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الحوار وبناء : الجلسة الرابعة

التوافق حول القضايا العامة



:أهداف الجلسة

تعريف الحوار وأهميته في بناء التوافق بين األطراف.1

وشروط نجاحه، مع التركيز على الحوارات الوطنية؛

فهم أهداف الحوار وخصائصه وطرق استخدامه، وبناء .2

ة التوافق كأداة أساسية للحّد من مخاطر فشل مسار العملي

االنتقالية ولتعزيز الثقة بالدولة؛

ه وتحّمل تحديد مراحل الحوار بغية التوصل إلى اتفاق وتنفيذ.3

.األطراف المعنية مسؤولية انعكاساته

الحوار وبناء التوافق حول القضايا العامة: الكفاءة السادسة

الجلسةمخطط



اّانتقالاّتشهدالتيالدولتمرّ  تنعكسقراراتاذاتخعليهاتحتمصعبةبمراحلديمقراطيا

فينوالمواطنيالمعنيةالجهاتتفاعلوطريقةالديمقراطيوالنظامالحكمشكلعلى

.السياسيةالحياة

وبناءوإدارتهاللحوارآلياتوضععلىالسياسيةالقيادةقدرةفييكمنالتحديأن

.المسؤولياتوتحّملالتنفيذومتابعةالتوافق

أحدعتبريكماالعام،الشأنفيالمواطنينمشاركةتتيحفعالةأداة ًالحواريعتبركما

تالي،وبال.المهمشةالفئاتودمجالعدالةوضمانالدولةشرعيةلتعزيزالوسائلأهم

لأنالحوارفباستطاعة المنهجياءواإلقصالقمعمننتجتالتيالسلبيةالعالقاتيحو 

بناءهدفبالقطاعاتمختلفبينشراكةّ إلىالعربيةالبالدفيالمستشريوالعنف

الديمقراطيالحكموتعزيزالدولةمؤسسات

الحوار وبناء التوافق حول القضايا العامة: الكفاءة السادسة

المدخل



ف ملةالمحتالمشكالتلتحليلعمليةوسيلة»أنهعلىالحواريُعرَّ

لىوعالمتأزمةالعالقاتحلًّعلىيساعدوهو.حلولبدائلوالستنباط

كذلكيسمحوهو.واحدمجتمعً فيمختلفةوآراءبهوياتاالعتراف

بيئةروتوفيقرارالتخاذالضروريةبالمعلوماتالمعنيةالجهاتبتزويد

«.معيةالمجتالتعقيداتمنالرغمعلىالتغييرإمكانيةمنتسهلإيجابية

أيوافقالتبناءإلىالحكوميةوغيرالحكوميةاألطرافبينالحواريسعى

لتحمّ علىبموجبهاألطرافجميعيوافقمتكاملاتفاقإلىالتوصل

منيضوحقيقيفعليجهدنتيجةأتىوالذيالنهائيالقرارمسؤولية

األطرافمنعددأكبرمصالح
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الحوارتعريف



.مسبقإذنعلىالحصولغيرمنمنهاجزءأيأوالمادةهذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجميع©

ما هي الحوارات الوطنية؟

يد توافُق الحوارات الوطنيّة هي عمليات سياسية تمسك بزمامها أياٍد وطنية وتستهدف تول

ياسية اآلراء بين طيٍف واسع من الجهات الوطنية صاحبة المصلحة في أوقات األزمات الس

دىالحادة، أو في أوضاع ما بعد الحرب، أو خالل عمليات االنتقال السياسي البعيدة الم

.ومراحل التحوالت الهيكلية والبنيوية



.مسبقإذنعلىالحصولغيرمنمنهاجزءأيأوالمادةهذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجميع©

متى تُعقد الحوارات الوطنيّة ولماذا؟ 

الوطنيةهميةاألذاتاألزماتمعللتعاملوتُعقد.مختلفةألوضاع  استجابة  الوطنيّةالحواراتإعداديجري

ساتمؤسأوحادسياسيجمودعنعبارةاألزماتتلكتكونوقد.كُكلالمجتمععلىانعكاساتلهاالتي

اتفاقٍ بلوغأوالتوتّر،حّدةتخفيفإلىالوطنيةالحواراتتهدفاألوضاعهذهمثلوفي.معّطلةسياسية

الحواراتعقدت  كما.األزماتإدارةوظيفةيستوفيبماجديد،مؤّسسيّ إطارتأسيسإعادةحتىأوسياسي،

الشرعيّةنزعت  عندماالسياسياالنتقالعملياتوبعد،األهليةالحربعناالبتعادعمليةمنكجزءالوطنيّة

الوطنيّةلحواراتاعنويتولدّ .شموال  أكثرآليّاتوضع  الحاجةوتستدعيالقديمةالسياسيةالمؤسساتعن

مؤسساتأسيسلتسعيا  ثقافي،اجتماعي،اقتصادي،سياسي،جديدنظام  ضمنوطنيةقيادةهذه،بوظيفتها

.ومواطنيهاالدولةبينمعدلأوجديداجتماعيعقدٍ علىوللتفاوضجديدة



.مسبقإذنعلىالحصولغيرمنمنهاجزءأيأوالمادةهذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجميع©

ما هي أهداف الحوارات الوطنيّة؟

.األهدافمنعةمجمولتحقيقالوقتبمرورتطويرهاأوالوطنيةالحواراتاتّباعيمكنالقائمللسياقوفقا  

التعديالتواألمنية،الترتيباتأي)الموضوعيةأوالمحدَّدةاألهدافمنضيّقةمجموعةٍ علىتركزوقد

عادةإتستلزمقدوالتي،النطاقواسعةتغييرعملياتعلىأو،)وغيرهاالحقائق،تقّصيولجانالدستورية،

كثيرةأنواعتعكسقدبينماأنّهإلىاإلشارةالمهمومن.جديداجتماعيعقدٍ ووضعجديدسياسينظامبناء

الحوارمنيسيينرئنوعينبينالتمييّزويمكنللحوار،المتمايزةالتصنيفاتأواالستخداماتالعملياتمن

:لهماالمتّوخاةللوظيفةوفقا  تعريفهماويجريالوطني،

وإدارتها؛األزماتلمنعكآليّاتالوطنيّةالحوارات▪

.األساسيللتغييركآليّاتالوطنيّةالحوارات▪



الحوارأهميةتعود

:كونهإلىإذا

تشاركيةعملية

تعلّميةعملية

إنسانيةعملية

األمدطويلةعملية
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نظريمدخل
مستويات الحوار الفعّال



:الحوارعمليةنجاحمعايير

األطرافلكافةفاعلةمشاركة▪

المقترحبالمساراألطرافلتزاما▪

المشكلةفهمعلىوقدرتهماألطرافمعرفة▪

األطرافكافةقبلمنللتعاونجهوزية▪

األطرافعلىالمترتبةالمسؤوليةإدراك▪

وشفافةواضحةعمليةتصميم▪

للجميعُمنصفةتكونمشاركةمعاييراختيار▪

للتحقيقوقابلواقعيأعمالجدولوضع▪

.متخصصينخبراءبهايقومللحوارفاعلةإدارة▪
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الحوارعمليةمراحل
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.مسبقإذنعلىالحصولغيرمنمنهاجزءأيأوالمادةهذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجميع©

كيف تُبنى الحوارات الوطنيّة؟

:  تمّر الحوارات الوطنيّة عبر ثالث مراحل متتالية

التحضير، ▪

والعمليات، ▪

.  والتنفيذ▪

وهذا . يّةبنية مؤّسستحتاج بدورها إلى تطويرتطوير وظائف مختلفة يلزمومع كل مرحلة 

.ما ن طلق عليه إطار الحوار الوطني



.مسبقإذنعلىالحصولغيرمنمنهاجزءأيأوالمادةهذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجميع©

اإلطار المؤسّسي وهياكل الحوار الوطني

كبيردٍّ حإلىالمرتبطةاالحتياجاتمعالمتوافقةالفريدةبنيتهوطنيحوارلكلسيكون

قةوالثالسياسيةاإلرادةعلىيتوقفالنجاحأساسلكن.عمليةكلوبهدفبالسياق

لىعواإلشرافالعملية،تحضير:المشتركةالوظائفمنأساسيةمجموعةنجدذلك،مع

وتنظيمعريضة،الالقاعدةذي/التمثيليالقراراتخاذوتيسيرالفنّي،الدعموتوفيرالعملية،

...الفرعيّةوالمتخصصةاللّجانعمل

تقّصيئاتهيوكك ّل،البِنيةضمنأيضا  األمانوشبكاتالجمودكسرآليات:إلىإضافة  

.الوطنيالحوارهيكلعليهن طلقماوهذا...الحقائق



.مسبقإذنعلىالحصولغيرمنمنهاجزءأيأوالمادةهذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجميع©

المناظرة                الحوار الوطني               الوساطة

رف  طفيهاي عين  عمليةالوساطة"◦

ْينطرفينثالث أكثرأوآخر 

أوهإدارتأوالنزاعلمنعبموافقتهم،

وضععلىبمساعدتهموذلكحلّه

ل ةاتفاقات تباد  ".القبولم 

ةسياسيعملياتهيالوطنيّةالحوارات◦

لِكيّةذات تواف قدتوليتستهدفوطنيةم 

الجهاتمنواسعطيف  بيناآلراء

أوقاتفيالمصلحةصاحبةالوطنية

أوضاعفيأوالحادة،السياسيةاألزمات

الاالنتقعملياتخاللأوالحرب،بعدما

.المدىالبعيدةالسياسي

ناظرة◦ ثحيتعارضيةطبيعةذاتهيالم 

موقفهصّحةإلثباتفيهاجانبكليسعى

علىالتركيزخاللمنحقعلىوبأنه

وتبياناألخرالطرفضعفنقاط

.الفوزهومنهاوالهدفأخطائه،

بينالثقةوجودتتطلبالوالمناظرة

المعنيةاألطراف



.مسبقإذنعلىالحصولغيرمنمنهاجزءأيأوالمادةهذهطبعأواستخدامإعادةتجوزال .لإلسكوامحفوظةالطبعحقوقجميع©

فهم عملية وضع الدستور

وتوفّر  .مالسالاءوبنالدولةوبناءالديمقراطيةتحقيقفيأساسيةكعمليةالدستوروضع  عمليةفهميُمكن

كممؤسساتحولهت شكَّلالذيالعامالهيكلالدساتير أنجديددستورصياغةأوإصالحلعمليةويمكن.الح 

االجتماعيةالفئاتاحتياجاتإدماجوفيوسياسي،اجتماعيتغييرحولالمجتمعرؤيةتحديدفيت ساعد

شرعيّةلالقاعدةتأسيسإعادةوالدولة،بناءإلعادةاألساسيةالمبادئتعريفوفي،ومصالحهاالمختلفة

كموانتقالالسياسياالنتقالعملياتخاللالدولة كعمليةورالدستصناعةعمليةإلىالنظرويمكن.الح 

عبروتستمردستوري،بإصالح  المطالبةبعدعموما  تبدأوهي.مادستور  'صياغة'مجّردمنأكثرتغّطي

مفتوحةةعمليهيالدستورصناعةفإنوبالتالي.والتنفيذالمدنيةوالمشاركةالفعليةالصياغةمراحل

.بطبيعتها



الدستورحولالحوار

:اليةيجب أن تتوفر ثالثة شروط لنجاح عملية صياغة الدستور، وهي الت

ن وهي تتأثر بمدى إشراك المواطني: آليات صياغة الدستور ومراحله▪

.والجهات المختلفة في صياغته وكسب موافقتهم عليه

افؤ وهو يعكس مستوى التك: شكل النظام السياسي ومؤسسات الدولة▪

ة والعدالة والمساواة في مشاركة كافة المواطنين والفئات المجتمعي

.وقدرتها على حماية مصالحها

ؤدي وهي ت: القيم والمبادئ التي يعتمد عليها مسار صياغة الدستور▪

يل، إلى بناء رأي عام، وتشكيل انطباع حول مستوى المشاركة والتمث

.وحول انعكاس واقع المجتمع السياسي والثقافي فيه
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مراحل 
صياغة 
الدستور

: البدء

المطالبة بإصالح -
دستوري

االتفاق على عملية -
التعديل/اإلصالح

:الرقابة

رقابة مدنية على -
التنفيذ السليم؛

الدعوة إلى -
التعديالت اذا ما 
استدعت الحاجة

:االعتماد والتنفيذ

إصالحات قانونية، -
ومؤسسية، 
؛وسياساتية

توفير المشاركة -
المدنية

:المراجعة والتوافق

مراجعة مدنية، -
استفتاء، تثقيف؛

إعادة صياغة عند -
الحاجة

:الصياغة

جمع المداخالت من -
الجهات المعنية على 

الصعيد الوطني؛

تثبيت المقترحات؛-

الصياغة المتخصصة -
(قانونية)

تصميم آلية سير 
:العملية

اختيار الجهات -
الفاعلة إلشراكها 
وإشراك الجمهور 

ودوره؛

تحديد القضايا -
المراد تناولها



أسئلة للنقاش

ما هي المشكلة المطروحة والتي.1

تحتاج إلى معالجة من خالل 

الحوار؟

ما هي انعكاسات عدم التوصل .2

إلى اتفاق بين األطراف؟

ما هي الخطة األنسب للحوار .3

وبناء التوافق بين األطراف؟

المجلس االنتقالي في اليمن: التمرين االول




