برنامج المفاوض الدولي
إســهاما مــن مركــز األهــرام للدراســات السياســية واالســتراتيجية فــي الجهــود الوطنيــة لرفــع مســتوى الكــوادر البشــرية،
وإعدادهــا لمواجهــة التحديــات وتعقيــدات التفاعــات الدوليــة الراهنــة ،ينظــم المركز برنامجــا تدريبيا في مجــال المفاوضات
الدوليــة بجوانبهــا المختلفــة ،وفقــا للمعاييــر العلميــة وخبــرات الممارســة العمليــة فــي هــذا المجــال.
يشرف على البرنامج :السفير د .محمد بدر الدين زايد ،مساعد وزير الخارجية األسبق.
ويشارك فيه نخبة من خبراء مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.

أهداف البرنامج
ينطلــق البرنامــج مــن أن المفاوضــات الدوليــة هــي إحــدى أهــم أدوات التفاعــل الدولــي ،ســواء إلدارة األنمــاط الالمحــدودة
للتعــاون الدولــي ،أو لتســوية المنازعــات والصراعــات الدوليــة.
ويبــدأ البرنامــج بتعريــف المفاوضــات ،وأنماطهــا المختلفــة ،والتمييــز بيــن مــا هــو دولــي ومــا هــو غيــر ذلــك ،ثــم يســتفيض
فــي شــرح تحليــل الســلوك التفاوضــي الدولــي مــع إبــراز األبعــاد المختلفــة فــي تفســير هــذا الســلوك .كمــا يعالــج البرنامــج
العمليــة التفاوضيــة وتحليــل ســلوك المفاوضيــن واســتراتيجيات التفــاوض والتســاوم ،وكيفيــة التوصــل التفــاق.
يتــم توجيــه اهتمــام خــاص لكيفيــة تطويــر مهــارات التفــاوض وبشــكل خــاص لــدى المفــاوض غيــر المتخصــص ،ثــم ينتهــي
البرنامــج التدريبــي بتقديــم نمــاذج تفاوضيــة ،وتنظيــم محــاكاة عمليــة للمتدربيــن.

محتويات البرنامج
تعريف المفاوضات الدولية
 العالقة مع األنماط العادية للتفاوض. -أنماط المفاوضات الدولية.

إعداد ملف التفاوض
 تحديد موضوع التفاوض ،واإلشكاالت التي تواجهه (على ماذا نتفاوض) ...األسباب والحلول. المؤثرات على صياغة المواقف التفاوضية على الصعيد الدولي. فهم دالالت اختالف تطبيقات المفاوضات في الواقع. آليات صنع القرار ،والعوامل المؤثرة عليها. -المؤثرات النفسية والثقافية وأبعادها.

التدخل الدولي في المفاوضات الدولية
 التدخل السلبي :تحليل البيئة الدولية المعقدة. التدخل األيجابي :مسألة الوساطة ،تحليل دور الوسيط في التفاوض ،آليات وأدوات الوساطة ،فعالية الوساطة. -تحليل العملية التفاوضية – الجدل واإلقناع –استراتيجية التساوم.

عملية الوصول إلى اتفاق
العــروض االفتتاحيــة ،الصيغــة والتفاصيــل ،الضغــوط الزمنيــة ،عمليــة نســج األتفــاق ،أســلوب الصفقــة المتبادلــة،
الغمــوض واالســتبعاد ،مشــكلة خــط النهايــة ،الــذروة ،ناتــج التفــاوض ،إشــكالية ســمعة المفــاوض وحفــظ مــاء الوجــه.

نموذج المحاكاة
يتم عمل جلسة خاصة بتحليل إحدى األزمات للبناء عليها في نموذج المحاكاة ،وذلك في حالة موظفي الدولة.
للتسجيل واالستفسار يرجى االتصال بالمركز
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