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 مقدمه و هدف -1

 بيان کننده نظر مشترکی است که از تجربه گروهی از افراد مسلکی ملکی و نظامی ،اساتيد پروتکل تسوالو
پوهنتون ها، سازمانها، ادارات دولتی و رهبران کشورهايی که در مرکز ماموريتهای حفظ و ايجاد صلح  

 .قرار داشته اند حاصل گشته است

 .اين پروتوکل به عنوان رهنمودی برای رهبرانی است که در آينده مداخالت بين المللی انجام خواهند داد

ت ها را مورد شناسايی ن المللی به منازعات و شکست حکومماهيت موقتی پاسخ های بي پروتوکل توسوالو
 خواستار هماهنگی بيشتر باشد، مجموعه ای از اصول و کل به جای آنکه صرفااين پروتو. دقرار می ده

هر ک ناپذير آن جهت مقابله با محدوديتهای تفکيرهنمودها را که ايجاد کننده گان صلح در آينده می توانند از 
 .استفاده کنند را ارائه می داردنبه عمليات چند جا

 

  ايجاد صلح يعنی چه؟-2

صلح را به عنوان تالش هايی برای ملل متحد ايجاد .  وجود دارد"ايجاد صلح"دو ديدگاه متفاوت در مورد 
 .ظرفيت سازی، مصالحه و تغييرات اجتماعی تعريف می کند

 منازعه خشونت بار کاهش ه پس از زمانی کهيجاد صلح يک پروسه طويل المدت می باشد کدر اين ديدگاه ا
وزارت دفاع بريتانيا ايجاد صلح را به عنوان اقدامات سياسی، . يافته يا متوقف گشته است اتفاق می افتد

منازعه طراحی  سياسی و به منظور کاهش عوامل اعی  و نظامی که جهت تقويت توافقاتاقتصادی، اجتم
که منازعه هنوز ادامه در حالی انجام شود اه، ايجاد صلح ممکن است اين ديدگدر . ندشده اند تعريف می ک

 . ايجاد پروتوکل تسوالو را فراهم گرديد انگيزه همانند اوضاع در افغانستان که تجربه آن،دارد

                                                      

؛ 2007 جوالی 21-22در درياچه کيو در رواندا، : پروسه تسوالو که باعث ايجاد اين پروتوکول گرديد دو جلسه رسمی را در خود داشت *
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 . برگزار گرديد
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تمه با قبول اينکه گاهی اوقات تالش های ايجاد صلح می بايست قبل از اينکه يک منازعه خا پروتوکل تسوالو
که در ديدگاه وزارت دفاع بريتانيا بيان شده است را در تعريف گسترده تر از ايجاد صلح م گردند،  انجايابد

 . خود دارد

می باشد که هدف از آن حمايت از کشورهايی است که در " با ثبات سازی " بنابراين ايجاد صلح مترادف با  
ونت، حفاظت مردم و نهادهای کليدی،  پس از منازعه قرار دارند و به واسطه جلوگيری يا کاهش خشمرحله

ذاری ها و مادگی برای سياست گ و آ،حمايت از پروسه های سياسی که منجر به ثبات بيشتر می گردند
 .خشن انجام می شود تر و غيرانکشاف طوالنی

 

 ا به يک ديدگاه مشترک نياز داريم چرا م-3

 :داشته اندن اند زيرا آنان خصوصيات ذيل را  ناقص بودهته، مداخالت برای ايجاد صلح قسما سال گذش15در 

 و عاملين بين المللی مخالف ، برخی از نيروهای داخلی با پروسه ايجاد صلح، دولت ميزبان:امنيت -
 .اشاره می گردد" تخريب گر"گاهی اوقات به اين افراد به عنوان مشکل . بوده اند

  که هدف يکسانیلت نهايی مورد توافقانند يک حاعامالن خارجی نمی تو : پالن گذاری استراتژيک -
 .فراهم کند مورد شناسايی قرار دهندرا برای مداخله مشترک آنها 

تالش بين المللی که سازمانهای مستقل مختلفی هيچ مرجع قانونی که قادر باشد : مرجع هدايت کننده -
 . هدايت کند وجود نداردرا شکل ميدهند

 .آگاهی کافی از فرهنگ ميزبان ندارندکارمندان خارجی : تعليم و آگاهی فرهنگی -
دونرها بواسطه نبود افراد مسلکی داخلی که قادر به اجرای پروژه های پيچيده سکتور : ظرفيت محلی -

 .امه باشند به مشکل مواجه می گردندع
اعتماد و ترس از مداخله بين المللی جهت تقويت واقعی شرکای داخلی به دليل نداشتن : تحمل ريسک -

 .ر آهسته و کند می باشدشکست بسيا
ی آن انجام نگيرد زمانی که تمويل خارجی به طور سيستماتيک و با توجه الزم به نتايج سياس: تمويل -

حساب دهی مالی در حالی که اغلب اوقات طرزالعمل های . سازدمی تواند موافقات صلح را متضرر
غيرقابل پيش بينی و موقتی ، مکن است مکانيزم های تمويل آهسته است، مدولت ميزبان نامناسب

است تمويل خارجی به جای همچنين ممکن .باشند که پايداری را با مشکل مواجه می کنند
 ملزومات دوران  و از طريق ميکانيزم های راپوردهی،درنظرداشت نيازهای کشور ميزبان

  . حسابرسی و بودجوی تنظيم گردد
 خدمات اساسی، که هر دو برای تحکيمغل و پروگرام هايی برای ايجاد ش: مشاغل و خدمات اساسی -

 .صلح ضروری هستند، اولويت الزمه را دريافت نکرده و به ندرت نتايج مناسب را ايجاد می کند
 

 اصول. 4

ل کليدی و اصی از اين يکناتوانی در رعايت.  از پاسخ بين المللی حاکم باشند هر بخش براصول ذيل بايد
 : خطر انداخته استهای پيشين را بهموريت موفقيت ما
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با وجود اينکه صلح در کوتاه مدت تضمين شده باشد، اگر دولت ميزبان نتواند : مشروعيت محلی -
 .مردم را به نفع خود جلب کند، کمپاين ايجاد صلح در نهايت با شکست مواجه خواهد شدپشتيبانی 

وافقت در سطوح د اولويت بندی و مانسجام عملياتی در ايجاد صلح نيازمن: انسجام در تالش -
  اولويت بندی در سکتورهای مختلف عمليات نيازمند ساختارهايی. می باشدستراتژيکی و عملياتی 

. سازمانی در جهت نيازهای حکومت ميزبان است/ عاليق ملیبرای هماهنگی و شامل ساختن
. هم است بسيار ماين ساختارها قبل از استقرار نيروهااطمينان يافتن از موافقت گسترده باالی 

ما در مواردی که انسجام استراتژيکی و هماهنگی در حوزه صالحيت دولت ميزبان است، ا ،اصوال
 . ضعيف هستند هماهنگی نياز به چوکات های خارجی نيز خواهد داشتی انتقالیدولت ها

و مکانيزم های هماهنگی نبايد بيش از حد سخت گيرانه موافقت باالی اهداف گسترده استراتژيکی 
  . سازمان های کمکی بين المللی ايجاد نمايندع غير ضروری را برای خود مختاریده و موانبو
د بايد از ساختارهای تنظيمی قابل تمام عاملينی که در پروسه ايجاد صلح دخالت دارن: حساب دهی -

  -  که ترجيحا توسط مقامات محلی در همکاری با شرکای بين المللی مورد نظارت قرار گيرند-اجرا 
 . کنندجهت تضمين شفافيت و حساب دهی پيروی

 خصوصی، انجو ها و  امنيتیها و نيروهای بين المللی، کمپنی هایاين موضوع شامل تمام سازمان 
 .همچنين سازمان های داخلی می گردد

عواملی . ول است می باشدموفقيت نيازمند فهمی از انچه که بطور واقع بينانه قابل حص: عمل گرايی -
شامل تهديدات نسبت به امنيت پروسه، ظرفيت ک ارزيابی واقع بينانه ميبايست از آنان آگاه باشد که ي

 فرهنگ سياسی و تاريخ محلی می اراده سياسی و منابع بين المللی،محلی، انسجام در پاسخ، ميزان 
 .باشد

 حصول هتارتباطات قابل اعتماد و بی طرفانه از سوی تالش ايجاد صلح ج: ارتباط بی طرفانه -
  .اعتماد و حمايت مردم کشور ميزبان بسيار با اهميت می باشد

زنان، به عنوان گروهی خاص که آسيب پذير هستند و به طور نامتناسبی از منازعات : نقش زنان -
 .رنج می برند، سرمايه ای کليدی برای ايجاد صلح و کاهش منازعه هستند

ز به فهم مشترکی از نيازهای کشور ميزبان و عاملين خارجی و دولت محلی نيا: يک هدف مشترک -
 .هدف طوالنی مدت ابتکار بين المللی قيل از آنکه نياز به ايجاد رهنمودها باشد دارند

 

 : اولويت بندی کارها به طور مشترک-5

ايجاد صلح به طور موفق نياز به بازسازی يک حکومت کارآمد با تمرکز باالی امنيت، انکشاف و 
جهت ايجاد صلح ضروری بوده و معموال بايد به اين سه مآ موريت برای هر تالش . حکومت داری است

 :ترتيب واولويتی که در ذيل آمده است پيگيری شوند

امنيت شامل مصونيت عامه به طور . ايجاد صلح می باشد امنيت هدف اوليه هر استراتژی : امنيت -
 -" وقت طاليی "  از مزايای مداخله گر بايدنيروی . می باشد کل و همچنين امنيت ملی و بين المللی 

دامات اق.  جهت ايجاد يک محيط امن استفاده کند-ده مان بالفاصله پس از ختم خصومت های عمز  -
ثبات سازی انجام  می بايست با توجه به يک پالن بان انجام ميگيرندبرای ايجاد صلح که در ادامه آ

رين ونيروهای نظامی مشترک بايد بر طبق دوکت. نمايندام دغند وتالش های خارجی و محلی را اگير
). داز آغاز عمليات ها تعيين شده باشکه در حالت مطلوب قبل (مشترک مورد موافقت عمل نمايند 

 مانند جابجايی  با چالشهای امنيتی پس از منازعه،اين نيروها بايد از آموزش و منابع جهت مواجهه
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به منظور .  عامه که دارای تاثير فوری هستند  برخوردار باشندمهاجرين و اجرای پروژه های فوايد
 ايجاد سريع امنيت بومی و نيروهای کنترول ميبايست" تخريبگران "جلوگيری ازآزادی حرکت
 برای راهم آوری زود هنگام و مناسب شرايطاين پروسه بايد شامل ف. گيردسرحدات دراولويت قرار 

 .د اجتماعی و اقتصادی جنگجويان سابق باشدخلع سالح، ملکی سازی و ادغام مجد
موضوع اضطراری اين است . امنيت و انکشاف به طور متقابل يکديگر را تقويت می کنند: انکشاف -

 در مدت پنج سال  که در حالت پس از جنگ داخلی قرار دارند بيش از نيمی از کشورهايی :که
 دائما به کشورهای پس از منازعهدرس های موفقيت و شکست در . نگ می شونددوباره دچار ج

 خصوصا برای عساکر ملکی سازی شده ، ، کارآفرينی و ايجاد اشتغالنياز برای تشويق تالش جهت
 رشد اقتصادی شانس موفقيت در ايجاد صلح را بطور مسلم افزايش می ترنرخ های بلند. اشاره دارند

  اين استراتژی می بايست شرايطی، ثبات و انکشافت دستيابی به يک چرخه مناسب رشد ،جه. دهد
که امکان کارافرينی را بوجود می اورند، به شمول کاهش هزينه های انجام تجارت، ارتقای حاکميت 
قانون، حفاظت از حقوق مالکيت، با ثبات سازی پول رايج و تضمين قابل پيش بينی بودن ماليات و 

ايد اطمينان حاصل نمايد که  صلح بتالش برای ايجاد. را در اولويت قرار دهدپالسی تنظيمی 
خانه های کليدی فعال هستند، که اين کار در صورت لزوم توسط کار گرفتن از پرسنل وزارت

معيارهای انکشاف و معاونت بايد ايجاد گشته و از آنها . حمايوی تخنيکی و مديريتی انجام می شود
برای نسبت  اهداف ورد مصارف تار شده مختصر در مارشات منتشن از گزآ گردد، که دامنهپيروی 

 و از ميان بايد مورد شناسايی قرار گرفتهموانع انجام تجارت . کمک ها به توليد ناخالص ملی باشد
داده و همچنين مانع دسترسی پروگرام های فوايد عامه می توانند بيکاری را کاهش . برداشته شوند

 .گران به نيروی انسانی گردندتخريب
 و  ها تا حد ممکن کم بوده، حضور خارجی بايدمحلی دارای تخصص می باشنددر جايی که مردم 

سی يبايد دقت صورت گيرد که پال. اقل باشددر مرکز امور و قطعا به ميزان حد) وطيتمشر(قواعد
امری که به همين اندازه برای . ها بر طبق تعصبات نهادی و فرهنگ عامالن خارجی شکل نگيرند

اهميت دارد بازسازی سريع خدمات معارف است که نقشی بسيار حياتی انکشاف در طوالنی مدت 
و تاريخ مشترک و يا در برخی از موارد دوباره سازی داستان يک برای ايجاد صلح از طريق ايجاد 

 .هويت های ملی جمعی که توسط جنگ متالشی شده اند دارد
 

 - هماهنگ می گردندکه توسط يک مرجع در داخل کشور  –اقدامات خارجی : حکومت داری -
در ساحات مهمی . ميبايست به هدف بهبود قابليت ها و مشروعيت شرکای محلی صورت گيرد

چنين پروگرام . همچون کميسيون خدمات ملکی و کميسيون انتخابات بايد اقداماتی صورت گيرند
مکانيزم اين بسيار ضروری است که .  هايی بايد توسط يک استراتژی ارتباطاتی قوی حمايت گردند

رجی چه چيزهايی را هايی جهت دريافت نظريات مردم محل ايجاد شده و درک گردد که عامالن خا
در طول . ستراتژی هايی که مردم محل برای فايق شدن به مشکالت دارند بياموزندمی توانند از 

 مبادا زمان، حمايت دونرها از رسانه های محلی بايد راه را برای رسانه های خصوصی باز کند تا
با توجه به نقش رسانه های بين المللی در تعيين .  محلی را از بين ببردتحمايت اعتبار مطبوعااين 

خارجی می توانند به بهترين شکل موفقيت يا شکست ماموريتها، بايد مشخص گردد که چه پيامهای 
ا  و ارسال پيامهعملياتهای معلوماتی. باعث ايجاد حمايت عامه مردم در کشورهای کمک کننده باشند

 نمايندگی سياسی در داخل کشور، بهبود. اهنگ باشند، منسجم و همميبايست در بلندترين سطح فعال
 . فراگير و مشروعيت دولت ميبايست تمام رسانه ها را مورد حمايت قرار دهد



 پروتوکول تسوالو 

 اصول و رهنمودهابرای ماموريتهای ايجاد صلح

 

 

 

 انجام کارها و حفظ انسجام. 6

 تنش. وضوعات خاص دچار تکثر می گردددر اکثر عملياتهای ايجاد صلح، اجماع بين المللی در مورد م
ها قابل مصالحه  تنها برخی از اين تنش. هايی درمورد اولويت بندی و اجرای کارها بوجود خواهند آمد

قطعنامه های شورای امنيت ملل متحد و دستورالعملهای مربوطه به ندرت در مورد اين مسائل . (هستند
ز قبل تعيين شده ای را يجاد صلح نمی تواند راه حلهای اهيچ رهنمودی برای ا.). حکمی ارائه می کنند

مانند هميشه، .  با تمام معضالتی که ممکن است در صحنه عمل بوجود آيند فراهم کندبرای مواجهه
پاسخ . اقدامات بايد با فهم درستی از فرهنگ محلی، اوضاع سياسی و عوامل ايجاد منازعه انجام شوند

ين نمايد که اقدامات آن اصول  اما همچنين تضم–ک و انعطاف پذير باشد بين المللی بايد بطور پرتحر
 که ماموريت را به خطر اندازد وافقت شده ايجاد صلح به ميزانیسی را نقض نکرده و يا از پالن ماسا

 .انحراف نورزد

ی انتخابها" بعنوان رهنمودی برای تصميم گيرندگان زمانی است که شرايط مستلزم پروتوکول تسوالو
 :  است، مانند موارد ذيل که از تجارب اخير در مورد ايجاد صلح حاصل گشته اند،"دشوار

اغلب اينطور فکر می شود که احيای حکومت مترادف با مصالحه است، : حکومت سازی در مقابل مصالحه
ار اين ک. اما در حقيقت حکومت سازی در ذات خود اغلب اوقات باعث ايجاد رقابت و منازعه می گردد

می گردد و تعيين می کند که چه کسی منابع " چه کسی حکم می راند؟"باعث مطرح شدن سوال اساسی 
شرايط تعيين خواهند کرد که آيا، برای مثال، انتخابات بايد زود برگزار شود يا به . کشور را کنترول می کند

شود که پروسه مديريت حتی در مورد دوم، مهم است که تشخيص داده . خاطر حفظ صلح به تاخير افتد
 . منازعه سياسی باالی مسائل کليدی می تواند سازنده باشد و مصالحه گسترده تر را متاثر سازد يا خير

تقريبا هميشه عملياتهای ايجاد صلح وظيفه دارند تا برای .  کار با حکومت در مقابل کار در پيرامون حکومت-
اما گاهی مقامات حکومتی کارشکنی می کنند و يا از شايستگی الزم برخوردار . حکومت ظرفيت سازی کنند

در کوتاه مدت، ممکن است ايجاد کنندگان صلح مجبور باشند به جای کار از طريق مقامات حکومتی . نيستند
عاليت کنند، که اين کار ممکن است حتی به قيمت تضعيف همان نهادهايی باشد که آنها در پيرامون آنها ف

به دليل سوء استفاده دولت باشد، " کار در پيرامون"اما اگر ضرورت به . وظيفه بازسازی آنان را دارند
لت شديد موفقيت متداوم ماموريت ايجاد صلح بايد در معرض بررسی دقيق و قوی داخلی قرار گيرد و در حا

 . آن، اگر دولت همکاری خود را متوقف کند بايد از ماموريت صرف نظر گردد

اغلب اوقات در حکومتهای شکست خورده حضور دولت .  مقامات حکومتی در مقابل مقامات غير حکومتی-
ت دارای صالحي"بنابراين، عامالن بين المللی مجبوراند با هرکسی که . در نواحی دورافتاده وجود ندارد

برای مثال، ريش سفيدان محل، رهبران مليشه های محلی، کسانی که خود را شاروال يا والی ناميده " (است
اگرچه ارزيابی دقيق و آگاهی محلی جهت تصميم گيری در مورد . کار کنند) اند، روحانيون، و غيره

ا دليل و منطق برگزيده ادعاهايی که بطور رقابتی مطرح می شوند ضروری می باشند، حتی انتخابهايی که ب
 . می شوند گاهی اوقات باعث ايجاد منازعه محلی می گردند

کارکرد قوه قضائيه رسمی و پوليس در . حاکميت قانون رسمی در مقابل قوانين عرفی/ قانون اساسی-
در اين .  معموال ضعيف می باشد– خصوصا در کشورهای فقير –بسياری از حکومتهای پس از منازعه 

و مجموعه ای از ابزارهای مراقبتی ) مانند شريعت(جوامع محلی اصوال باالی قوانين عرفی و مذهبی مواقع، 
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عامالن خارجی با انتخابهای دشواری در . و حفظ نظم عامه که اضافه بر قانون اساسی هستند اتکا می کنند
ر کنند، و يا باالی سيستم مورد اينکه آيا اين سيستمهای غيررسمی را مورد شناسايی قرار داده و با آن کا

ئله بطور خاص برای پروژه های اين مس. عدلی و قضايی و پوليس رسمی تاکيد ورزند مواجه می گردند
کارکردن تنها با ساختارهای رسمی خطر ناديده گرفتن سيستمهايی که . چالش برانگيز است" کميت قانونحا"

ای رسمی امنيتی خطر تاثيرگذاری نامطلوب باالی در عمل کارآيی دارند را دارد؛ دست کشيدن از ساختاره
بطور روبه افزايشی ايجاد کنندگان صلح خارجی به دنبال جستجوی راه هايی . حکومتداری و انکشاف دارد

جهت افزايش همکاری بين ساختارهای ضعيف حکومتی و ترتيبات غير رسمی حکومتداری، مثال از طريق 
يق جوامع، هستند که نشاندهنده تقدم اصل مرکزی تقويت واقعی مردم پروژه های انجام وظايف پوليس از طر

 . محل می باشد

اهدای قراردادها از . قراردادها در مقابل تخصيص تناسبی برای گروه های اجتماعی بدون تبعيض اهدای -
ت است  منبع عمده ای از عايدا– برای اشتغال، کرايه، تدارکات و ساخت و ساز – ايجاد کنندگان صلح سوی

اغلب اوقات عامالن خارجی بايد بين سيستمهای اهدای قرارداد، که . که می تواند باعث شروع منازعه گردد
صرف برمبنای شايستگی هستند در مقابل پافشاری محلی باالی تناوب قراردادها برای گروه های قومی و يا 

دادن به " نوبت"به حفظ صلح از طريق اگرچه انتخاب دوم ممکن است . معياری ديگر، يکی را انتخاب نمايند
اين کار همچنين ممکن است . هر گروه کمک کند، اين کار باعث ناديده گرفتن اصل شايستگی می گردد

با اين وجود، هدف از انتخاب بهترين بين اين دو بهبود تاثيرات . ماموريتهای ايجاد صلح را پرهزينه تر سازد
 ساختارهای ناخواسته خارجی که ممکن است مورد مخالفت قرار زيانبار سيستمهای محلی به جای تحميل
 . گرفته و در نهايت طرد گردند می باشد

 چه توسط جوامع محلی –درخواستها برای دستگيری افراد مظنون به جنايات جنگی .  صلح در مقابل عدالت-
ن از تحريک خشونت مواجه  ممکن است با نياز به بازداشتن تخريبگرا–يا گروه های بين المللی حقوق بشر 

تا آنجايی که اراده . مواجه می گردد" صلح در مقابل عدالت"تقريبا هر ماموريت ايجاد صلح با مبادله . شوند
سياسی بين المللی اجازه دهد، تصاميم بايد براساس ميل مقامات ملی و مردم کشور مربوطه هدايت گردند نه 

 . توسط عامالن خارجی

نياز به قرار دادن مالکيت در دستان عامالن محلی ممکن است با اين . قابل موثريت مالکيت محلی در م-
اين مشکل بواسطه استفاده روبه . موضوع ضروری که کارها بايد به سرعت انجام شوند برخورد پيدا کند

ده افزايش از اندازه گيری های کمی جهت قضاوت در مورد کارکرد فعاالن خارجی ايجاد کننده صلح بدتر ش
 . است

يک جامعه مدنی پرجنب و جوش عنصر مهمی از يک دموکراسی قوی به .  جامعه مدنی در مقابل حکومت-
معموال موثرترين شرکاء برای اجرای پروژه های ) انجوها( و گروه های مدنی محلی ،شمار می رود
تقويت ظرفيت و بااين حال نياز به سوق دادن وجوه از طريق نهادهای حکومتی جهت . انکشافی هستند

کمک بسيار زياد از طريق انجوهای محلی می تواند باعث آسيب نهادهای . مشروعيت آنها نيز مهم می باشد
ايجاد . حکومتی در حال تکوين ، مثال از طريق جذب بهترين کارکنان خدمات عامه در انجوها، گردند

ای خود با هر دو مجموعه از اين عامالن کنندگان صلح بايد انتخابهای آگاهانه ای در مورد تعادل همکاری ه
 . انجام دهند
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 ده گام به سوی انسجام عملياتی . 7

 :  مورد شناسايی قرار می دهدموثريت اقدامات برای ايجاد صلحپروتوکل تسوالو ده اقدام را جهت بهبود 

و رهبری آن بدست که مالکيت " پالن کمپاين"جهت مديريت پروسه ايجاد صلح ميبايست يک : پالن کمپاين. 1
دولت محلی باشد، و نيروهای نظامی و ديگر سازمانهای بين المللی به آن کمک کنند، در اولين مرحله از 

 . اقدامات جهت ايجاد يک تالش متمرکز هماهنگ شده و متداوم ايجاد گردد

زی، در همکاری  يک تيم عملياتی باثبات سا–کميته ای در سطح عالی و به رهبری دولت : ايجاد انسجام. 2
 بايد در –") کابينه جنگی انکشاف"در حقيقت يک (با گروپ عمل پاليسی که در افغانستان ايجاد شده است 

ابتدای مامورت جهت هماهنگی پروگرامهای بين المللی و محلی در مورد حکومتداری، انکشاف و امنيت 
 . ايجاد گرد

بااين حال زمانی که در مقابل خواسته های داخلی و . دولت ميزبان ملت پيشگام است: ملت های پيشگام. 3
زمانی که دولت . پيشنهادات معاونت خارجی قرار گيرد آسيب پذير بوده و ممکن است دچار مشکل گردد

مورد چنين تهديدی قرار گيرد، ملتهای خارجی می توانند وظايف خاصی را در ارتباط با امنيت و انکشاف 
 صورت گيرد تا اطمينان حاصل گردد تا اين اقدامات برای ملت ميزبان قابل عهده دار شوند، اما بايد دقت

 . جواب بوده و آنها بطور مستقل عمل ننمايند

بايد آشکار گردد که چه . توانمند سازی مردم محل بايد در زودترين وقت ممکن آغاز گردد: ظرفيت سازی. 4
تاکيد بايد باالی نهادها . د نياز وجود ندارندظرفيتهای فنی و مديريتی جهت فهم اصالحات و معاونت مور

 . صورت گيرد نه اشخاص

حسابرسی دقيق از اقتصاد داخلی يکی از اولويتهای روزهای نخست يک ماموريت :  ارزيابی اقتصادی.5
ايجاد صلح بايد بر مبنای فهم . ها کمک خواهد کردايجاد پروگرامها برای حمايت دونرايجاد صلح است که در 

 .  از نقاط قوت رقابتی و نقاط ضعف اقتصاد به شمول عوامل رشد و صادرات کليدی صورت گيرددرستی

برخی چيزها نسبت . کمکها بايد متمرکز بوده و اهداف آن اولويت بندی گردند: تمرکز معاونت و اولويتها. 6
ضمينی برای شکست تالش برای انجام تمامی کارها در يک زمان ت. به ديگران دارای اهميت بيشتری هستند

وجوهات خارجی می بايست ساحاتی را هدف قرار دهند که در آنجا شرايطی برای موفقيت اقتصادی . است
 به عبارت ديگر، بازار موجود بايد تقويت گردد به جای آنکه از نو طرح ريزی –از قبل وجود داشته باشد 

 . گردد

 از پاليسی –اهش هزينه های انجام تجارت متمرکز گردد توجه بايد باالی بهبود اشتغال و ک: ايجاد اشتغال. 7
پروگرامهای فوايد عامه می توانند در مديريت افزايش ناگهانی . بهتر تا زيرساختهای فيزيکی بهبود يافته

اين انتظارات به ندرت کاهش می يابند . انتظاراتی که هميشه پس از ختم يک منازعه وجود دارند کمک نمايند
 . امی که دولت خدمات بيشتری ارائه می کند افزايش ميابندو در واقع هنگ

درحال حاضر کمپنی های امنيتی خصوصی بخشی هميشه حاضر از محيط ايجاد صلح : ضوابط رفتاری. 8
کمپنی های . نيازی به تغيير در فرهنگ جهت قبول، پذيرش و تنظيم فعاليتهای آنها وجود دارد. می باشند

حقوق بين الملل . ای بين المللی ميتوانند از طريق ضوابط رفتاری تنظيم گردندامنيتی خصوصی و هم انجوه
 . ميبايست جهت دربرگرفتن اين دورنمای جديد امنيتی مورد بازبينی قرار گيرد
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يک کمپاين ستراتژيک پيامدهی که هدف از آن ارائه پيامهای دقيق و متداوم به : معلومات و پيامدهی. 9
 . ی و بين المللی باشد ضروری استشنوندگان محلی، منطقو

تداوم ماموريت خارجی ايجاد صلح جهت حفظ پيشروی، که به نفوس کشور اطمينان می : حفظ پيشروی. 10
اين کار مستلزم دوره های طوالنی تر برای پرسونل ارشد نظامی و غيرنظامی . بخشد، بسيار مهم می باشد

 . است
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 * در پروسه تسوالوشرکت کننده گان

 

 روسای مشترک 

 

 ***، رئيس جمهور رواندا)جاللت مآب(پاول کاگيم 

 ***، معاون رئيس جمهور کلمبيا)جاللت مآب(فرانسيسکو سانتوز 

 ***، وزير امور خارجه، دنمارک)افتخاری(ايب پيترسن 

 )**جنرال، اردوی اياالت متحده، متقاعد(کارلتون فولفورد 

 

 اعضای جلسه 

 

 * ، کالج جنگی نيروی هوايی اياالت متحده، مکسول ای اف بی، آالباما، اياالت متحده)پروفيسور( کاب آدام

 * ، برنامه انکشافی ملل متحد، زيمباوی)داکتر(آگوستينو زاکارياس 

 *، بريتانيا)جنرال، متقاعد(اندرو ستوارت 

 *، مرکز تحقيق پاليسی و گفتمان، اتيوپيا)آقا(اتو يمانه کيدان 

 * ، وزير دفاع، اليبريا)افتخاری(راونی ساموکای ب

 *آی ام ای تی تی، سرياليون: ، معاون قومندان)کرنيل(کريس ورنن 

 *، پوهنتون اقتصادی لندن، بريتانيا)پروفيسور(کريستوفر کوکر 

 *، مرکز تصدی امريکايی، اياالت متحده)خانم(دانيل پلتکا 

 *اف آی ايکس، قول اردوهای متحد واکنش سريع، بريتانياآيس: قومندان) جنرال، سر(ديويد ريچاردز 

 *، گروپ رسانه های موبی، افغانستان)آقا(دومينيک مدلی 

 *، مشاور سياسی سابق ملل متحد و اتحاديه اروپا، بوسنيا و افغانستان)داکتر(دومينيک اورسينی 

                                                      

 )سهم گيری بدون شرکت در جلسات(*** ؛ )صرف در اجالس کيو(** ؛ )صرف در اجالس تسوالو* (* 
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 **، معاون قومندان اتحاديه اروپا، دارفور)جنرال(امانول کارکه کارنزی 

 *، دفتر رياست جمهوری، رواندا)جنرال(فرانک موگامباگ 

 ، روانداAlta Consejeria para la Reintegracion, Presidencia، )افتخاری(فرانک پرل 

 ، قومندان، آکادمی نظامی، رواندا)جنرال(فرانک روساگارا 

 *، معاون نماينده خاص سرمنشی ملل متحد، اليبريا)سفير(جردن رايان 

 *، دفتر وزير دفاع، اياالت متحده)کرنيل(گدورف کلی لن

 *، معاون سابق سرمنشی ملل متحد، بريتانيا)سير(کيران پرندرگاست 

 ، اياالت متحده )کرنيل، متقاعد(لری سوانتر 

پروگرام سيستم بومهای انسانی اردوی امريکا، اياالت : ، مشاور علوم اجتماعی)داکتر(مونتگومری مک فيت 
 *متحده

 ، معاون رئيس، اتحاديه افريقا)افتخاری( مازيمهاکا پاتريک

 *، مرکز تصدی امريکايی، اياالت متحده)افتخاری(پاول ولفويتز 

 *، افغانستانGandamack Lodge، )آقا(پيتر جونال 

 *بنياد کوه فيروزه، افغانستان) آقا(روری استوارت 

 *، بانک جهانی، اياالت متحده)خانم(شاها علی رضا 

 ، بنياد برنتراست، افريقای جنوبی)ادميرال، متقاعد (ستيو ستد

 *، دفتر سناتور ليبرمن، اياالت متحده)آقا(وانس سرچاک 

 

 

 نويسندگان اسناد

 

 ، گروه پرسو، لبنان )آقا(اليستر هريس 

 **عزيز حکيمی، گروپ کليد، افغانستان

 ، بانک جهانی، اياالت متحده)داکتر(بيل بيرد 

 ايرلند شمالی، بريتانيا : لوی درستيز، آيساف آی ايکس؛ قومندان عمومی، )جنرال(کريس براون 



 پروتوکول تسوالو 

 اصول و رهنمودهابرای ماموريتهای ايجاد صلح

 

 

 ، مرکز مطالعات دفاع و امنيت بين المللی، بريتانيا)کرنيل، متقاعد(کريس پارکر 

 ، بانک جهانی، اياالت متحده)خانم(دال لوتنباخ 

  بريتانياالند،: آيساف آی ايکس؛ دستيار پالنگذار کل: ، سرانجينر)جنرال(ديکی ديويس 

 ، مرکز مطالعات دفاع و امنيت بين المللی، بريتانيا)پروفيسور(مارتين ادموندز 

 ، مرکز تصدی امريکايی، اياالت متحده )آقا(ماورو دو لورنزو 

 ، شرکت راند، اياالت متحده )خانم(ميشل پارکر 

 ، مرکز پاليسی دو حزبی، اياالت متحده )آقا(سين مک فيت 

 

 

  ده پروتوکول تسوالوتهيه کنندگان مسو

 

 ، بنياد برنتراست، افريقای جنوبی )داکتر(گرگ ميلز 

 ***، پوهنتون ميامی، اياالت متحده)داکتر(جفری هربست 

 ، کالج کينگز، لندن، بريتانيا)داکتر(جان مکين لی 

 ، کالج ديويدسن، اياالت متحده )داکتر(کن منخاس 

 ی برای مطالعات دفاع و امنيت، بريتانيا، نهاد خدمات متحد شاه)داکتر(ترنس مک نيمی 

 

 

 
 
 


