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نزاع سياسي أو مسلح في إدراك  أيفي عندما يبدأ طرفا 

 –كسبهماممن أكبر  في استمرار المواجهة خسارتهما أن

من أجل لسعي لافز ومزيد من الح ن بذلك علىيحصالف

نجاح أو فإن  –التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض 

ذلك يمكن أن يعتمد بدرجة كبيرة  يفشل العملية التي تل

 .لتلك العملية تصميم الفعالالعلى 

على أنه  التفاوضي مساروكثيرا ما ينظر إلى تصميم ال

 زمشرط ال ، إضافة على ذلك،بيد أنهمجرد مسألة تقنية، 

مكانية التوصل إلى إلت قابلة للحياة وإلجراء مفاوضا

 اتفاق في نهاية المطاف.

تغدو بنية العملية التفاوضية وفي أفضل الحاالت، 

لذلك مركز الثقل الجديد لحل الصراع. وهي  هاوقواعد

تصميم المفاوضات  القول إذن أن طريقةليس من المبالغة 

أطراف  هما من أجلهايكرسالوقت واالهتمام الذين تستحق 

 قدر اهتمامهم بمضمون المفاوضات نفسها.بالنزاع  

إن تعريف أهداف التفاوض ووضع جدول أعمال محدود 

 ، من بين أمور أخرى،سهمتووضع قواعد تحفز التعاون، 

 في تحقيق األهداف التالية:

التخفيف من انعدام الثقة الحتمي بين األطراف  ( أ

 المتفاوضة؛

كل طرف أو بين داخل  إدارة التوقعات، سواء  (بـ

 ؛األطراف المتفاوضة

 في العملية؛ جمهوربناء ثقة ال  (تـ

تنشأ في إطار أي أزمة قد حل التمكن من   ثـ(

 العملية؛ و

احتمال قبول األطراف المتفاوضة زيادة  ( ج

 التفاقات التي يتم التوصل إليها.با

 بياناالتالية فقرات تقدم هذه اإلحاطة في السوف و

أن  كل سياق،ل، وفق باالعتبارات المنهجية التي يمكن

نظرا لكن المختلفة. و افي مراحله المفاوضاتنجاح  يّسرت

 تكون أن هذه االعتباراتال يمكن لفلتنوع السياقات، 

 الحاالت. كل حالة منفي صالحة جميعها 

 بنية المفاوضات . 1

تتضمن في بنية المفاوضات بعض االعتبارات األساسية 

 يلي: ما

غاية المفاوضات النهائية بشكل واضح  تحديد •

منذ البداية )مثال: "إنهاء النزاع المسلح" أو 

 "االتفاق على شروط االنتقال الديمقراطي"(.

االتفاق على جدول أعمال محدد، يحدد مواضيع  •

، ويتجنب ظهور المفاوضات بشكل محايد

 مواقف مسبقة. 

ة في التمييز بوضح ما بين المواضيع الجوهري •

التي قد تنطوي  المفاوضات والقواعد اإلجرائية

عليها المفاوضات، واألفضل أن يتّم اإلعالن عن 

 .جمهورهذين األمرين لل

تحديد تركيبة كل وفد )بما في ذلك، إذا أمكن،  •

العناصر األكثر راديكالية من كل جانب( وتحديد 

عدد األشخاص الذين سيحضرون الجلسات 

 ة.ويمارسون صالحيات كامل

وضع صيغ لالجتماعات تسهل اتخاذ القرارات  •

 السياسية والتقدم التقني في آن معا.

إنشاء فضاءات ولجان موازية يمكن االستفادة  •

منها، بالتنسيق مع طاولة المفاوضات الرئيسية، 

 لتسريع مسار التوصل إلى االتفاقات.

ب اسبأإنشاء آليات للمراجعة الدورية، لمناقشة  •

العمل على الوصول إلى النتائج وفي التأخير 

 .إصالحها

الدروس المستفادة من جملة من استنادا إلى 

مسارات للمفاوضات السياسية و/أو مفاوضات 

المختلفة خالل العقدين الماضيين، تحدد السالم 

االنتقال دعم  ؤسسةقدمها متالتي هذه اإلحاطة 

والعملية االعتبارات التقنية  (IFITالمتكامل )

 تصميمأخذها بعين االعتبار أثناء الواجب 

  فعال.بشكل  عملية المفاوضات

 



 
 
 

 ها،وتواترمكان عقد جلسات المفاوضات ديد تح •

أكثر تنظيما وأقل اتفاقات إنتاج للمساعدة في 

 .وقتا

التي تشكل جزءا من تدابير  مسائلتمييز بين الال •

بناء الثقة )التي يمكن تنفيذها أثناء المفاوضات 

تقبلي للتسوية جارية( وتلك المتعلقة بالتنفيذ المسال

 الشاملة.

من أجل نشاء آليات وطنية أو دولية أو مختلطة إ •

مراقبة أو تيسير أو ضمان عملية لأو لوساطة ا

 تعزيزها. بهدفالتفاوض 

أي طرف  احتمال أن يقومضع قواعد تقلل من و •

لشراء تكتيكي بشكل التفاوض  فضاءاستخدام ب

على  – الوقت أو إعادة تسليح نفسه، كأن نضع

قواعد تضمن استمرارية  –سبيل المثال 

مسار التفاوض بغض النظر عما يحدث خارج 

 .المفاوضات

 لتأكد من وجود فرق دعم فنية وتشغيلية قوية.ا •

 . إجراءات بناء الثقة2

بعض االعتبارات األساسية إجراءات بناء الثقة تتضمن 

 :مثل

تشجيع األطراف على إجراءات ثنائية ملموسة  •

 ى زيادة الثقة أثناء المفاوضات.قادرة عل

التأكد من اإلسراع في تطبيق إجراءات بناء  •

عينية قبل الثقة، بحيث يلمس الجمهور فوائد 

 التوصل إلى االتفاق الشامل. 

التأكد من أن الوقت الذي يقضيه التفاوض بشأن  •

المفاوضات  يعيقتدابير بناء الثقة الثنائية ال 

 .وسعاألاألساسية 

 تخفيف حدة الخطاب اللغويتوافق على ال •

 الحيز العام.المستخدم في 

 مسودات االتفاقات وضع. 3

بعض االعتبارات كتابة مسودات االتفاقات تتضمن 

 :ن مثلاألساسية م

إجراء تبادل مفصل لوجهات النظر حول بنود  •

 جدول األعمال قبل صياغة أي نص ذي صلة.

الغموض استخدام لغة دقيقة ومحايدة، وتجنب  •

البناء إال عندما يكون ذلك ضروريا، كأن يكون 

للتغلب على اختالفات رئيسية أو لصياغة سرد 

 مقبول للداعمين المتشككين.

 قيد باألداءمحددة من حيث التلتزامات إإدراج  •

 .االمتثالوالنتائج المتوقعة ومؤشرات 

الطرف أو األطراف المسؤولة عن ضمان تحديد  •

 .اللتزاماتمن ا كل التزام تنفيذ

الرئيسية أو التواريخ المحددة، المؤشرات تحديد  •

أن يتم فيها الوفاء بكل التزام )سواء تعين ي التي

ا، على أو في ختامهالعملية التفاوضية أثناء أكان 

التي  لتمويلا(، فضال عن مصدر سبيل المثال

 سيتم استخدامها.

العمل على أساس وجود نص ملزم واحد، مع  •

تقنية، من مثل التغييرات التي  استخدام أدوات

يمكن تتبع مصدرها التي تبين مواقف األطراف 

التي لم نقاط الللداللة على المتباينة، واألقواس 

 .يتم التوصل إلى حلها

طرف من األطراف مستشار تقني من كل تعيين  •

 لتتبع النص المتفق عليه. المتفاوضة،

ا إذا كان الهدف من التفاوض مّ التقرير مسبقا ع •

أو إبرام  التوصل إلى تسوية تفصيلية وشاملةهو 

يترك معظم  ،أضيق بحدود اتفاق إطاري

 واآلليات المستقبلية. مساراتالتفاصيل لل

 . االتصاالت4

 :ن مثلوتتضمن االتصاالت بعض االعتبارات األساسية م

االتفاق على قواعد صارمة للسرية، حيث أن  •

الثقة ضعف يأن  هي للخالفات يمكنالنشر العلن

 .في عملية المفاوضات

واإلعالن عنها تتضمن كيفية ستراتيجية إتطوير  •

اإلفصاح عن البيانات الدورية حول سير 

العملية. ويفضل أن يصدر ذلك من قبل 

 .الضامنين أو الميسرين وليس األطراف نفسها

التأكد من أن يعين كل طرف من األطراف ناطقا  •

تفادي تعدد الروايات عن غاية واحدا ل

  .المفاوضات ونتائجها

إنشاء موقع إلكتروني رسمي للمفاوضات  •

لتسهيل نشر معلومات دقيقة وموضوعية حول 

 المسار التفاوضي.



 
 
 

وضع منهج تثقيفي موحد لشرح المنطق وراء  •

الحل الذي يتم التفاوض حوله والفوائد المتوخاة 

 منه.

 . آليات المشاركة:5

ة من بعض االعتبارات الرئيسيآليات المشاركة وتشمل 

 مثل:

إنشاء آلية رسمية لتمكين المجتمع المدني  •

والقطاعات األخرى من تقديم توصيات، سواء 

، ما بشكل مباشر أو عبر التواصل اإللكتروني

د زّو  يويدعم شرعية المسار التفاوضي 

 .الت قيمةدخ  م  ب المتفاوضين

لها االستعانة نشاء آلية رسمية يمكن من خالإ •

بخبراء تقنيين مستقلين لتقديم مدخالت محايدة 

إلى طاولة المفاوضات بشأن القضايا التي يتفق 

 .عليها الطرفان معا

المسائل الحساسة أو المعقدة بوجه خاص،  عند •

 المتفاوضة ليات تسمح لألطرافيجب اعتماد آ

إلى إيكال حل تلك المسألة الحساسة أو المعقدة 

المختصين ينتمون إلى خبراء الن لجنة فرعية م

 طرف ثالث.
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 :ما يلي تعين على هذه األطراف أن تهدف إلىوي

 المتفاوضة مان الحياد المطلق أمام األطرافض •

 .والجمهور

 المتفاوضة األطرافكمراقبين لتقيد  العمل •

 التي تم االتفاق عليها.لقواعد واإلجراءات با

للتغلب على بدائل خالقة  )بشكل سري( قتراحا •

غير  األطراف المتفاوضةتبدو  األزمات التي

 .نفسها هاقادرة على حل

مشاركة خبراء تقنيين مستقلين في  تسهيل •

المناقشات حول القضايا األكثر تعقيدا أو 

 .حساسية

حفظ االتفاقات الخطية التي يتوصل إليها  •

 الطرفان المتفاوضان.

تلك االتفاقات عندما يسمح الطرفان اإلعالن عن  •

 المتفاوضان بذلك.

دور بناء في تعزيز الحوافز للتوصل إلى لعب  •

 .بعد ذلك التقيد بهاتفاق و

تي تتشارك في تشجيع الحكومات األخرى ال •

وكذلك المؤسسات والقادة والمبعوثين  الرأي

 الخاصين لتقديم الدعم الكامل للعملية التفاوضية.

 الرصد والتحقق تصميم آليات . 7

 :من مثلبعض االعتبارات الرئيسية هذه اآلليات وتشمل 

فيما يتعلق بتنفيذ أي تزامن المبدأ االتفاق على  •

المفاوضات، بحيث  أثناء سيرالتزامات ثنائية 

من جانب إخفاق يتحمل الطرفان تكلفة أي 

 .الطرف اآلخر

حديد منظمات وطنية و/أو دولية محايدة ت •

في دراية تقنية متخصصة وخبرة  ومستقلة ذات

 .ع اتفاقات معينةيضامو

تضم من التنفيذ،  لجان للتنفيذ والتحققإنشاء  •

 إضافة إلىممثلين عن مختلف األطراف، 

 هلمنظمات التقنية المتخصصة المذكورة أعالا

 .أيضا

بشكل تقارير عامة تقديم  على نظام االتفاق •

ك اإلنجازات التي تمت وتلسيعكس مما ، دوري

 .التي لم تتم

أو عدم  االمتثالضع نظم للعقوبات على عدم و •

اإليجابية لحوافز أيضا لو القيام بما يتعين القيام به

 .للتقيد الدائم باالتفاقات

 

 مؤسسة دعم االنتقال المتكاملتأسست 

هي منظمة غير حكومية و، 2012عام 

مستقلة، تقدم تحليالت ونصائح شاملة 

في  تشاركتي الوطنية اللألطراف 

والمسارات  مستوىالمفاوضات رفيعة 

هشة الالمجتمعات  ، وذلك فياإلنتقالية

. وقد عملت النزاعاتب المتأثرةو

تونس  عديدة، بينهاالمؤسسة في البلدان 

وفنزويال  وأوكرانياوسريالنكا وسوريا 

 .وغامبيا والسلفادور وكولومبيا

 


