئویة للقرارات التي تم التوصل إلیھا 
بتوافق اآلراء أو التصویت خالل اجتماعات الشراكة 

(ال شيء = ۰؛ الكل = ۱۰).

● المساھمة الفعالة من جمیع مجموعات الجھات 
المعنیة المختلفة في وضع المقترحات (ال یوجد = ۰؛ 

الكل = ۱۰).

وجود قواعد وأنظمة في الشراكة، 
بما في ذلك اآللیات الرسمیة 

القائمة لتحقیق التوازن بین القوى

درجة المشاركة في صنع القرار

المقابالت٥

المقابالت

● وجود مناصر واحد على األقل في كل مجموعة 
من الجھات المعنیة المشاركة (ال یوجد = ۰، جمیعھا 

.(۱۰ =

● النسبة المئویة من المستجیبین الذین یحددون نفس 
المناصر(ین) (جمیعھم یذكر مناصرین مختلفین = 

۰، جمیعھم یذكرون نفس الشخص(األشخاص)) 
.(۱۰=

حضور ومشاركة صریحة من جانب 
المناصرین (قادة التأیید) الذین تعترف 

بھم الجھات المعنیة على ھذا النحو

٦
● معدل فقدان المناصرین. (عاٍل، البقاء بضعة أشھر 

فقط = ۰ إلى منخفض، مستمر = ۱۰).
استمراریة مشاركة المناصرین (قادة 

التأیید) في الحوار أو الشراكة

درجة ترسیخ الشراكة في 
المؤسسات العامة القائمة، وفًقا 

لتفویضھا

● نسبة المشاركین الذین یملكون سلطة اتخاذ 
القرار في مؤسساتھم األصلیة (ال أحد = صفر 

والكل = ۱۰).

● التفویض التي تم قبولھ رسمًیا وتوقیعھ من 
قبل المؤسسات العامة ذات الصلة (ال أحد = ۰؛ 

الكل = ۱۰).

المقابالت
الدراسات المكتبیة

#               مؤشرات العملیة التشغیلیة                                  قیاس المقیاس                                      وسیلة جمع المعلومات

۷

۸

الدراسات المكتبیة
المقابالت

● ھل ھناك اختصاصات للمیسرین وغیرھم من 
أعضاء السكرتاریاسكرتاریا؟ غیر موجود = ۰؛ وثیقة 

مكتوبة متماسكة = ۱۰.

● النسبة المئویة من المستجیبین الذین یشیرون إلى 
أن أداء المیسرین جید.

نوعیة التیسیر الذي یقدمھ الحوار 
بین القطاعین العام والخاص

الدراسات المكتبیة
الدراسات المكتبیة

المقابالت 

● وجود أوصاف المھام للمدیر (المدیرین)، و -في 
حال وجود أكثر من مدیر واحد تقسیم واضح للمھام 
(غیر موجود= ۰، وصف واضح/ تقسیم = ۱۰). 

● إتاحة خطط المشاریع والجداول الزمنیة في الوقت 
المناسب لجمیع الجھات المعنیة (ال ولیس للجمیع = ۰ 

ونعم للجمیع = ۱۰).

نوعیة الترتیبات اإلداریة (المسؤولیات 
والمھام والھیكل والترتیبات وغیرھا).

۹

۱۰

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

عدد ونوع المقترحات االقتصادیة و/أو مقترحات 
اإلصالح (ال یوجد = ۰، كما ھو مخطط = ٦، 

تجاوز التخطیط =۱۰)

 حجم ونوع المقترحات االقتصادیة
 و/أو اإلصالحیة فیما یتعلق

.بالتخطیط

المقابالت مع الجھات المعنیة الخارجیة

● النسبة المئویة للمستجیبین من المنظمات الخارجیة 
الذین أشاروا إلى أن الحوار كان لھ تأثیر على أنشطة 

منظماتھم. (ال أحد = ۰، الكل = ۱۰). 

● التقدیر الذي أعربت عنھ الجھات المعنیة الخارجیة 
بشأن أداء برنامج الحوار بین القطاعین العام والخاص 

(ال یوجد معرفة على اإلطالق/تقدیر منخفض = ۰؛ 
معرفة تفصیلیة وتقدیر عاٍل =۱۰).

مدى ابتكار الحوار أو الشراكة والذي 
غّیر من الھیاكل المؤسسیة القائمة.

۱۱

۱۲

مالحظات مراقبة االجتماعات
المقابالت

● توزیع الوقت بین االستماع والتحدث بین 
المشاركین من مختلف مجموعات الجھات المعنیة في 
اجتماعات الحوار بین القطاعین العام والخاص (غیر 

متكافئ للغایة = ۰ ومتساٍو جًدا = ۱۰). 

● عدد حاالت سوء الفھم أو االختالفات في 
االتصاالت التي یتم توضیحھا (ال یوجد = ۰، 

جمیعھا = ۱۰).

جودة وتواتر االتصاالت بین مختلف 
مجموعات الجھات المعنیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت (الجھات المعنیة الداخلیة والخارجیة)

● المبلغ الذي ینفق سنوًیا من قبل الشراكة على 
وسائل اإلعالم واالتصال كنسبة مئویة من المیزانیة 

اإلجمالیة للحوار بین القطاعین العام والخاص (ال 
توجد میزانیة = ۰، المبلغ اإلجمالي (یجب تخصیصھ 

للحالة) = ۱۰).

● كمیة رسائل االتصال الخارجیة (المكتوبة، 
واللفظیة، والتلفزیونیة) (ال یوجد = ۰، المبلغ 

اإلجمالي (یجب تخصیصھ للحالة) = ۱۰).

حجم أنشطة الوصول واالتصال التي 
ُتقّدم للمجتمع المدني ووسائط اإلعالم 

ونوعھا

۱۳

۱٤

الدراسات المكتبیة

● عدد تقاریر االلمتابعة وتواترھا (على مقیاس من 
صفر إلى ۱۰). 

● النسبة المئویة التساق التقاریر مع األھداف 
النوعیة المحددة لاللمتابعة (لیس على اإلطالق = 

۰، تماًما = ۱۰).

نوعیة التقاریر والوثائق المتعلقة بأنشطة 
الشراكة

الدراسات المكتبیة
المقابالت

● النسبة المئویة إلجراءات المتابعة بشأن التوصیات 
في تقاریر االلمتابعة (لم یتم متابعة أي توصیات = 

صفر، تمت متابعة جمیع التوصیات=۱۰).

إلى أي مدى أدت نتائج االلمتابعة إلى 
تغییرات في التخطیط واألھداف

۱٥

۱٦

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

مقابالت مع المستفیدین والفئات المستھدفة على المستوى المحلي

● استشاریة الحوار بین القطاعین العام والخاص (من 
خالل الھیاكل الرسمیة/القنوات) على مستویات 

جغرافیة ال مركزیة أخرى (ال على اإلطالق = ۰، 
العدید من القنوات وجمیع المستویات ذات الصلة = 

 .(۱۰

● نسبة المستجیبین على مستوى الفئات المحلیة 
المستھدفة (المستفیدون غیر المباشرون من الحوار 

الذین یشعرون بالرضا عن أداء الحوار (ال أحد = ۰، 
جمیعھم = ۱۰)).

وجود ھیاكل محلیة وإقلیمیة أو آلیات 
للتشاور من أجل الحوار أو الشراكة

 المقابالت (مع الجھات المعنیة الداخلیة والخارجیة)
● عدد األنشطة على مستویات أخرى سوى الحوار 

والشراكة نفسھا (ال شيء = ۰، كثیر منھا وعلى 
مستویات مختلفة كثیرة=۱۰).

وجود أنشطة الحوار بین القطاعین 
العام والخاص على المستویات 

األخرى (المحلیة، أو اإلقلیمیة، أو 
الوطنیة) من خالل أنشطة مخصصة 

أو البرامج أو مجموعات العمل 
المحددة. .

۱۷

۱۸

 الدراسات المكتبیة
 المقابالت 

● عدد القطاعات (الفرعیة) أو مجموعات العمل 
المحددة في الحوار بین القطاعین العام والخاص 

(ال یوجد = ۰، جمیع القطاعات الفرعیة ذات 
الصلة = ۱۰).

الدرجة التي یعالج بھا الحوار أو الشراكة 
مشاكل محددة للمشاركین

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

الدراسات المكتبیة

● عدد القطاعات (الفرعیة) أو المقترحات الناشئة 
التي تستھدف قضیة معینة (ال یوجد= ۱۰، واحد على 
األقل في السنة لكل (القطاعات (الفرعیة) أو القضایا 

 .(۱۰ =

● نوعیة ھذه المقترحات التي تم تقییمھا من قبل الُمقّیم 
(الُمقّیمین ) على مقیاس من ۱۰-۰).

قدرة الحوار أو الشراكة على إیجاد 
حلول ملموسة لمشاكل محددة لدى 

المشاركین.

۱۹

۲۰

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

● عدد المناسبات الدولیة التي شارك فیھا ممثلو 
الحوار بین القطاعین العام والخاص (ال شيء = 

۰، جمیع المنتدیات والمؤتمرات الدولیة ذات الصلة
.(۱۰=

●  عدد العروض التقدیمیة حول الحوار بین 
القطاعین العام والخاص المقدمة للجمھور كنسبة 

مئویة من مجموع الفعالیات التي تم االشتراك فیھا 
(ال یوجد = ۰، الجمیع = ۱۰).

حضور ومشاركة المشاركین في الحوار 
أو الشراكة في المنتدیات والمؤتمرات 

الدولیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت

● عدد الجھات الفاعلة الدولیة التي طلبت معلومات 
عن الحوار بین القطاعین العام والخاص (ال یوجد = 
۰، استعالمات منتظمة من جھات فاعلة دولیة مختلفة

= ۱۰، استعالمات على األقل من ٥ جھات فاعلة 
مختلفة= ۱۰).

االستشارات ونقاط االتصال النشطة 
التي تجریھا الجھات الفاعلة الدولیة 

للتعلم من الحوار أو الشراكات

۲۱

۲۲

الدراسات المكتبیة
مقابالت (مع المشاركین في الحوار بین القطاعین العام والخاص)

● وجود استراتیجیة اتصال داخلیة للتخفیف من حدة 
النزاعات (غیر موجودة = ۰، موجود (مكتوبة 

ومتماسكة=۱۰) 

● النسبة المئویة من النزاعات التي تم حلھا سلمًیا 
داخل الحوار وفًقا للمستجیبین. النسبة المئویة لكل 

المستجیبین (ال یوجد = ۰، جمیعھا = ۱۰).

القدرة على إدراج النزاعات في أجندة 
الحوار وحلھا

الدراسات المكتبیة
المقابالت (مع الجھات المعنیة الخارجیة)

● وجود استراتیجیة اتصال خارجیة للتخفیف من حدة 
النزاعات في البیئة الخارجیة المباشرة للحوار بین 

القطاعین العام والخاص (غیر موجودة = ۰، موجود 
(مكتوبة ومتماسكة=۱۰).

● عدد النزاعات ذات الصلة في السیاق المباشر 
للحوار بین القطاعین العام والخاص المتأثرة إیجاًبا 

بھذا الحوار، وفًقا للجھات المعنیة الخارجیة. (ال تأثیر 
أبًدا = ۰، مساھمة إیجابیة ملحوظة في جمیع 

النزاعات = ۱۰).

مساھمة الحوار أو الشراكة في حل 
النزاعات وبناء السالم في بیئتھا الخارجیة. 

۲۳

۲٤

 الدراسات المكتبیة

● مقدار الدعم المالي من البرامج اإلنمائیة كنسبة 
مئویة من التكالیف اإلجمالیة للحوار أو الشراكة 

(المیزانیة اإلجمالیة المقدمة من قبل البرامج اإلنمائیة 
=۰، أكثر من ٥۰٪ من المیزانیة المقدمة من الموارد 

الخاصة =۱۰).

درجة اعتماد الحوار بین القطاعین 
العام والخاص على الدعم المالي 

للشركاء في التنمیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

● عدد النقاط المدرجة في جدول األعمال والتي 
قدمت لھا البرامج اإلنمائیة كنسبة مئویة من مجموع 
القضایا المدرجة على األجندة. . (جمیع النقاط ھي 

نقاط تروج لھا البرامج اإلنمائیة = ۰، ال توجد نقاط 
تروج لھا البرامج اإلنمائیة = ۱۰).

درجة استقاللیة أجندة الحوار بین 
القطاعین العام والخاص عن أجندات 

شركاء التنمیة

التفویض والمواءمة المؤسسیة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

الھیكلیة والمشاركة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

المناصر(ون) والقیادة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

التیسیر واإلدارة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

المخرجات: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

الوصول واالتصال : متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

االلمتابعة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

على المستوى المحلي: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

على مستوى القطاع: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

الدور الدولي: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

ما بعد النزاع-المصالحة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

شركاء التنمیة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰
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۱

۲

المقابالت
الدراسة المكتبیة (بحد أدنى ٥ مقابالت مع الجھات المعنیة)

● غیر موجود = ۰، موجود (في وثیقة مكتوبة 
ومتماسكة) = ۱۰. 

● نسبة المستجیبین الذین یستطیعون تالوة 
مضمون بیان المھمة؛ ال أحد = ۰؛ الكل = ۱۰.

وجود بیان المھمة 
وقدرة المشاركین على شرحھ

۳

٤

الدراسات المكتبیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

الدراسات المكتبیة
المقابالت

المقابالت 

● عدم وجود وثائق ذات قواعد ولوائح =۰؛ 
مجموعة كاملة من القواعد واللوائح واضحة = ۱۰.

● المشاركة المتساویة لكل مجموعة من الجھات 
المعنیة (من حیث عدد الممثلین ومستواھم): غیر 

متكافئة أو مجموعات مفقودة من الجھات المعنیة = 
۰؛ متساویة بالضبط = ۱۰.

● النسبة المئویة للقرارات التي تم التوصل إلیھا 
بتوافق اآلراء أو التصویت خالل اجتماعات الشراكة 

(ال شيء = ۰؛ الكل = ۱۰).

● المساھمة الفعالة من جمیع مجموعات الجھات 
المعنیة المختلفة في وضع المقترحات (ال یوجد = ۰؛ 

الكل = ۱۰).

وجود قواعد وأنظمة في الشراكة، 
بما في ذلك اآللیات الرسمیة 

القائمة لتحقیق التوازن بین القوى

درجة المشاركة في صنع القرار

المقابالت٥

المقابالت

● وجود مناصر واحد على األقل في كل مجموعة 
من الجھات المعنیة المشاركة (ال یوجد = ۰، جمیعھا 

.(۱۰ =

● النسبة المئویة من المستجیبین الذین یحددون نفس 
المناصر(ین) (جمیعھم یذكر مناصرین مختلفین = 

۰، جمیعھم یذكرون نفس الشخص(األشخاص)) 
.(۱۰=

حضور ومشاركة صریحة من جانب 
المناصرین (قادة التأیید) الذین تعترف 

بھم الجھات المعنیة على ھذا النحو

٦
● معدل فقدان المناصرین. (عاٍل، البقاء بضعة أشھر 

فقط = ۰ إلى منخفض، مستمر = ۱۰).
استمراریة مشاركة المناصرین (قادة 

التأیید) في الحوار أو الشراكة

درجة ترسیخ الشراكة في 
المؤسسات العامة القائمة، وفًقا 

لتفویضھا

● نسبة المشاركین الذین یملكون سلطة اتخاذ 
القرار في مؤسساتھم األصلیة (ال أحد = صفر 

والكل = ۱۰).

● التفویض التي تم قبولھ رسمًیا وتوقیعھ من 
قبل المؤسسات العامة ذات الصلة (ال أحد = ۰؛ 

الكل = ۱۰).

المقابالت
الدراسات المكتبیة

#               مؤشرات العملیة التشغیلیة                                  قیاس المقیاس                                      وسیلة جمع المعلومات

۷

۸

الدراسات المكتبیة
المقابالت

● ھل ھناك اختصاصات للمیسرین وغیرھم من 
أعضاء السكرتاریاسكرتاریا؟ غیر موجود = ۰؛ وثیقة 

مكتوبة متماسكة = ۱۰.

● النسبة المئویة من المستجیبین الذین یشیرون إلى 
أن أداء المیسرین جید.

نوعیة التیسیر الذي یقدمھ الحوار 
بین القطاعین العام والخاص

الدراسات المكتبیة
الدراسات المكتبیة

المقابالت 

● وجود أوصاف المھام للمدیر (المدیرین)، و -في 
حال وجود أكثر من مدیر واحد تقسیم واضح للمھام 
(غیر موجود= ۰، وصف واضح/ تقسیم = ۱۰). 

● إتاحة خطط المشاریع والجداول الزمنیة في الوقت 
المناسب لجمیع الجھات المعنیة (ال ولیس للجمیع = ۰ 

ونعم للجمیع = ۱۰).

نوعیة الترتیبات اإلداریة (المسؤولیات 
والمھام والھیكل والترتیبات وغیرھا).

۹

۱۰

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

عدد ونوع المقترحات االقتصادیة و/أو مقترحات 
اإلصالح (ال یوجد = ۰، كما ھو مخطط = ٦، 

تجاوز التخطیط =۱۰)

 حجم ونوع المقترحات االقتصادیة
 و/أو اإلصالحیة فیما یتعلق

.بالتخطیط

المقابالت مع الجھات المعنیة الخارجیة

● النسبة المئویة للمستجیبین من المنظمات الخارجیة 
الذین أشاروا إلى أن الحوار كان لھ تأثیر على أنشطة 

منظماتھم. (ال أحد = ۰، الكل = ۱۰). 

● التقدیر الذي أعربت عنھ الجھات المعنیة الخارجیة 
بشأن أداء برنامج الحوار بین القطاعین العام والخاص 

(ال یوجد معرفة على اإلطالق/تقدیر منخفض = ۰؛ 
معرفة تفصیلیة وتقدیر عاٍل =۱۰).

مدى ابتكار الحوار أو الشراكة والذي 
غّیر من الھیاكل المؤسسیة القائمة.

۱۱

۱۲

مالحظات مراقبة االجتماعات
المقابالت

● توزیع الوقت بین االستماع والتحدث بین 
المشاركین من مختلف مجموعات الجھات المعنیة في 
اجتماعات الحوار بین القطاعین العام والخاص (غیر 

متكافئ للغایة = ۰ ومتساٍو جًدا = ۱۰). 

● عدد حاالت سوء الفھم أو االختالفات في 
االتصاالت التي یتم توضیحھا (ال یوجد = ۰، 

جمیعھا = ۱۰).

جودة وتواتر االتصاالت بین مختلف 
مجموعات الجھات المعنیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت (الجھات المعنیة الداخلیة والخارجیة)

● المبلغ الذي ینفق سنوًیا من قبل الشراكة على 
وسائل اإلعالم واالتصال كنسبة مئویة من المیزانیة 

اإلجمالیة للحوار بین القطاعین العام والخاص (ال 
توجد میزانیة = ۰، المبلغ اإلجمالي (یجب تخصیصھ 

للحالة) = ۱۰).

● كمیة رسائل االتصال الخارجیة (المكتوبة، 
واللفظیة، والتلفزیونیة) (ال یوجد = ۰، المبلغ 

اإلجمالي (یجب تخصیصھ للحالة) = ۱۰).

حجم أنشطة الوصول واالتصال التي 
ُتقّدم للمجتمع المدني ووسائط اإلعالم 

ونوعھا

۱۳

۱٤

الدراسات المكتبیة

● عدد تقاریر االلمتابعة وتواترھا (على مقیاس من 
صفر إلى ۱۰). 

● النسبة المئویة التساق التقاریر مع األھداف 
النوعیة المحددة لاللمتابعة (لیس على اإلطالق = 

۰، تماًما = ۱۰).

نوعیة التقاریر والوثائق المتعلقة بأنشطة 
الشراكة

الدراسات المكتبیة
المقابالت

● النسبة المئویة إلجراءات المتابعة بشأن التوصیات 
في تقاریر االلمتابعة (لم یتم متابعة أي توصیات = 

صفر، تمت متابعة جمیع التوصیات=۱۰).

إلى أي مدى أدت نتائج االلمتابعة إلى 
تغییرات في التخطیط واألھداف

۱٥

۱٦

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

مقابالت مع المستفیدین والفئات المستھدفة على المستوى المحلي

● استشاریة الحوار بین القطاعین العام والخاص (من 
خالل الھیاكل الرسمیة/القنوات) على مستویات 

جغرافیة ال مركزیة أخرى (ال على اإلطالق = ۰، 
العدید من القنوات وجمیع المستویات ذات الصلة = 

 .(۱۰

● نسبة المستجیبین على مستوى الفئات المحلیة 
المستھدفة (المستفیدون غیر المباشرون من الحوار 

الذین یشعرون بالرضا عن أداء الحوار (ال أحد = ۰، 
جمیعھم = ۱۰)).

وجود ھیاكل محلیة وإقلیمیة أو آلیات 
للتشاور من أجل الحوار أو الشراكة

 المقابالت (مع الجھات المعنیة الداخلیة والخارجیة)
● عدد األنشطة على مستویات أخرى سوى الحوار 

والشراكة نفسھا (ال شيء = ۰، كثیر منھا وعلى 
مستویات مختلفة كثیرة=۱۰).

وجود أنشطة الحوار بین القطاعین 
العام والخاص على المستویات 

األخرى (المحلیة، أو اإلقلیمیة، أو 
الوطنیة) من خالل أنشطة مخصصة 

أو البرامج أو مجموعات العمل 
المحددة. .

۱۷

۱۸

 الدراسات المكتبیة
 المقابالت 

● عدد القطاعات (الفرعیة) أو مجموعات العمل 
المحددة في الحوار بین القطاعین العام والخاص 

(ال یوجد = ۰، جمیع القطاعات الفرعیة ذات 
الصلة = ۱۰).

الدرجة التي یعالج بھا الحوار أو الشراكة 
مشاكل محددة للمشاركین

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

الدراسات المكتبیة

● عدد القطاعات (الفرعیة) أو المقترحات الناشئة 
التي تستھدف قضیة معینة (ال یوجد= ۱۰، واحد على 
األقل في السنة لكل (القطاعات (الفرعیة) أو القضایا 

 .(۱۰ =

● نوعیة ھذه المقترحات التي تم تقییمھا من قبل الُمقّیم 
(الُمقّیمین ) على مقیاس من ۱۰-۰).

قدرة الحوار أو الشراكة على إیجاد 
حلول ملموسة لمشاكل محددة لدى 

المشاركین.

۱۹

۲۰

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

● عدد المناسبات الدولیة التي شارك فیھا ممثلو 
الحوار بین القطاعین العام والخاص (ال شيء = 

۰، جمیع المنتدیات والمؤتمرات الدولیة ذات الصلة
.(۱۰=

●  عدد العروض التقدیمیة حول الحوار بین 
القطاعین العام والخاص المقدمة للجمھور كنسبة 

مئویة من مجموع الفعالیات التي تم االشتراك فیھا 
(ال یوجد = ۰، الجمیع = ۱۰).

حضور ومشاركة المشاركین في الحوار 
أو الشراكة في المنتدیات والمؤتمرات 

الدولیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت

● عدد الجھات الفاعلة الدولیة التي طلبت معلومات 
عن الحوار بین القطاعین العام والخاص (ال یوجد = 
۰، استعالمات منتظمة من جھات فاعلة دولیة مختلفة

= ۱۰، استعالمات على األقل من ٥ جھات فاعلة 
مختلفة= ۱۰).

االستشارات ونقاط االتصال النشطة 
التي تجریھا الجھات الفاعلة الدولیة 

للتعلم من الحوار أو الشراكات

۲۱

۲۲

الدراسات المكتبیة
مقابالت (مع المشاركین في الحوار بین القطاعین العام والخاص)

● وجود استراتیجیة اتصال داخلیة للتخفیف من حدة 
النزاعات (غیر موجودة = ۰، موجود (مكتوبة 

ومتماسكة=۱۰) 

● النسبة المئویة من النزاعات التي تم حلھا سلمًیا 
داخل الحوار وفًقا للمستجیبین. النسبة المئویة لكل 

المستجیبین (ال یوجد = ۰، جمیعھا = ۱۰).

القدرة على إدراج النزاعات في أجندة 
الحوار وحلھا

الدراسات المكتبیة
المقابالت (مع الجھات المعنیة الخارجیة)

● وجود استراتیجیة اتصال خارجیة للتخفیف من حدة 
النزاعات في البیئة الخارجیة المباشرة للحوار بین 

القطاعین العام والخاص (غیر موجودة = ۰، موجود 
(مكتوبة ومتماسكة=۱۰).

● عدد النزاعات ذات الصلة في السیاق المباشر 
للحوار بین القطاعین العام والخاص المتأثرة إیجاًبا 

بھذا الحوار، وفًقا للجھات المعنیة الخارجیة. (ال تأثیر 
أبًدا = ۰، مساھمة إیجابیة ملحوظة في جمیع 

النزاعات = ۱۰).

مساھمة الحوار أو الشراكة في حل 
النزاعات وبناء السالم في بیئتھا الخارجیة. 

۲۳

۲٤

 الدراسات المكتبیة

● مقدار الدعم المالي من البرامج اإلنمائیة كنسبة 
مئویة من التكالیف اإلجمالیة للحوار أو الشراكة 

(المیزانیة اإلجمالیة المقدمة من قبل البرامج اإلنمائیة 
=۰، أكثر من ٥۰٪ من المیزانیة المقدمة من الموارد 

الخاصة =۱۰).

درجة اعتماد الحوار بین القطاعین 
العام والخاص على الدعم المالي 

للشركاء في التنمیة

الدراسات المكتبیة
المقابالت 

● عدد النقاط المدرجة في جدول األعمال والتي 
قدمت لھا البرامج اإلنمائیة كنسبة مئویة من مجموع 
القضایا المدرجة على األجندة. . (جمیع النقاط ھي 

نقاط تروج لھا البرامج اإلنمائیة = ۰، ال توجد نقاط 
تروج لھا البرامج اإلنمائیة = ۱۰).

درجة استقاللیة أجندة الحوار بین 
القطاعین العام والخاص عن أجندات 

شركاء التنمیة

التفویض والمواءمة المؤسسیة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

الھیكلیة والمشاركة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

المناصر(ون) والقیادة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

التیسیر واإلدارة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

المخرجات: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

الوصول واالتصال : متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

االلمتابعة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۰ إلى ۱۰

على المستوى المحلي: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

على مستوى القطاع: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

الدور الدولي: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

ما بعد النزاع-المصالحة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰

شركاء التنمیة: متوسط العالمات لجمیع المؤشرات على مقیاس من ۱ الى ۱۰
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1.9 خاتمة  
ســيعتمد نجــاح الحــوار المؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي األردن علــى التــزام 
الجهــات المعنيــة بتنفيــذ عمليــة الحــوار بيــن القطاعيــن العــام والخــاص كمــا هــو موضــح 
ــة  ــى الشــركاء لتأميــن المــوارد اإلضافي ــل الحــوار هــذا بحيــث يكفــل الوصــول إل فــي دلي
الالزمــة الســتمرار تنفيــذ عمليــة الحــوار. وبالُمحّصلــة ســيتحول نجــاح الحــوار القطاعــي 
ــه  ــد تســاهم فــي دعــم جهــود الحــوار ذات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص إلــى وســيلة تأيي
وتمكــن مــن توســعه ليشــمل عــدد قطاعــات أكبــر، إذ ســيعزز النجــاح ثقــة الجهــات المعنيــة 

بعمليــة الحــوار وســيكون لــه أثــر مباشــر علــى التنميــة االقتصاديــة فــي األردن. 
وحيــث ان الرؤيــة قائمــة بالفعــل، ُيرّكــز النهــج االســتراتيجي للحــوار بيــن القطاعيــن العــام 
ــب والمتوســط  ــى المــدى القري ــة عل ــة الحــوار المؤسســي بدق ــذ هيكلي ــى تنفي والخــاص عل
ــى  ــال عل ــاب األعم ــات أصح ــن منظم ــا م ــة األردن وغيره ــة صناع ــدرة غرف ــى ق وعل
ــيلة  ــاص كوس ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــي بي ــوار المؤسس ــة بالح ــة المتعلق ــتخدام اآللي اس
لضمــان توفيــر الدعــم المالئــم لهــذه الهيكليــة. وســيكون بنــاء حــوار مســتدام علــى المــدى 
ــع  ــا يدف ــر مم ــتراتيجي األكب ــدي االس ــو التح ــاص ه ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــل بي الطوي

بضــرورة مواجهــة التحديــات المحيطــة بمثــل هــذا الهــدف مــع الحاجــة إلــى وجــود تعــاون 
مســتدام مــع شــركاء التنميــة بنــاء علــى االلتــزام الــذي تظهــره منظمــات أصحــاب األعمــال 
ــي  ــاص ف ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــة بي ــى الثق ــم عل ــوي قائ ــود اقتصــاد ق وضــرورة وج

األردن. 

إن التحــدي الــذي تواجهــه الحــوارات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص هــو تحقيــق النتائــج. 
وســيعتمد تحقيــق النتائــج فــي األردن، كمــا هــو الحــال بالنســبة للعديــد مــن البلــدان األخرى، 
علــى قــدرة ســكرتاريا غرفــة صناعــة األردن أن تقــدم النتائــج بشــكل منتظــم ومتواصــل. 
وأينمــا يكــون العائــق أمــام التنفيــذ هــو بنــاء قــدرات الســكرتاريا، فــإن دليــل العمــل وأداء 
ــذب  ــيوفران منصــة لج ــاص س ــام والخ ــن الع ــن القطاعي ــي بي ــي القطاع ــوار المؤسس الح
المــوارد الالزمــة إلنشــاء حــوار مســتدام ومؤسســي بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. 
فإنشــاء الســكرتاريا القطاعيــة داخــل منظمــات اصحــاب االعمــال يعــد خطــوة حاســمة نحــو 
االســتدامة حيــث يمنحهــا بيتــا مؤسســيا يمتلــك الصــالت المطلوبــة مــع الصناعــة والمــوارد 

الالزمــة لتحقيــق مهامهــا، وهــي كثيــرة كمــا يبيــن هــذا الدليــل.
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