
 

 2019أبريل  IFITموجز ممارسات 

 تصميم عملية المفاوضات السرية
ملخًصا للمفاهيم والتوصيات الرئيسية للتصميم الفعال لعمليات التفاوض السرية التي تشمل  IFITموجز ممارسات يقدم 

هذا الموجز يستند إلى دراسة . الدول وجماعات المتمردين وأحزاب المعارضة ومجموعات الجريمة المنظمة أو أيًا من ذلك
 .شاملة لألدب الحالي والمقابالت مع الخبراء والممارسات الملموسة

عند البحث عن حل سياسي لنزاع مسلح أو أزمة سياسية، غالباً ما 
بكلمة . تلجأ األطراف المعنية إلى محادثات سرية، خاصةً في البداية

 .، نشير إلى عدم وعي العامة بوجود المحادثات"سري"

في بعض الحاالت، يكون الهدف أن يتم الحفاظ على سرية كل من 
مثل المحادثات التي جرت بين حكومة السلفادور )العملية ونتائجها 

وفي حاالت أخرى، يكون الهدف (. 2012والعصابات المحلية عام 
أن يتم الحفاظ على سرية العملية من البداية إلى النهاية، ولكن يكون 

 -من قبل األطراف ان سيتم نشر النتائج النهائية هناك تفاهم واتفاق 
مثل المحادثات السرية التي )بمجرد انتهاء العملية  -كليًا أو جزئيًا 

توسطت فيها أمريكا بين إسرائيل ومصر بعد حرب اكتوبر عام 
في مجموعة ثالثة من الحاالت، يتفاهم األطراف على أن (. 1973

سبق مرحلة المحادثات المحادثات السرية ليست سوى مقدمة ت
، بمعنى أن تدار مرحلة المحادثات بسرية ولكن تكون ""العامة

مثل المحادثات السرية التي استمرت ستة شهور )معروفة للعامة 
والتي كانت بمثابة  2012بين الحكومة الكولومبية وفارك في عام 

(. 2016مقدمة لمرحلة المحادثات العامة التي استمرت حتى عام 
بالطبع، يمكن أن تصاحب المرحلة العامة أيًضا مساًرا مستمًرا من 

  .المحادثات السرية

بل . متفوق بطبيعته على اآلخر مسار من المسارات الثالثة ال يوجد
سيتم تحديد االختيار بناًء على التقييمات الذاتية لألطراف بحيث 

قد  أيًا من، االستراتيجيةالسياسية أو القانونية أو  متراعي مصالحه
يجعل المحادثات العامة أو النتائج العامة غير مرغوب فيها أو غير 

 .قابلة للتحقيق أو كليهما

، يمكن إجراء المحادثات السرية للمسار خياراتالبالنسبة ألي من 
مع وجود أو غياب )مباشرة بين األطراف بحيث تكون وجهاً لوجه 

إجراء  لك، يمكنبدالً من ذ(. من جهة خارجيةر أو ميس    وسيط
جهة خارجية في أكثر من مكان بحيث تتحدث  المحادثات من قبل

وفي الحالتين كلتيهما، تُظهر التجربة أن . مع كل جانب على حدة
المحادثات السرية يمكن أن تقدم العديد من الفوائد، بما في ذلك منع 
محاوالت التخريب التي يقوم بها المفسدون المعارضون للتفاوض 

عندما . رستقرااال العنيفة التي قد تزعزع ردود الفعل العامةب وتجن
أيًضا مخاطر أقل  تحمل، فهي للكشف المحادثات السرية ال تتعرض

في الدخول في ديناميكيات النزاع أو األزمة السائدة، مما يتيح 
قد تكون األسئلة الشائكة . مساحة حماية أكبر لبناء الثقة بين الطرفين

سمي بالطرف اآلخر غير ضرورية في عملية حول االعتراف الر
 .سرية

على سبيل المثال، يميل تنظيم . ومع ذلك، فالسرية لها تكاليفها
قد . المحادثات السرية إلى أن يكون معقدًا من الناحية التشغيلية

يتطلب األمر إجراءات لوجستية خاصة في حين أن المفاوضات 
ألطراف التفاوض، العامة قد ال تتطلب ذلك، مثل النقل السري 
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 والتعليق الرسمي ألوامر االعتقال والقبض، أو ترتيب مواقع سرية
باإلضافة إلى ذلك، نظًرا ألن المحادثات السرية . لالجتماعات

بالضرورة تتضمن أعدادًا صغيرة من األفراد وبالتالي تستبعد 
جهات فاعلة مهمة من المشاركة المباشرة، يمكن أن تكون شرعية 

تدامة النتائج أكثر عرضة للنقد في الحاالت التي تهدف واس العامة
 .إلى جعل النتائج النهائية عامة

قائمة  هو مع أخذ هذه االعتبارات األولية في االعتبار، فما يلي
باالعتبارات المنهجية المهمة للتصميم الفعال للمفاوضات السرية 

تعتمد الخيارات . المذكورة أعاله التصميماتبموجب أي من 
الصحيحة بشكل طبيعي على تفاصيل السياق واألهداف 

 .لألطراف االستراتيجية

 وبدء المحادثات الطرف االخراالتصاالت األولى مع  .1
لكن قبل إجراء االتصال األول، ينبغي وضع رؤية واضحة و •

يجب أن . مرنة فيما يتعلق بأسباب المفاوضات وطريقة سيرها
ح والتوقعات األساسية لكل جانب، يشمل ذلك تحليل المصال

 .تقديم تنازالتل واستعدادهالنسبية  ة كل جانبوقدر

مسؤولية إجراء االتصال األول مع األفراد أو المؤسسات تضع  •
ويمكن أن تشمل هذه، . التي تتمتع بما يلزم من الثقة واإلمكانات

على سبيل المثال، وكاالت االستخبارات أو الجماعات المهنية 
مثل القادة )صة أو المحاورين الثقافيين الموثوق بهم المتخص
 . أو الميسرين الدوليين( الدينيين

بمجرد إنشاء االتصال، يتفق األطراف على شروط السفر اآلمن  •
وفي المحادثات السرية مع . االجتماع( مواقع)إلى موقع 

الجماعات المسلحة غير القانونية، ينبغي أن تُعقد المحادثات في 
عرون فيه باألمان، بالنظر إلى الوضع غير القانوني مكان يش

قد يكون إرسال الرسائل من خالل . والطبيعة السرية لعملياتهم
في ( ومفيدًا)السجناء أو أعضاء مجموعة الشتات ضروريًا 

 .بعض الحاالت

على المحادثات الرسمية  ال تقتصر إنشاء آليات اتصال آمنة •
وتبادل المعلومات وعمليات فحسب، بل على المحادثات الداخلية 

التي سيحتاج كل طرف إلى إجرائها ضمن  االستراتيجيةتشكيل 
 .صفوفه

في وقت مبكر، تُجرى مناقشة حول طريقة تمويل العملية  •
 .  والجانب الذي سيتكفل بالمصاريف

مثل قواعد الدعم وقنوات  - الوقائيةاالتفاق على التدابير  •
المتوقعة، مثل األزمات  للتعامل مع األحداث غير -االتصال 

 . الكبرى التي قد تعيق االجتماعات التي تم ترتيبها مسبقًا

لجميع األطراف المتفاوضة  البدنيوجود شروط لألمان  ضمان •
عندما يصعب تنفيذ هذه الضمانات، . االجتماع( أماكن)في مكان 

( 1يمكن أن تكون سلسلة من الوسطاء خياًرا، بالشروط التالية 
أن تكون ( 2، الذي يدعي انهتحقق من أن كل وسيط هو ال

 إمكانية الوسطاء( 3الرسائل واضحة بما يكفي لتجنب التحريف، 
 .بعضهم البعض متساوين رسميًا العتبار

النظر في  يمكنعملية المتصورة، سرية ال علي تأثر اال طشرب •
من أجل  ةإنشاء إطار قانوني عام يحدد نطاق وقيود ممثلي الدول

االجتماع مع ممثلين مسلحين غير قانونيين، كي تكون وسيلة 
 . لتحدث المحادثات وتتقدمإلنشاء أساس قانوني راسخ 

استخدام وسائل النقل ومواقع االجتماعات وتقنيات االتصاالت  •
يجب أن . من أي خطر متوقع من تسرب المعلوماتالتي تحد 

يشمل ذلك تدابير رقابة محددة وصارمة تتعلق باستخدام أشياء 
مثل أجهزة الكمبيوتر والكاميرات والبرامج والهواتف وتطبيقات 

 .المحمول

إنشاء قائمة محدودة من العناصر الفاعلة الرئيسية التي ليست  •
ن على علم بوجود طرفًا في المحادثات ولكن يجب أن تكو

مثل هذه اإلجراءات . بشرط السرية( وتقدمها)المحادثات 
ضرورية للجهات الفاعلة التي قد تكون هناك حاجة لدعمها في 

 للعامة المستقبل إذا تال ذلك مرحلة عامة أو تم إعالن النتائج
 . بطريقة أخرى

التأكد من أن محاوري الشخص يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار أو  •
ون بامتياز الوصول إلى من يتخذون القرارات، حتى ال يتم يتمتع

 .بدون فائدة المجازفة الشديدة بالمشاركة في محادثات سرية

المحادثات، مع التركيز على توضيح  تقدموضع قواعد أساسية ل •
 .بناء الثقةلمساحة الالجوانب اإلجرائية و

إنشاء بروتوكوالت للتعامل مع أي هجر أو انهيار محتمل  •
قد . عملية، بحيث يمكن استعادة شيء قريب من الحالة السابقةلل

تتضمن البروتوكوالت شروط إعادة التنشيط التي تسمح 
 .لألطراف بالعودة إلى القواعد واإلجراءات األصلية

 للحوار وبناء الثقة ؤديةاللوجستيات الم .2
وكذلك أي )اختيار مواقع االجتماعات التي تسمح لألطراف  •

بتعميق فهمهم للصراع أو ( ن جهة خارجيةوسيط أو ميسر م
 .التطلعات الرئيسية لكل جانبفهم األزمة المعينة و

إجراء  لفرصة تتيح لدرجة التجنُّب الجداول الزمنية القصيرة  •
على  ، الذين سيكونون ضروريين للحفاظحوار مكثف وبناء الثقة
 . السرية وتقدُّم المحادثات

تجنُّب مواقع االجتماعات التي تتطلب جهدًا لوجستيًا غير عادي  •
قريبة جدًا  -في حالة المحادثات المباشرة  -ألي من الطرفين أو 

ألحدي  من المركز المعتاد للنشاط العسكري أو السياسي
 . األطراف

للمحادثات، مثل " البسيطة"تخطيط تفاصيل المكونات  •
جدول زمني وأيضا ، بسالمالبروتوكوالت الجلوس وقواعد 

وجبات الطعام والمشي وغير )وقات التفاعل االجتماعي أليتيح 
 .التي قد تسمح بإجراء محادثات جانبية ضرورية( ذلك

يمكن االتفاق على تنسيق عدم المخاطرة بسرية العملية،  بشرط •
الخبراء التقنيين والجهات الخارجية ذات الصلة  زيارات من قبل

 التوضيح مسبقايتم و. في تقدم المحادثاتالتي يمكن أن تسهم 
 .المحددة والمعايير الموضوعية لهذه الزيارات لألهداف

اإلعالن عن نتائج المفاوضات تشمل  في الحاالت التي ال •
السرية، توضع اآلليات والمسؤوليات التي تضمن السرية 

ق مستقلة وسرية ألي ي، مع وضع إجراءات تحق(خاصة)بأهمية 
 .انتهاك مزعوم
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 منأعضاء معينين  بعمل لالعتراف إذا لزم األمر، يُحدَّد طريقة •
وسائل  ، وذلك تجنبًا لخطر أن يبحثوا عنفي نهاية المطافوفد ال

على سبيل المثال، من خالل )من تلقاء أنفسهم بعملهم  لالعتراف
ب المعلومات إلى وسائل اإلعالم التي قد تهدد العملية يتسر

 (. ونتائجها

وقت مبكر من العملية، في كيفية إدارة موقف تصل النظر، في  •
 فيه أخبار المحادثات عن غير قصد إلى العامة، أو تكشف عنها

 يجب االتفاق مسبقًا على. جهات خارجية عن قصد من قبل
 .إلى الصحافة في مثل هذه االحتماالت التي تصل الرسالة

 المحادثات السرية ياتمحتو .3
ومشتركة بين األطراف حول أهداف وضع رؤية واضحة  •

قد يشمل ذلك، من بين أشياء . المفاوضات وطبيعتها ونطاقها
من القواعد  مجموعة صغيرة، ولألهدافأخرى، بيان 

 . واضحا اإلجرائية، وجدول أعمال للقضايا

وقت ممكن في المحادثات إذا كانت هناك نية  أبكرالتوضيح في  •
أو االنتقال إلى ( أو جزئيًا كليًا)للكشف عن النتائج النهائية 

 . المرحلة العامة

التأكد من توافق اآلراء حول أهمية إبقاء المناقشات خارج وسائل  •
اإلعالم وبعيدًا عن الرأي العام، مع تخصيص وقت لمناقشة 

 .المتصارعة وتصوراتهم لألطراف لألزمة العامةتصورات 

دثات، بدالً من فرض قائمة طويلة من الشروط المسبقة للمحا •
ينبغي التركيز على المحادثات التي تشجع األطراف على النظر 
في اإلجراءات التي هم على استعداد للقيام بها من أجل خلق 
الثقة، ألن معظم القضايا أو المظالم سيكون لها فرصة أفضل 

 . العملية بدءلحلها بمجرد 

 عندما تهدف عملية المحادثات السرية إلى االنتقال إلى المرحلة •
العامة، ينبغي الحرص على مناقشة قواعد المحادثات العامة 

دور الوسطاء : وقت ممكن، بما في ذلك أبكرومعاييرها في 
وفود األطراف، ومشاركة أي  وتشكيلالمحتملين أو الضامنين، 

خبراء وأصحاب مصلحة خارجيين، والمواضيع التي ينبغي 
 .تركها للمرحلة العامة

عادةً . منهجية الصياغة في وقت مبكرمناقشة األسئلة الخاصة ب •
ما يكون من األفضل العمل على أساس نص رسمي واحد، مع 

 .طوال العملية الفعلية وااللكترونية للنصوصالتبادل المنتظم 

االتفاق على قواعد حول العالقة بين األحداث خارج المحادثات  •
التي الخارجية،  االحداث، االتفاق على نوع وباألخصوداخلها؛ 

 .لتعليق هذه الفعاليات أو إنهائها عادل سبب قد تكونإن وجدت، 

 دمج المحادثات السرية مع أي عملية أوسع .4
 يجب إنشاءمرحلة المحادثات العامة، لعندما يوضع تصور  •

على سبيل المثال، المرحلة )سلسلة واضحة من الخطوات 
التوجيه لمنح ( االستكشافية، المرحلة العامة، مرحلة التنفيذ

باإلضافة إلى ذلك، توضع أي لوائح إجرائية . للعملية والوضوح
 .أخرى قد تكون ضرورية أو مفيدة

عدم المخاطرة بسرية المحادثات، يتم اتخاذ إجراءات  بشرط •
نسانية، إ إيماءاتز البيئة وبناء الثقة بين األطراف، مثل يتعزل

والتواصل مع المجتمعات المتضررة، وتجنب المصطلحات 
 .المهينة في اإلشارات العامة للخصم

سياسية وإعالمية  استراتيجية -بشكل منفصل أو مشترك  -إعداد  •
لالنتقال إلى مرحلة المحادثات العامة، بما في ذلك شرح 

سبب توضيح لالتفاقيات التي تم التوصل إليها في السر و
 . ضرورة المرحلة الجديدة

، (كليًا أو جزئيًا)لسرية إذا كان من المفترض نشر نتائج العملية ا •
يتم االتفاق على اآلليات والمعنيين بالكشف عن وجود االتفاقية 

ال ينبغي . ومضمونها، بهدف إضعاف تأثير المفسدين المتوقعين
أن يكون االتفاق الذي تم الكشف عنه مفاجأة ألي جهات فاعلة 

إذا حدث ذلك، فسيصبحون أكثر عرضة للتخريب أو فرئيسية؛ 
 . عية عن النتيجةنزع الشر

إذا كان المقصود من العملية وبعض نتائجها أو كلها أن تظل  •
سرية، فيجب االستعداد للتنفيذ الفعال لالتفاقية مع الحفاظ على 

 .السرية المطلقة

 موازنة التوتر بين السرية والشمول .5
تحدَّد جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة التي لم تشارك في  •

اصة أولئك الذين قد يعطلون العملية أو وخ -المحادثات السرية 
وتحديد  -من المحتمل أن يلعبوا دوًرا في المراحل الالحقة 

وينبغي العلم أيًضا أن استبعادهم الشخصي . إشراكهم استراتيجية
الموضوعات استبعاد من المحادثات ال يجب أن يؤدي إلى 

 . المعروفة بأنها مهمة بالنسبة لهم

نشر النتائج، ينبغي اإلنهاء بة تهدف إلى بالنسبة ألي عملية سري •
تحديد جداول زمنية وآليات يمكن أن تسمح للفئات والقطاعات 

 .المدنية المهمة بالمشاركة في مراحل الحقة أو في التنفيذ

صياغة بيانات واضحة ومقنعة لمكافحة الفكرة التبسيطية بأن  •
نًا شرط السرية أحيا. عملية التفاوض معيبة بحكم طبيعتها السرية
 . ال غنى عنه إلجراء محادثات من أي نوع

بغض النظر عن تعقيد العملية والقضايا المطروحة للمناقشة،  •
إذا كان من المفترض  للعامةينبغي التأكد من صياغة سرد بسيط 

أن تصبح النتائج معروفة، مع إدراك أن المزيد من التقدم لن 
 .يحدث إال إذا كان هناك دعم عام كاف  

 

، وهي منظمة دولية غير حكومية مستقلة تقدم تحليالت ومشورات فنية شاملة للجهات الفاعلة الوطنية المشاركة في 2012في عام  IFITتأسست 
المفاوضات واالنتقاالت في بلدان مثل كولومبيا والسلفادور  IFITالمفاوضات واالنتقاالت في المجتمعات الهشة والمتأثرة بالصراعات. دعمت 

 ونيجيريا وسوريا وسريالنكا وتونس وأوكرانيا وفنزويال وزيمبابوي.   وغامبيا وليبيا

 


