
المفوضية السامية لالمم المتحدة لشؤون الالجئين

التفاوض االنساني

الممثلية اإلقليمية للمفوضية السامية المتحدة لشؤون الالجئين 

لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية



اهداف وغايات الجلسة 

.ماهية التفاوض االنساني•

.اساسيات التفاوض االنساني•

.انواع التفاوض•

مراحل التفاوض•

.إعداد الورقة التفاوضية•

مبادئ اساسية للتفاوض•
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اإلنسـانيتفاوضخصائص ال في المجال اإلنسانيعاملةالجهات البواسطة•

(الحماية والمساعدة)هداف إنسانية من أجل أ•

في البلدان المتضررة من الصراعات المسلحة•

مساعدة / المسؤولية عن حماية / السلطة لهامع جهات •

مدنيينال
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فضل وأ،، المصالحالحد األدنى، فمواقال

البدائل
من تريد أن تحققهيلخص ما دحدمبيان : موقف ال•

المفاوضات

قيق إذا فشلت في تحمحتملةأسوأ نتيجة : الحد األدنى•

موقفك

المحددة وجانبي التفاوض الملحة لحتياجات إلا: المصالح •

في المواقف

يتفاوضالتفاق اإلخياراتأفضل : البدائل فضل أ•
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أنواع التفاوض

ساومةلما•

التركيز على المواقف-

خسارة ال/ إتفاقات الربح -

مبادئ التفاوض •

التركيز على المصالح-

للجانبينةالمربحتفاقاتاإل-
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السعي للتوصل إلتفاق

ثالث مراحل: لتفاوض ا

مراحل التفاوض

التطبيق

اإلعـداد
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تفاوض اإلنسانيللةثالثالمراحل ال

عداداإل-المرحلة األولى 

تنسيق مع الشركاء في المجال اإلنسانيالنهج : الخطوة األولى 

اتخاذ قرار بشأن األهداف واالستراتيجية: الثانيةخطوة ال

تفاوضيالك شريككيفية تحليل معرفة : الثالثةخطوة ال

سعىال–المرحلة الثانية 

للوصول إلتفاق 

بناء توافق في اآلراء بشأن عملية التفاوض: الرابعةخطوة ال

األمور الراهنةتحديد : الخامسةالخطوة 

خيارات الوضع : الثالثةالخطوة

سانية العمل من أجل االتفاق على أفضل خيار يلبي األهداف اإلن: السابعةخطوة ال

–لثة المرحلة الثا

التطبيق

التضمين/التطبيقتحديد معايير : الثامنةخطوة ال

الرصد وبناء العالقات: المتابعة : التاسعةلخطوة ا
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دادـعاإل:األولىالمرحلة 

المصالح  ووالحدود األدنى د األهداف والمواقف يتحد•
تفاوضيالتفاق إلبدائل اأفضل و

نظير المناسبتحديد ال•

مصالح والحدود األدنى وأهداف ومواقف الوقوف على •
الطرف اآلخر

قياس التوافق بين األهداف والمصالح •

قيم كيفية وماهية نوع قوتك•

وضع استراتيجية جيدة •
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يةالتفاوضإعداد ورقة العمل 

هم

1. 

2.

3. 

المصالح                                           نحن

1. 

2.

3. 

.4

5.

6.

الخيارات                                           

1. 

2.

.3

.4

5.

6.

المعايير

1. 

2.

.3

هم نحنتفاوضيالتفاق اإلبدائلأفضل 

نتعايش مع قانعين بـ

اإلقتراحات

نطمح إلى

* BATNA: Best Alternative To a Negotiated Agreement
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السعي إلى إتفاق: المرحلة الثانية
الصحيحةعالقة البناء •

ختالفات الثقافية اإلحسن معالجة•

التحقيق : تحديد المصالح •

بتكار الخيارات لتحقيق المكاسب المشتركة إ•

ستخدام معايير موضوعية بإالتمسك•



المصلحة

الخيارات

المعيار

بدائلإلتزام

اإلتصـال

العالقـة

“نعم”لو 
“ال”لو 
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التضمين: المرحلة الثالثة

مراقبة المفاوضات الجارية•
االتصال بين المفاوضين والفرق التنفيذية-
(جتماعاتإلاتبسجالاإلحتفاظ)مستندات فعالة-
الشخصيةاتنعكاساإل-

تفاقاالمراقبة •
ض لضمان تمخالمراقبة الصحيحة، وذلك لية آتحديد-

اول تحالذي على حياة الناس تؤثرعن نتائج اإلتفاق 
تهمحماي
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تفاقات متبادلة المنفعةإخلق خيارات وبسمح معرفة المصالح ت: الخالصة

مواقف•

مصالح•

خيارات على مائدة التفاوض•

الخيار المناسب•



Welcome

الخالصة

التفاوض االنساني ،،، يهدف الى تخفيف المعاناة االنسانية،،، ضمن سلسلة 

اجراءات عمليه مناسبة قابلة التطبيقز



Conclusions


