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  المقدمة والهدف– 1
برة مجموعة من المدنيين  خعن ناتججماع الاإل  TSWALU PROTOCOL تسوالوبروتوآول جّسدي

 شّكلوااإلدارات الحكومية ورؤوساء البالد الذين والمنظمات الفردية، واألآادميين، ووالعسكريين المحترفين، 
إن المقصود من هذا البروتوآول هو إعطاء دليل لقادة التدخالت  .مهّمات حفظ السالم وبنائه في  ًامحور

 .الدولية في المستقبل
بالطبيعة الخاصة للمواقف الدولية تجاه النزاعات   TSWALU PROTOCOL سوالو تبروتوآوليعترف 

، هذا االتفاق يقدم مجموعة مبادئ  فحسببدل أن يدعو الى المزيد من التعاون. المسلحة والدول العاجزة
  فيةالمألوف اإللزاماتوإرشادات يمكن للقييمين على بناء السالم في المستقبل أن يستعملونها للتخّلص من 

 .أية عملية متعددة األطراف

  ما هو بناء السالم؟-2
يرتكز تعريف األمم المتحدة لبناء السالم على أنه إتحاد جهود . تتصادم وجهتا نظر حول معنى بناء السالم

عملية طويلة يرى هذا الرأي بناء السالم على أنه .  معلبناء القدرة والمصالحة وإلحداث تغيير في المجت
 .وقف النزاع العنف أو تخفيف بعد األمّد تتم

تصف وزارة الدفاع في المملكة المتحدة بناء السالم على أّنه تدابير سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية 
ترى وجهة النظر هذه أنه يمكن لبناء السالم البدء . معّدة لتعزيز االتفاقات السياسية وإصالح مسببات النزاع

 . زخمًا لبروتوآول تسوالوًا آما هي الحالة في أفغانستان، الوضع الذي أعطىفيما ال يزال النزاع قائم
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 org.thebrenthurstfoundation.www من ِقَبل مؤسسة برنتهورست   PROCESS العمليةبدء بهذه ال
 )Danida(بالتعاون مع الوآالة الدنمارآية الدولية لإلنماء 

 

ل لبناء السالم المتمثل في وجهة نظر التعريف األشم  TSWALU PROTOCOL بروتوآول تسوالويعتمد 
إن عملية بناء السالم .  ببذل جهود بناء السالم قبل نهاية النزاعيقضيوزارة دفاع المملكة المتحدة والذي 
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عنف أو ال من خالل منعمرادفة لإلستقرار، والهدف منها هو دعم البالد التي خرجت للتو من النزاعات 
تعزيز اإلجراءات السياسية التي تؤدي الى استقرار أآبر، و الرئيسية، حماية الشعب والمؤسساتوتخفيفه، 

 .تنمية مستدامةعنيف ووالتهييء لنظام سياسي غير 

  لَم الحاجة الى مقاربة مشترآة؟-3

 الخصائص  افتقدت الىتدخالت بناء السالم بشكل تام ألنهالم تنجع األخيرة، خالل السنوات الخمسة عشر 
 :التالية

هذا . نين الدوليمساعي عملية بناء السالم والحكومة المضيفة والفاعليتعترض بعض القوى المحلية : األمن -
 ".المخّربين"ما يشار إليه أحيانًا بمشكلة 

 هدفًا موحدًا يحددوضع نهائي مّتفق عليه ن على تحديد  الفاعلين الخارجييْلَشَف: التخطيط االستراتيجي -
 .لعملية التدخل المشترآة

 الجهود تجّسدليس من سلطة معتمدة تقوم بتوجيه المنظمات المنفردة المختلفة التي : القياديةسلطة  ال-
 .الدولية

 . للثقافة المضيفةمعّمقةلون الخارجيون الى معرفة فاعيفتقد ال: التعليم التثقيفي والتوعية -

ين قادرين على تنقيذ مشاريع يجد المانحون نفسهم مقّيدين بواقع غياب محترفين محلي:  القدرة المحلية-
 .معقدة متعلقة بالقطاع العام

إن التدخل الدولي بطيء لدرجة عدم القدرة فعليًا على تمكين الشرآاء المحليين ومنحهم : تحّمل المخاطر -
 .قّلة الثقة والتخّوف من الفشلالسلطة بسبب 

يأخذ  وال لألغراض المرجّوة ُيستخدم يمكن للتمويل الخارجي أن ينسف اتفاقات السالم عندما ال: التمويل -
فيما يّتضح أن اجراءات المحاسبة المالية للحكومة المضيفة غالبًا ما تكون  . السياسيةبعين االعتبار التبعات

يمكن للتمويل . غير دقيقة، قد تكون آليات التمويل بطيئة، متقّلبة ومؤقتة، مما يجعل استدامتها صعبة
دورة الموازنة بدال من حاجات الدولة تدقيق حسابات ومتطلبات و لية تقريرآل خاضعًاالخارجي أن يكون 

 .المضيفة

عمل وتأمين الخدمات األساسية لبناء السالم الال تحظى برامج خلق فرص : األعمال والخدمات األساسية -
 .باألولوية، لذا نادرًا ما تعطي النتائج المرجوة
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  المبادئ-4

ى التخلف عن االلتزام بهذه المبادئ  أّد لقد. الموقف الدوليمستوياتدير جميع تضبط المبادئ التالية وت
 : الى الفشلالسابقةاألساسية الى تعريض المهمات 

مهما آانت طريقة التوصل الى السالم على األمد القصير، إذا لم تستطع الحكومة : الشرعية المحلية -
 .صيرها الفشلالمضيفة الفوز بدعم الشعب فإن حملة بناء السالم م

باالضافة الى االتفاق  بناء السالم األولوية  عمليةتماسكينبغي إعطاء :  وتضافرهاتماسك الجهود -
يتطلب إعطاء األولوية لمختلف القطاعات وجود هيكلية . العمالنيعلى المستوى االستراتيجي 

 اتفاق موّسع حول هذه إن التوّصل الى. فة، وضّم المصالح البنيوية الى حاجات الدولة المضيللتعاون
يشكل التماسك والتعاون االستراتيجيين محور .  هو في غاية األهمّية القواتنتشارالهيكليات قبل ا

، ولكن عندما تشكو الحكومات من الضعف والهشاشة، يحتاج التعاون الى تطلعات الدولة المضيفة
تيجي وموّسع من شأنه أّال إن اإلتفاق على آلية أهداف وتعاون استرا. نظام عمل خارجي يعززه

 .مؤسسات المساعدة الدوليةيضع قيود غير ضرورية على استقاللية 

 والتي من –النافذة المفعول تخضع جميع القوى الفاعلة في عملية بناء السالم لألنظمة : المحاسبة -
لشفافية  بغية ضمان ا–المستحسن أن تشرف عليها السلطات المحلية بالتشارك مع الفاعلين الدوليين 

شرآات األمن الخاصة، و جميع المنظمات والقوى الدولية، شملوذلك يت. وتأدية المحاسبة
 .اإلضافة الى الوآاالت المحليةوالمنظمات غير الحكومية ب

 تشتمل .يتطّلب نجاح المهمة فهمًا صحيحًا لما يمكن تحقيقه على أرض الواقع: البرغماتية/عمالنيةال -
 ، بالمعلومات على المخاطر التي تهدد أمن العمليةحاطة التقييم الواقعيالعوامل التي من شأنها إ

  المتأتية عنها، ومستوى اإلرادة السياسية الدولية والموارد، وتماسك الموقف الدولي،والقدرة المحلية
 . وتاريخهاسية المحليةوالثقافة السيا

قة من ِقبل األطراف العاملة على بناء يشّكل التواصل الغير المنحاز والجدير بالث: دالمتجّرالتواصل  -
 .السالم عنصرًا أساسيًا للفوز بثقة الشعب المضيف ودعمه

بنسبة متفاوتة عن غيرها   تعاني والتي تشكل شريحة ضعيفة في المجتمع المرأة التيإن: دور المرأة -
 . أهمية قصوى لتخفيف حّدة النزاع وبناء السالمهي عنصر ذات،  النزاع قساوةمن

حاجات الدولة المضيفة بمن شأن الفاعلين الخارجيين والحكومة المحلية أن يلّموا : مشتركهدف  -
 قبل أن ُتّتخذ القرارات وتوّزع ،ومتطلباتها باالضافة الى الهدف الطويل األمد للمبادرة الدولية

 .األدوار
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  تحديد المهام بحسب األولويات-5

 العملية للدولة وذلك من خالل الترآيز على األمن نياتمكااإليتطّلب نجاح بناء السالم إعادة تأهيل 
  لذلك يجدر. هذه المهام الثالث ضرورية في سبيل أية جهود لبناء السالم. واإلنماء وحسن التدبير

  :التطرؤ إليها بحسب الترتيب التالي

 أمنيتضمن هذا القطاع . بناء السالم استراتيجية ةيشكل األمن الهدف األساسي ألي: األمن -
 المتاحة الفرصةيجب أن تستغل قوات التدخل .  العام باإلضافة الى األمن الوطني والدوليالمواطنين

ل جّو  من أجل إحال– األعمال العدائية توقف وهي الفترة التي تتبع فورًا –" الساعة الذهبية"خالل 
رار تتكامل فيها ضمن إطار خطة استق  في مرحلة الحقةإجراءات بناء السالمُتنّفذ . منمن األ

من (يجدر بالقوات العسكرية المشترآة أن تعمل وفقًا لمبدأ توجيهي موّحد . الجهود المحلية والدولية
مزّودة بالتدريب والموارد الضرورية وعليها أن تكون ) األفضل تحديد هذا المبدأ قبل بدء العمليات

باإلضافة الى قيامها بمشاريع جئين، لالما بعد النزاع، من مثل تدفق الرفع التحديات األمنية لفترة 
قوات أمن الحدود نشر ألمن المحلي وا األولوية إلحالل إعطاءيجب .  التأثيرذات طابع عام وسريع

هذه العملية من شأنها أن تتضمن بندًا يتعلق بحّل القوات . المخلّين من حرية التحرك لحرمان
 .ين السابقين في البيئة االقتصادية واالجتماعيةالمسلحة وتجريدها من السالح وإعادة دمج المقاتل

 الدولنزلق أآثر من نصف ت: إّنما الطارئ ما يلي. تبادًال تعزيًزا منميةيشهد األمن والت: التطّور -
تشير دروس النجاح والفشل في . خمس سنواتأهلّية مجّدًدا إلى الحرب في خالل ًا حرب التي شهدت

إلى الحاجة إلى تحفيز نشاط المشاريع وخلق االستخدام، وال سّيما بلدان ما بعد النزاع باستمرار 
حّسن معّدالت النمّو االقتصادّي بشكل حاسم فرص النجاح في مجال ُت. بالنسبة إلى الجنود المسّرحين

ولتحقيق دورة فّعالة من النمّو واالستقرار والتطّور، يجب أن تعطي االستراتيجّية . بناء السالم
 الشروط التي تجعل اإلقدام على المشاريع ممكًنا، بما في ذلك تخفيض تكاليف القيام األولوّية إلى

باألعمال وتعزيز سلطة القانون وحماية حقوق الملكّية والحّد من تقّلبات العملة وتأمين إمكانّية تكّهن 
بر آما على مجهود بناء السالم أن يضمن عمل الوزارات الرئيسة، ع. األسعار وسياسة التنظيم

ويتعّين وضع عالمات التطّور . ترسيخ فريق من أجل الدعم الفّنّي واإلدارّي عند الضرورة
والمساعدة وااللتزام بها بدًءا من ملّخصات اإلنفاق المنشورة إلى أهداف نسبة المساعدة إلى الناتج 

يمكن . معالجتهاومن الضرورّي تحديد العوائق التي تحول دون القيام باألعمال و. الداخلّي اإلجمالّي
وحّتى .  على حّد سواءالمخّلينلبرامج األعمال العامّة أن تخّفض البطالة وتحجب اليد العاملة عن 

حيث تكون الخبرة المرّسخة موجودًة، يجب أن تبقى الرؤية األجنبّية متدّنيًة قدر اإلمكان والقواعد 
 بّد من إيالء عناية آبيرة لعدم وال. ضمن حّد أدنى أساسّي غير قابل للتفاوض فيه) المشروطّية(

وال شّك في أّن . صياغة السياسات وفًقا ألحكام الفاعلين الخارجّيين المؤّسساتّية المسبقة ولثقافتهم
استعادة الخدمات التربوّية بسرعة حاسم بشكل متساٍو بالنسبة إلى التطّور على المدى الطويل إذ إّن 

هاّم بناء السالم من حيث تطوير قصة وتاريخ متقاَسَمين أو، في هذه األخيرة تخدم مهّمًة حيوّيًة من م
 .    بعض الحاالت، إعادة بناء هوّيات قومّية جماعّية حّطمتها الحرب



 بروتوآول تسوالو
 مبادئ وارشادات لمهمات بناء السالم

 

5 

 

 إلى – التي تنّسقها سلطة واحدة داخل البلد –يجب أن تهدف األعمال الخارجّية : الحكومة -
 األعمال نحو مناطق حيوّية آالخدمة المدنّية وتتوّجه. تحسين قدرات الشرآاء المحلّيين وشرعّيتهم

ومن األساسّي خلق آلّيات للفوز . وتدعم هذه البرامَج استراتيجّيُة اّتصاالت قوّية. ولجنة االنتخاب
ومع . بأصوات محّلّية واستيعاب ما يتعّلمه الفاعلون الخارجّيون من استراتيجّيات الدعم المحّلّية

مانح لوسائل اإلعالم المحّلّية المجال أمام وسائل اإلعالم الخاّصة، الوقت، يجب أن يفسح الدعم ال
ونظًرا إلى دور وسائل اإلعالم الدولّية في تحديد . خشية أن يفسد الدعم مصداقّية المنافذ المحّلّية

نجاح المهّمات أو فشلها، يتعّين تحديد آيف يمكن للرسائل الخارجّية أن تبني الدعم العاّم بأفضل 
وال بّد من أن تكون عملّيات اإلعالم وإرسال الرسائل سابقة التأثير . في البلدان المساهمةطريقة 

داخليًّا، يتعّين أن يدعم تعزيز التمثيل السياسّي الشامل وشرعّية . ومتماسكة ومنّسقة بأعلى مستًوى
 .الحكومة آاّفة االّتصاالت

 

 إنجاز المهاّم واإلبقاء على التماسك. 6

فتنشأ التوّترات بين إعطاء األولوّية . ات بناء السالم، يسقط اإلجماع الدولّي في بعض المسائلفي معظم عملّي
نادًرا ما تعرض قرارات مجلس األمن . (وال يمكن تسوية إّال بعض من هذه التوّترات. للمهاّم وإنجازها

وال يمكن أن يقّدم أّي دليل ). سائلالتابع لألمم المّتحدة وتعليماته المرتبطة بها توجيًها بالنسبة إلى هذه الم
وآما دائًما، . لبناء السالم حلوًال جاهزة الصنع للسلسلة الكاملة من المعضالت التي قد تنشأ على األرض

ويكون الجواب الدولّي ذآيًّا . يجب أن يطبع األعماَل فهم دقيق للثقافة والسياسات وديناميكّيات النزاع المحّلّية
لكن يضمن أيًضا أّال تنتهك أعماله المبادئ الجوهرّية أو تنحرف عن خّطة بناء السالم  –وقابًال للتكييف 

 .     المّتفق عليها لدرجة تعّرض المهّمة للخطر

 

خيارات "دليًال لصانعي القرار حين تطرح الظروف  TSWALU PROTOCOLيشّكل بروتوآول تسوالو 
 :بناء السالم الحديثةآتلك المذآورة أدناه والمستنتجة من خبرة " صعبًة

غالًبا ما ُيعَتَبر إحياء الدولة مرادًفا للمصالحة، لكن في الواقع، غالًبا ما .  المصالحةمقابلبناء الدولة  -
ويحّدد من يدير " من يحكم؟"فيطرح السؤال األساسّي . يسّبب بناء الدولة بطبيعته المنافسة والنزاع

 آان يجب إجراء االنتخابات بشكل مبكر أم ينبغي تأجيلها وتملي الظروف مثًال ما إذا. أصول الدولة
لكن حّتى في الحالة األخيرة، من المهّم االعتراف بأّن عملّية إدارة . لصالح الحفاظ على السالم

 .النزاع السياسّي على مسائل رئيسة يمكن أن يكون بّناًء ويحدث مصالحًة أوسع

. إّن عملّيات بناء السالم موآلة دائًما تقريًبا بناء قدرة الدولة. العمل حولهامقابل العمل مع الدولة  -
فعلى المدى القصير، قد يكون على . لكن تكون سلطات الدولة أحياًنا معوِّقًة أو مفتقرًة إلى الكفاءة

صانعي السالم أن يختاروا العمل حول سلطات الدولة بدل العمل من خاللها، حّتى لو آّلف ذلك 
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تعزى " العمل حول"لكن إذا آانت ضرورة . ت التي تقضي مهّمتهم بإعادة بنائهاإضعاف المؤّسسا
إلى إساءة الحكومة، يجب تعريض فرص نجاح مهّمة بناء السالم المستمّرة لتفّحص داخلّي دقيق 

 .والتخّلي عنها، آملجأ أخير، في حال آّفت الحكومة عن آونها شريكًة

غالًبا ما تكون الحكومة غائبًة في المناطق النائية في . لةالسلطات خارج الدومقابل سلطات الدولة  -
أي األآبر " (السلطة"وبالتالي، يجَبر الفاعلون الدولّيون على العمل مع من يشّكل . الدول العاجزة

سنًّا التقليدّيون وزعماء الميليشيا المحّلّيون ورؤساء البلدّية أو الحّكام الذين أعلنوا أنفسهم آذلك أو 
ومع أّن التقييم الدقيق والمعرفة المحّلّية ضرورّيان الّتخاذ القرار بين ). دين وما إلى هنالكرجال ال

  .مطالب متنافسة، فإّن حّتى الخيارات التي تّم التفكير فيها مليًّا تسّبب أحياًنا نزاًعا محّليًّا

 القضائّية والشرطة تكون مهاّم السلطة. القانون العرفّيمقابل سلطة القانون الرسمّية /الدساتير -
وفي هذه .  وال سّيما الفقيرة منها–الرسمّية ضعيفًة عادًة في دول عديدة من دول ما بعد التنازع 

وعلى ) آالشريعة(الحاالت، تعتمد المجتمعات المحّلّية بشكل أساسّي على القانون العرفّي أو الدينّي 
يواجه الفاعلون الخارجّيون . نظام العاّممجموعة من الوسائل الخارجة عن الدستور للمحافظة على ال

خيارات صعبًة حول ما إذا آان ينبغي االعتراف بهذه األنظمة غير الرسمّية والعمل معها أم 
ويشّكل ذلك بشكل خاّص تحّديًّا بوجه مشاريع . اإلصرار على أنظمة القضاء والشرطة الرسمّية

حسب يعّرض األنظمة المراقبة التي تعمل فعليًّا فإّن العمل مع الهيئات الرسمّية ف". سلطة القانون"
للخطر؛ أّما التخّلي عن الهيئات األمنّية الرسمّية فيخاطر بالتأثير على الحكومة والتطّور بشكل 

إّن بحث بّناءي السالم الخارجّيين هؤالء أآثر فأآثر عن طرائق إلجراء شراآات بين . معاآس
ومّية غير الرسمّية، مثًال عبر مشاريع المحافظة على نظام هيئات الدولة الضعيفة والترتيبات الحك

 .  الحقيقيّّةالمجتمع، يعكس أّولّية المبدأ الجوهرّي الذي يكمن في منح السلطة 

يشّكل منح . التخصيص النسبّي عبر تشكيل مجموعات اجتماعّيةمقابل منح العقود غير التمييزّي  -
 مصدًرا آبيًرا للدخل ويمكنه أن يحدث –ير والتموين والبناء  لالستخدام والتأج–بّنائي السالم العقود 

وغالًبا ما يكون على الفاعلين الخارجّيين االختيار بين أنظمة العقود المرتكزة على نحو . نزاًعا
اإلصرار المحلّي على تعاقب العقود بحسب مجموعة إثنّية أو معيار مقابل صرف على الجدارة 

ير قد يساعد في المحافظة على السالم عبر إعطاء آّل مجموعة ورغم أّن الخيار األخ. آخر
ومع ذلك، يبقى . آما أّنه قد يجعل مهّمات بناء السالم أغلى. ، إّال أّنه يقطع مبدأ الجدارة"دورها"

الخيار األفضل بين خيارين فقيرين تحسين آثار األنظمة المحّلّية األآثر ضرًرا أآثر منه فرض 
     .         فوضة من المحتمل أن يتّم االمتعاض منها ورفضها في النهايةهيكلّيات أجنبّية مر

 سواء على يد –إّن مطالب توقيف أفراد مشتبهين بارتكاب جرائم حرب . العدالةمقابل السالم  -
 المخّلين قد يصطدم بالحاجة إلى منع –مجتمعات محّلّية أم مجموعات دولّية تعنى بحقوق اإلنسان 

". العدالةمقابل السالم "عمليًّا، يواجه آّل من مهّمات بناء السالم تسوية . ى العنفمن التحريض عل
وبقدر ما تسمح اإلرادة السياسّية الدولّية بذلك، يجب أن ترشد القرارات رغباُت السلطات القومّية 

 .وشعوبها ال الفاعلون الخارجّيون
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إلى وضع الملكّية في أيدي الفاعلين المحّلّيين قد تصطدم الحاجة . الفاعلّيةمقابل الملكّية المحّلّية  -
ويفاقم هذه المشكلة استخدام النظام المترّي الكّمّي بشكل متزايد . بضرورة القيام باألمور بسرعة

 .للحكم على أداء نشاطات بناء السالم الخارجّية
همًّا للديموقراطّية يعتبر المجتمع المدنّي النابض بالنشاط عنصًرا م. الدولةمقابل المجتمع المدنّي  -

الشرآاء األآثر ) المنّظمات غير الحكومّية(القوّية، وغالًبا ما تكون المجموعات المدنّية المحّلّية 
إّال أّن الحاجة إلى توجيه األموال عبر مؤّسسات الدولة لتقوية قدرتها . فاعلّيًة لمشاريع التطّور
مساعدة عبر المنّظمات غير الحكومّية المحّلّية فيمكن أن يضِعف آثير من ال. وشرعّيتها مهّمة أيًضا

فعلى بّنائي السالم القيام .  مؤّسسات الدولة الناشئة، مثًال عبر إبعاد أفضل الموّظفين الحكومّيين
 .بخيارات عن خبرة حول موازنة شراآاتهم مع مجموعتي الفاعلين

 
 عشر خطوات نحو تماسك العملّيات . 7

 .لتحسين فاعلّية تدّخالت بناء السالم ة تدابيرعشر تسوالويحّدد بروتوآول 

تملكها الحكومة المحّلّية وتديرها " خّطة حملة"إلدارة عملّية بناء السالم، يجب تصّور ": خّطة الحملة. 1
وتساهم فيها المنّظمات العسكرّية والمنّظمات الدولّية األخرى في أولى مراحل التدّخل بهدف خلق مرآز 

 .لجهد منسَّق ومتسلس

 فريق عمل لالستقرار –يجب خلق لجنة على أعلى مستًوى تترّأسها الحكومة : ترسيخ التماسك. 2
)Stabilisation Action Team( على غرار المجموعة المعروفة بـ ،Policy Action Group  
)PAG ( التي تّم تأسيسها في أفغانستان) ة لتنسيق  في بداية المهّم–") تطوير غرفة حربّية"وبشكل أساسّي

 . البرامج الدولّية والمحّلّية حول الحكومة والتطّور واألمن

إّال أّنها حّساسة تجاه غمرها بالمطالب المحّلّية . إّن الحكومة المضيفة هي الدولة القائدة. الدولة القائدة. 3
إلى دول وحيث يكون ذلك مهّدًدا، يمكن أن يعهد بمهّمات . وعروض المساعدة الخارجّية على حّد سواء

خارجّية في مناطق التطّور واألمن الخاّص، لكن يجب إيالء العناية لضمان أن تبقى مسؤولًة أمام الدولة 
 .المضيفة وأّال تعمل بشكل مستقّل

وال بّد من إيضاح ما تفتقر إليه القدرة . يجب أن يبدأ منح السلطة المحّلّية بأسرع وقت ممكن. بناء القدرة. 4
وينبغي أن يتّم التشديد على المؤّسسات . دارّية لفهم أّي تحسينات ومساعدة هي المطلوبةالتقنوقراطّية واإل

 .أآثر منه على األفراد

يشّكل التدقيق المفّصل في االقتصاد المحّلّي أولوّيًة في األّيام األولى لمهّمة بناء السالم . التقييم االقتصادّي. 5
ن يرتكز بناء السالم على فهم واضح لنقاط الضعف والقّوة ويجب أ. وهو يساعد في برمجة الدعم المانح

 .التنافسّية لالقتصاد بما في ذلك سائقو النمّو والصادرات األساسّية
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فبعض . يجب أن يتّم الترآيز على المساعدة وأن تعطى أهدافها األولوّية. ترآيز المساعدة واألولوّيات. 6
يجب أن . محاولة القيام بكّل شيء في وقت واحد يضمن الفشلوال شّك في أّن . األمور أهّم من أمور أخرى

 وبعبارة أخرى، –توّجه األموال الخارجّية نحو مناطق تتوّفر فيها مسبًقا بعض الشروط للنجاح االقتصادّي 
 .يجب تعزيز السوق الموجودة ال إعادة هندستها

 من –وتخفيض تكاليف القيام باألعمال ال بّد من ترآيز االهتمام على دعم االستخدام . خلق االستخدام. 7
يمكن أن تساعد برامج األعمال العاّمة في إدارة النمّو . السياسة الفضلى إلى البنية التحتّية الماّدّية المحّسنة

ونادًرا ما تخمد هذه التوّقعات . التلقائّي السريع للتوّقعات العالية التي تكون دائًما موجودًة عند نهاية نزاع ما
 .زيد بالفعل آّلما زاد تسليم الحكومةوهي ت

ويجب أن . تشّكل شرآات األمن الخاّصة اآلن جزًءا دائم الوجود من بيئة بناء السالم. قواعد السلوك. 8
يمكن تنظيم شرآات األمن الخاّصة والمنّظمات غير . يحصل تغيير في الثقافة لتقّبل نشاطاتها وتنظيمها

 .ي إعادة النظر في القانون الدولّي ليشمل صورة األمن الجديدة هذهوينبغ. الحكومّية عبر قواعد سلوك

إّن حملة إرسال رسائل استراتيجّية، تهدف إلى إرسال رسائل متسلسلة . المعلومات وإرسال الرسائل. 9
 .بعناية إلى الجمهور المحّلّي واإلقليمّي والدولّي، ضرورّية

ة بناء السالم الخارجّية حاسمة للمحافظة على الزخم الذي إّن استمرارّية مهّم. المحافظة على الزخم. 10
 . ويتطّلب ذلك دورات أطول للفريق العسكرّي وغير العسكرّي األآبر سنًّا. يعيد طمأنة السّكان

**** 
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  * TSWALU PROCESS المشارآون في عملية تسوالو
 الرؤوساء

 ***، رئيس دولة رواندا)فخامة الرئيس(بول آاغامي 

 ***، نائب الرئيس آولومبيا)سعادة نائب الرئيس(سكو سانتوس فرانسي

 ***، وزير خارجية دولة الدانمارك)ضيف شرف(إيب بيترسن 

 **، الواليات المتحدة)، متقاعدUSMCالقوات البحرية األميرآية عماد، (آارلتون فولفورد 

 أعضاء الهيئة
، أالباما، Maxwell AFBسة الجوية الحربية، ، القوات الجوية األميرآية، المدر)أستاذ جامعي(آدم آوب 

 *الواليات المتحدة

 *برنامج األمم المتحدة للتنمية، زيمبابوي.) د(أغوستينهو زاآارياس 

 *، المملكة المتحدة)لواء متقاعد(أندرو ستيوارت 

 *، إثيوبياCPRD البحوث والحوارات السياسية ، مرآز)سّيد(أتو ييمان آيدان 

 *، وزير الدفاع، ليبيريا)يف شرفض(براوني ساموآاي 

 ، سييرا ليونIMATT، قائد مساعد، الفريق العسكري الدولي لإلستشارات والتدريب )عقيد(آريس فرنون 

 *، المملكة المتحدةLSE، مدرسو اإلقتصاد لندن )أستاذ جامعي(آريستوفر آوآر 

، الواليات American Enterprise Institute  للمؤسسات، المرآز األميرآي)سّيدة/آنسة(دانييال بليتكا 
 *المتحدة

  _________________________________ 

 
 )مشارآة من دون حضور شخصي(*** ؛ )حدث آيفو فقط(**؛ )حدث تسوالو فقط* (*

 

 سالح التدخل السريع المشترك، ISAF IX , Allied Rapid Reaction Corps: ، قائد)مقّدم (ديفيد ريتشاردز
 *دةالمملكة المتح

 *، أفغانستانMoby Media Group، مجموعة موبي لإلعالم )سّيد(دومينيك ميدلي 

 *المستشار السياسي السابق لألمم المتحدة واإلتحاد األوروبي، البوسنة وأفغانستان.) د(دومينيك أورسيني 

 **، دارفور، القائد المساعد للوحدة اإلفريقية)لواء(إيمانويل آاراآي آارينزي 

 *، مكتب الرئيس، رواندا)لواء(امباغي فرانك موغ
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، Alta Consejería para la Reintegración ، المجلس األعلى إلعادة الدمج )ضيف شرف(فرانك بيرل 
 ***الرئاسة، آولومبيا

 األآاديمية الحربية، رواندا: ، قائد)عميد(فرانك روساغارا 

 *ليبيريا، الممثل الخاص المساعد لألمين العام، )سفير(جوردن راين 

 *، مكتب وزير الدفاع، الواليات المتحدة)عقيد(آيلي النغدورف 

 *المملكة المتحدة، نائب األمين العام السابق لألمم المتحدة، )سير(آيران بينديرغاست 

 ، الواليات المتحدة)عقيد متقاعد(الري سوانتر 

الميدان اإلنساني في الجيش برنامج نظام : مستشار في العلوم اإلجتماعية.) د(مونتغومري ماآفايت 
 *األميرآي، الواليات المتحدة

 ، نائب رئيس، الوحدة اإلفريقية)ضيف شرف(باتريك مازيمهاآا 

، الواليات American Enterprise Institute  للمؤسسات، المرآز األميرآي)ضيف شرف(بول وولفوويتز 
 *المتحدة

 *، غانداماك لودج، أفغانستان)سّيد(بيتر جوفنال 

 * ، أفغانستانTurquoise Mountain Foundation، مؤسسة تورآواز ماوتن، )سّيد(ارت وري ستيور

 *، الواليات المتحدة، البنك الدولي)سّيدة/آنسة(شاها علي ريزا 

 ، جنوب إفريقياBrenthurst Foundation ، مؤسسة برنتهورست)لواء في البحرية متقاعد(ستيف ستيد 

 * سيناتور ليبرمان، الواليات المتحدة، مكتب)سّيد(فانس سيرشوك 

 آاتبو المقاالت

 ، مجموعة بورسيو، لبنان)سّيد(أليستر هاريس 

 **أفغانستان، مجموعة آيّليد، )سّيد(عزيز حكيمي 

 ، البنك الدولي، الواليات المتحدة.)د(بيل بيرد 

، المملكة ندا الشماليةإيرل: ضابط برتبة قائد، ISAF IX، رئيس هيئة أرآان الجيش )لواء(آريس براون 
 المتحدة

 ، المملكة المتحدةCDISSS، مرآز الدراسات حول الدفاع واألمن الدولي )رائد متقاعد(آريس بارآر 

 ، البنك الدولي، الواليات المتحدة )سّيدة/آنسة(دايل الوتنباخ 

 المتحدة مساعد رئيس التخطيط، الند، المملكة ISAF IX، رئيس المهندسين، )عميد(ديكي دايفس 
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 المملكة المتحدة، CDISSS، )أستاذ جامعي(مارتن إدموندز 

، الواليات American Enterprise Institute  للمؤسسات األميرآيالمرآز، )سّيد(ماورو دي لورينزو 
 المتحدة

 ، الواليات المتحدةRAND CORPORATION، شرآة راند )سّيدة/آنسة(ميشال بارآر 

 الواليات المتحدة، Bipartisan Policy Centerوير سياسة الحزبين في أميرآا مرآزتط، )سّيد(شون ماآفايت 

 مدّونو بروتوآول تسوالو 

 ، جنوب إفريقياBrenthurst Foundationمؤسسة برنتهورست ، .)د(غريغ ميلز 

 ***، جامعة ميامي، الواليات المتحدة .)د(جيفري هربست 

 ، لندن، المملكة المتحدةKing’s College، آينغز آوليدج .)د(جون ماآينلي 

 ، الواليات المتحدةDavidson  College، دايفيدسون آوليدج .)د(آين مانكهاوس 

  الدفاع واألمن، المملكة المتحدةدراسات ل، معهد الخدمات الموّحدة الملكي.)د(تيرينس ماآنامي 


