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األهداف

ة مراجعة مناهج التفاوض وإمكانية تطبيقها على بيئ
الدستور الغذائي

تحديد السمات السلوكية الرئيسية والنهج 
للمفاوضات الناجحة
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التعاريف

تفاوض

.محاولة عمل اتفاقية أو تغييرها من خالل الحديث عنها❑

توافق

دل الموافقة على شيء ليس بالضبط ما تريده من أجل إنهاء الج❑

.أو حل مشكلة

إجماع

.رأي أو قرار مقبول بشكل عام بين مجموعة من الناس

مقتبس من قاموس كامبريدج عبر اإلنترنت *
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خطوات التفاوض المقترحة

I. استعد

II. تبادل

III . 
= الصفقة 

رالتطو/التقدم

IV. أبرم

V. نفذ
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يالدورالنهجينتهيمانادرا  
مننسبةأعلىباعتباره

بعد(٪60)المفاوضات
األولىالجولة



تفريغ دورة التفاوض

االستعداد. الخطوة األولى

.تأكيد الحاجة للتفاوض❑

:موقف مؤكد❑

اين نحن؟▪

أيـن يجب أن نـذهب ؟▪

بل يجب توثيق المواقف بناء  على -محاولة عدم وضع خطوط حمراء 

.التأثير/العواقب
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(2)تفريغ دورة التفاوض

جمع البيانات ❑
❑ Enregistrer la traduction

.موقفك ، حججك ، معلوماتك الداعمة ، حقائقك ، إلخ▪

.األسباب المنطقية كما تظهر-مواقف أخرى ▪

.ماتالمعلو/البيانات/األساس المنطقي-مواقف األطراف الثالثة ▪

:تعرف على بيئتك▪

oدعمك، انتقاصك، أصحاب المصلحة بشكل عام.

.التي تحتاج إلى بنائها( العالقات)استعد للعالقة ▪

.واختبار االفتراضات" ال أعرف"طور تحقيقات الكتشاف ▪
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(3)تفريغ دورة التفاوض

تبادل المعلومات-الخطوة الثانية 

:خطوة لصالح الحوار والتفاعل مع الجانب اآلخر❑

(:صالحالم)تقاسم المعلومات واستكشاف الخيارات التي تعالج الفائدة ▪

oما يحتاجه الطرفان، على عكس المواقف.

الموقف                مصلحة▪
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عنالتعبير
ةنقطفياالهتمام
الدافع ≠منعطفأوزمنية



(4)تفريغ دورة التفاوض
نصائح

.أكثر من الحديث... االستماع الفعال ❑

.المناقشة القائمة على الحقائق❑

:تقييم الوضع❑

ما مدى انفتاح الجانب اآلخر؟▪

ما مدى المصداقية؟▪

ما مدى كفاءة ؟▪

احتمالية مواءمة المصالح ؟▪

:في متابعة المفاوضات« قرار محظور»قد تؤدي هذه الخطوة إلى ❑

.أفضل بديل التفاق تفاوضي- BATNAتنفيذ ▪
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(5)تفريغ دورة التفاوض

التطور/التقدم/الصفقة-الخطوة الثالثة 

.«األخذ والعطاء»هذه هي خطوة 

من خالل جعل " المصلحة المشتركة"تهدف إلى إرضاء 

".الفوز"المواقف تتطور لتحقيق سيناريوهات 
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عوامل 

التمكين
المهارات السلوكية
مهارات التواصل

ا م ي ر ك ون  ك ت ن  ا جب  ي  ، ة ق ث موضع  كون  ت ي  ك ل



(6)تفريغ دورة التفاوض

نستنتج. الخطوة الرابعة

.التاليةالخطواتطريقعناتفاقإلىالتوصليتم❑

خاللمنأوالمشتركةالمصلحةتحقيقخاللمنإما❑
.الحوارمواصلة

.ورةالدبدءإعادة-المفاوضاتمنالقادمةللجولةالتحضير▪
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(7)تفريغ دورة التفاوض 

الخطوة الخامسة تنفيذ

.تنفيذ مخرجات االتفاق❑

.استعد لفرصة التفاوض التالية❑
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نوع المفاوض

تنافسي

دافع كبير لتحقيق مصلحة لطرف واحد

متعاون

عندما يشترك الطرفان في فائدة عالية القيمة على المدى الطويل

تجنب

عندما يكون من غير المرجح أن تتقاطع المصالح الطويلة األجل 
تلبيتها/للطرفين

استيعاب

ألحد الطرفين أكثر أهمية ( الطويلة األجل)عندما تكون المصالح 
بكثير من اآلخر

حل توافقي بدافع

مصلحة الطرفين تتطابق

متوسطة األجل
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Type of Negotiator (2)
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مهمة

صلة

تنافسي

استيعاب

مساومة

متعاون



لماذا يجب أن تكون مفاوضات الدستور الغذائي محددة

القيم المشتركة= الدستور الغذائي 

.أهداف المنظمة أوسع وأعلى من مصلحة كل عضو❑

:يجب حماية سالمة عملية وضع مواصفات الدستور الغذائي❑

.توافق اآلراء-النص /بالمواصفة-وتؤيد البلدان غير المهتمة ▪
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مفاوضات الدستور الغذائي

اإلجماع≠توافق اآلراء 

:مقاييس النجاح

.قيم الدستور الغذائي/ يتم التمسك بمبادئ 

أن -وال سيما البلدان النامية -ويرى األعضاء 
أي تلبية احتياجاتهم في مجال -المخرجات مفيدة 

.وضع المواصفات الغذائية
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تطوير توافق آراء في الدستور الغذائي/إيجاد

المبادئ التوجيهية

.تحل مصالح المنظمة محل مصالح العضو الخاصة❑

.دعم القيمة المضافة للمنظمة وأهميتها للبلدان النامية❑

.يالحفاظ على األساس العلمي لمعايير الدستور الغذائ❑

.ضمان التمثيل العالمي العتبارات إدارة المخاطر❑
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تيسير توافق اآلراء في أعمال الدستور الغذائي

أدوات

:المناقشات الميسرة❑

ة أمان( رؤساء)مجموعات صغيرة ييسرها رئيس ▪
.الدستور الغذائي

.تدخل دول ثالثة▪

:عملية أصدقاء الرئيس❑

دعم الرئاسة من قبل أحزاب المعارضة والدول ▪
الثالثة
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التوجيهات بشأن تيسير توافق اآلراء في الدستور الغذائي
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