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  اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم
   ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠ -فرباير / شباط٢٣نيويورك، 

  * من جدول األعمال املؤقت٦البند 
        النظر يف مشروع تقرير الفريق العامل اجلامع

ت قـدرا  تقرير الفريق العامل غري الرمسـي املفتـوح العـضوية املعـين بتعزيـز                 
  االنتشار السريع

  
  مذكرة من رئيس اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ السالم    

    
، مقترحــات اللجنــة اخلاصــة املعنيــة ٦٢/٢٧٣أيــدت اجلمعيــة العامــة، مبوجــب قرارهــا   

 مـــن ١٩٩ إىل ١٥بعمليـــات حفـــظ الـــسالم وتوصـــياهتا واســـتنتاجاهتا، الـــواردة يف الفقـــرات  
ي من جديد الفريق العامل غري الرمسي املفتـوح العـضوية املعـين      وعليه، ُدع ). A/62/19(تقريرها  

وحيـال طيـه   .  مـن ذلـك التقريـر   ٨١، وفقا للفقرة    االجتماعإىل   بتعزيز قدرات االنتشار السريع   
  .تقرير الفريق العامل غري الرمسي املفتوح العضوية إىل اللجنة اخلاصة للنظر فيه
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فتـوح العـضوية املعـين بتعزيـز قـدرات          الفريق العامل غري الرمسـي امل     تقرير      
  االنتشار السريع

  
  مقدمة  -أوال   

، مقترحــات اللجنــة اخلاصــة املعنيــة ٦٢/٢٧٣أيــدت اجلمعيــة العامــة، مبوجــب قرارهــا   - ١
 مـــن ١٩٩ إىل ١٥بعمليـــات حفـــظ الـــسالم وتوصـــياهتا واســـتنتاجاهتا، الـــواردة يف الفقـــرات  

العامل غري الرمسي املفتوح العضوية املعين بتعزيـز        وُدعي من جديد الفريق     ). A/62/19(تقريرها  
  . من ذلك التقرير٨١، وفقا للفقرة الجتماعإىل ا قدرات االنتشار السريع

لوبينيـك،  . وعّين مكتب اللجنة اخلاصة املعنية بعمليات حفظ الـسالم اللـواء برينـد س                - ٢
 للفريــق العامــل غــري دوغــار، مــن باكــستان، رئيــسني مــشاركني. مــن النمــسا، والعقيــد محــاد أ

 ٢٠٠٨ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧وعقد الفريق العامل اجتماعـا يف       . الرمسي املفتوح العضوية  
وخـالل  . للنظر يف مسألة القدرات املعـززة لالنتـشار الـسريع، بنـاء علـى طلـب اللجنـة اخلاصـة                   

رات  حالـة القـد    إحاطة تناولـت املـستجدات يف     االجتماع، قدمت إدارة عمليات حفظ السالم       
  .ويرد موجز تلك اإلحاطة يف مرفق هذا التقرير. لالنتشار السريعالالزمة املعززة 

وقـرر الفريــق العامــل غـري الرمســي املفتــوح العــضوية أن يقـدم نتائجــه، الــواردة يف هــذا      - ٣
  .٢٠٠٩التقرير، إىل اللجنة اخلاصة خالل دورهتا املوضوعية لعام 

  
  توصية  -ثانيا   

لالنتـشار الـسريع،   الالزمـة   توفري نـوع مـن القـدرات    تستدعي تزال   رغم أن احلاجة ال     - ٤
فعلى الرغم مـن العمـل املنجـز طيلـة ثـالث      . يبدو أنه ليس مثة أي حل واضح يف الوقت الراهن  

زالت املسائل األساسية الـيت ثبطـت اجلهـود املبذولـة إلنـشاء احتيـاطي اسـتراتيجي                  سنوات، ما 
د مــسألتا املــسامهة بقــوات والتمويــل طريقهمــا إىل احلــل، ومــا مل جتــ. لألمــم املتحــدة دون حــل

  .يبدو أن أي جهود تروم بناء قدرة لالنتشار السريع قائمة بذاهتا ستذهب أدراج الرياح
ــدرات         - ٥ ــز ق ــوح العــضوية املعــين بتعزي ــه، يوصــي الفريــق العامــل غــري الرمســي املفت وعلي

عمليات حفظ السالم يف االسـتنتاجني التـاليني        االنتشار السريع بأن تنظر اللجنة اخلاصة املعنية ب       
  :وتتخذ قرارا بشأهنما

ــة  )أ(   ــزال   املوافق ــى أن احلاجــة ال ت ــستدعي عل ــسريع   ت ــشار ال ــدرة لالنت ــشاء ق  إن
  بغرض دعم البعثات املنتشرة اليت متر بأزمة؛

ــة  ) ب(   ــشار      املوافق ــززة لالنت ــدرة املع ــوم الق ــسعي وراء مفه ــدم مواصــلة ال ــى ع  عل
حـدد الترتيبـات املاليـة املالئمـة        أنه غري قابل للتنفيذ يف الوقـت الـراهن، مـا مل تُ            إىل  ا  السريع نظر 
  .هلذا الغرض
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  رفقامل
ـــمعلوم     الالزمـــة ا األمانـــة العامـــة بـــشأن القـــدرات املعـــززة  ـــــات قدمتهــ

  لالنتشار السريع
  

  معلومات أساسية
ــززة     - ١ ــق مفهــوم القــدرات املع ــة انبث ــسريع الالزم ــشار ال ــلالنت ــاطي ”ن مفهــوم  م االحتي

الذي وضعته إدارة عمليـات حفـظ الـسالم، والـذي كـان موضـع معارضـة مـن                  “ االستراتيجي
ومشلــت الــشواغل الــيت أثارهتــا الــدول  . ٢٠٠٥الــدول األعــضاء يف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام   

قيــام املفهــوم علــى فكــرة احتيــاطي وحيــد لعمليــات األمــم   : األعــضاء يف هــذا الــصدد مــا يلــي 
حدة للسالم؛ وتكلفة ترتيبات االحتياطي االستراتيجي املقترح؛ واحلاجة إىل أخذ املبـادرات            املت

. اإلقليمية القائمة يف احلسبان، حيث مبقدورها أن توفر قدرة احتياطية لعمليات األمـم املتحـدة              
ت ونتيجة لذلك، مل حيظ املقتـرح بتأييـد مـؤمتر القمـة العـاملي، رغـم اعترافـه باحلاجـة إىل قـدرا                      

  .العمليات اليت متر بأزمةتدعم  لالنتشار السريعمعززة 
 املعـززة  اتوقد وضـعت اللجنـة اخلاصـة املعنيـة بعمليـات حفـظ الـسالم مفهـوم القـدر               - ٢

 اخليـارات لتلبيـة     باالشـتراك مـع األمانـة العامـة، ومت إعـداد طائفـة مـن               لالنتشار الـسريع  الالزمة  
 تـــشرين ٢٧ارات إىل اللجنـــة اخلاصـــة يف ، وقُـــدم توصـــيف اخليـــالقـــدراتتلـــك احتياجـــات 

ــوبر /األول ــة    . ٢٠٠٥أكت ــة فرعي ــة عامل ــة أفرق ــذ ثالث ــوىل تطــوير تلــك  كــي وُشــكّلت عندئ تت
ــات      ــا يف إدارة عملي ــدمت إحاطــة عــن التقــدم احملــرز إىل اإلدارة العلي ــارات بالتفــصيل، وقُ اخلي

مــارس / يف آذاروُعرضــت النتــائج علــى اللجنــة اخلاصــة . ٢٠٠٦حفــظ الــسالم يف مطلــع عــام  
 اللجنـة اخلاصـة إدارة عمليـات        وبالتـايل وجهـت   ،  ٢٠٠٦ويف الدورة املوضوعية لعام     . ٢٠٠٦

  ).٨٧ ، الفقرةA/60/19/Rev.1انظر ( تلك اخليارات بشأن العمل حنو مواصلةحفظ السالم 
فربايـر  / شـباط  ٢٦وأعّدت إدارة عمليات حفـظ الـسالم وثيقـة سياسـة مؤقتـة مؤرخـة                  - ٣

وتقـدم وثيقـة   . “لالنتشار الـسريع املعززة  القدرات   -تعزيز البعثات امليدانية    ”هنا  ، عنوا ٢٠٠٧
الـسياسة شــرحا لنـهج مــن ثـالث خطــوات، يرمــي إىل حتديـد البعثــات امليدانيـة الــيت حتتــاج إىل      

، وحتديد احتياجات القوة، مث االتـصال بالبلـدان املـسامهة بقـوات             لالنتشار السريع معززة   ةقدر
ومت حتديـد مخـس بعثـات، وأُجـري تقيـيم           .  املعـززة  للقـدرة الالزمـة   قـوات   الوفري  لكي تتعهـد بتـ    

لالحتياجات يف جمال التعزيز االستراتيجي لكل بعثـة علـى حـدة، حتـت إشـراف أحـد املـديرين                    
أكتــوبر /وعقــب االتفــاق بــني أعــضاء فريــق اإلدارة العليــا املوســع يف تــشرين األول . يف اإلدارة
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 بلـدا، مـن أجـل تـوفري     ٢١لدان املختارة املسامهة بقوات، وعددها      ، جرى االتصال بالب   ٢٠٠٧
  .لبعثات معينةالالزمة القوات 

ــدا مــسامها بقــوات ١١فحــسب ردود مــن  ، وردت ٢٠٠٨مــارس /وحبلــول آذار  - ٤ ،  بل
تضمنت عرضني فقط بتوفري كتيبة لكل من عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار وبعثة األمـم                

ــا،   ــدرة النقــل االســتراتيجي  املتحــدة يف ليربي ــوفري ق وقــررت إدارة عمليــات األمــم  . وعرضــاً لت
املتحدة أن تعلّق تنفيذ سياسة التعزيز، بسبب نقص الدعم املوجه للمبادرة من البلدان املـسامهة               

  .بقوات
  

  لالنتشار السريعالالزمة املعززة  اهلدف من القدرات
ع إىل متكـني جملـس األمـن مـن النظـر يف           لالنتشار الـسري  الالزمة   املعززة   ترمي القدرات   - ٥

التنبؤ هبا وفعالة لتعزيز بعثـة مـن بعثـات األمـم املتحـدة تواجـه أزمـة               الوثوق هبا و  خيارات ميكن   
أمـام   املتاحـة مباشـرةً      التـصدي ، بعد اسـتنفاد مجيـع خيـارات         جاريةوشيكة الوقوع أو     فعلية أو 

الالزمــة  املعــززة للجــوء إىل القــدراتالــيت قــد تــستدعي اومــن بــني األســباب . لبعثــة املتــضررةا
  :يلي لالنتشار السريع ما

املاثلـة  ”ردع املخربني عن طريق التهديـد الفعلـي باسـتخدام القـوة العـسكرية               )أ(  
  ؛“يف األفق
درء فشل بعثة من بعثات األمم املتحدة حلفـظ الـسالم متـر بأزمـة، عـن طريـق                     )ب(  

  ؛ة بسرعة وفعالي االستراتيجينشر عناصر التصدي
استجابة عـسكرية خارجيـة ألزمـة مندلعـة، مـع      بوجود تعظيم إمكانات التنبؤ    )ج(  

  ضمانات كاملة ودائمة أمر غري مرجح؛وجود قبول مسألة أن 
كفالة نشر القدرات املعززة مبوجب تكليـف مـن جملـس األمـن، وحتـت قيـادة                   )د(  

  األمم املتحدة وترتيبات املراقبة اخلاصة هبا عند االقتضاء؛
كفالة فعالية االستجابة العـسكرية اخلارجيـة عـن طريـق مجلـة أمـور مـن بينـها                     )ـه(  

  القدرة على العمل بشكل متضافر مع البعثة القائمة؛
  .كفالة عدم حدوث أي زيادة كبرية غري متوقعة يف التكاليف  )  و(

 كفالـة سـالمة     بغـرض ومن الضروري التصدي بشكل سريع وفعال ألي أزمة خطـرية             - ٦
  .املتحدة وأمنهم وصون والية البعثة ومصداقيتهاأفراد األمم 
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  لالنتشار السريعالالزمة  املعززة دراتمعلومات أساسية بشأن مفهوم الق    
لالنتـشار الـسريع عقـب توجيـه إدارة عمليـات          الالزمـة    املعـززة    القدراتُوضع مفهوم     - ٧

شاء احتيــاطي حفــظ الــسالم طلبــاً يف الــسابق إىل الــدول األعــضاء لكــي تنظــر يف فكــرة إنــ         
فقـد أعربـت الـدول األعـضاء عـن شـواغل            . استراتيجي مكرس، حيث مل حيظ الطلب بالتأييـد       

سـتفتقر إىل   أساسية إزاء مقترح االحتياطي االستراتيجي، معتربةً أن أي قـوة احتياطيـة مكرسـة               
 لتــصدي بفعاليــة لنطــاق األزمــات احملتمــل انــدالعها بــشىت  الــيت متكنــها مــن ا املرونــة التــشغيلية 

واعتربت الدول األعضاء أيضا أن التكـاليف املترتبـة علـى احتفـاظ املنظمـة باحتيـاطي                 . أنواعها
. ملـوارد ااسـتخدام  عـدم الكفـاءة يف   استراتيجي يف مواقعها بالبلدان األصلية سيكون ضـرباً مـن    

 وأعربت الدول األعضاء أيضا عن اهتمامها بالتعويل على املبادرات اإلقليمية وترتيبـات الـدعم            
  .املمكنة مع املنظمات اإلقليمية

مقتــرح االحتيــاطي مل يؤيــد  ٢٠٠٥مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام  ففــي حــني أن وعليــه،   - ٨
 اعتـــرف باحلاجـــة إىل قـــدرات معـــززة لالنتـــشار الـــسريع بغـــرض توطيـــد فإنـــهاالســـتراتيجي، 

تفقــاً عليــه وشــكّلت مــضامني مــؤمتر القمــة العــاملي أيــضا منطلقــاً م  . العمليــات الــيت متــر بأزمــة 
  .الستعراض ترتيب خاص بالتعزيز اخلارجي وتطويره

 احلاجـــة إىل التعزيـــز،  مـــع األمانـــة العامـــة، يف يف شـــراكةونظـــرت اللجنـــة اخلاصـــة،   - ٩
ويف معـرض وضـع تلـك اخليـارات، طُـرح عـدد مـن               . وضعت طائفة مـن اخليـارات الواسـعة        مث

  :االفتراضات على النحو التايل
إىل توفري قدرة معززة لالنتشار السريع سوى ببعثـات حفـظ           ال ترتبط احلاجة      )أ(  

قتــضي أيــضا قــدرات لالنتــشار ممــا قــد يالــسالم التابعــة لألمــم املتحــدة، ال بــأي مهــام أخــرى، 
  السريع؛
فيما يتعلق بعمليات حفظ السالم اجلديدة، سـتحدد احلاجـة إىل قـدرة معـززة                 )ب(  

وينبغــي أن تكــون . مث تــدرج ضــمن واليتــهالالنتــشار الــسريع خــالل عمليــة التخطــيط للبعثــة، 
   متاحة وقت بدء البعثة، أي عندما تكون يف أشد مراحلها ضعفا؛القدراتتلك 

فيما يتعلق بعمليات حفظ الـسالم القائمـة، سـتدعو احلاجـة إىل إجـراء عمليـة           )ج(  
ــات إىل    ــيم االحتياجـ ــة لتقيـ ــدراتمنتظمـ ــززة القـ ــة  املعـ ــدها   الالزمـ ــسريع وحتديـ ــشار الـ لالنتـ

  واستعراضها؛ 
لية طلــب االلتــزام بتــوفري اســتجابة علــى املــستوى   ويتــوىل رئــيس البعثــة مــسؤ   )د(  

ــزام بتــوفري االســتجابة والترتيبــات   . االســتراتيجي مــن مقــر األمــم املتحــدة   وســريهتن قــرار االلت
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الالحقة املتعلقة بالقيادة واملراقبـة مبـسألة مـا إذا كانـت القـدرة سـتوفر مبوجـب ترتيبـات األمـم                      
املتحــدة أو مبوجــب ترتيبــات أخــرى مــع عناصــر فاعلــة غــري تابعــة لألمــم املتحــدة، مــن قبيــل      

  .املنظمات اإلقليمية
  

  االحتياجات واخليارات
ــدر    - ١٠ ــززة اتتعــّرف االحتياجــات إىل الق ــة  املع ــا اســتجابة   الالزم ــسريع بأهن ــشار ال لالنت

رض منـها تعزيـز بعثـة حلفـظ الـسالم           ، الغ الوثوق هبا وتعمل بكفاءة   استراتيجية ميكن التنبؤ هبا و    
ويف سـبيل   . متر بأزمة، من قبيل اهنيار احلالة األمنية على حنو يتجاوز قدرة البعثة علـى معاجلتـها               

املنظمـات اإلقليميـة؛ والبلـدان املـسامهة        : تلبية هذه االحتياجات، ُوضعت ثالثـة خيـارات، هـي         
  .لتعاون بني البعثات؛ وااألمم املتحدة للترتيبات االحتياطيةبقوات ونظام 

ة؛ وسـرعة   حملتملـ وختتلف اخليـارات فيمـا يتعلـق مبنـاطق االنتـشار اجلغرافيـة والوظيفيـة ا                 - ١١
اختاذ القرارات السياسية؛ وقدرات االنتـشار وسـرعته؛ والتكـاليف؛ وترتيبـات القيـادة واملراقبـة                

ملرونـة يف  نتـهاج ا  وتعزز هذه الـسيناريوهات واخلـصائص املتنوعـة ضـرورة ا          . والدعم اللوجسيت 
فمــا مــن هنــج واحــد يناســب  : لالنتــشار الــسريعالالزمــة  املعــززة اعتمــاد حــل تــوفري القــدرات

  .اجلميع
  

  املنظمات اإلقليمية  )أ(  
ينطوي هذا اخليار على استخدام القدرات اإلقليميـة الـيت توفرهـا كيانـات إقليميـة مـن          - ١٢

، واالحتـاد األفريقـي، مـع عـدم         )النـاتو (ي  قبيل االحتاد األورويب، ومنظمـة حلـف مشـال األطلـس          
ــرد التكــاليف    ــم املتحــدة ب ــام األم ــوافرت اإلرادة      . قي ــىت ت ــذ م ــابال للتنفي ــار ق ــذا اخلي ــرب ه ويعت

السياسية، وأتيحت القدرة املناسبة يف الوقت املناسب، وتسّنى االتفاق على مـذكرات التفـاهم             
نطـاق  يكـون  ومـن املـرجح أن   . بعثـات حمـددة  ل) أو سواها من الترتيبات املناسـبة  (املرتبة مسبقا   

القدرات املتاحة يف إطار هذا اخليار حمدودا، ومن املؤكـد تقريبـا أن تلـك القـدرة سـتظل حتـت                     
وهنـاك أيـضا اختالفـات      . قيادة غري تابعة لألمـم املتحـدة وسـتحتفظ بقواعـد االشـتباك الوطنيـة              

ويعتـرب  . ترتيبات اإلقليمية القائمـة   واسعة النطاق إىل حد كبري على صعيد قدرات املنظمات وال         
االتفاق بني األمم املتحدة واالحتـاد األورويب بـشأن نـشر قـوة االحتـاد األورويب يف منطقـة بعثـة                     
منظمـة األمــم املتحــدة يف مجهوريــة الكونغـو الدميقراطيــة مثــاالً علــى هـذا النــوع مــن الترتيبــات    

ود خالل العملية االنتخابية اليت أجريـت       يهدف يف هذه احلالة إىل دعم ما بذلته البعثة من جه          (
ــة  ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ــراره    )يف مجهوريـ ــب قـ ــن مبوجـ ــه جملـــس األمـ ــذي أذن بـ  ١٦٧١، الـ

)٢٠٠٦.(  
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 التابعة للناتو بقدرات كبرية قد تكـون جمديـة حبـسباهنا خيـارا مـن            لتصديوتتمتع قوة ا    - ١٣
بيد أنه من غري املرجح إىل حد كـبري         . لالنتشار السريع الالزمة   املعززة   اتخيارات توفري القدر  

قوات الناتو حتت قيادة األمم املتحدة وترتيبات املراقبة اخلاصة هبا، كمـا أن أي قـرار                تنتشر  أن  
ومل تـدخل القـوة االحتياطيـة األفريقيـة يف طـور            . إمنا سيتخذ على أساس كل حالـة علـى حـدة          

ي الكتيبــة املنتــشرة يف شــرق التــشغيل بعــد، رغــم أن إحــدى الكتائــب اخلمــس اإلقليميــة، وهــ  
وبرهنت بعض املنـاطق دون اإلقليميـة عـن قـدرهتا، وال سـيما              . أفريقيا، قد أحرزت تقدما طيبا    

غري أنه يف املـستقبل املنظـور،       . دول اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا على وجه التحديد        
تـشار دون مـساعدة خارجيـة       ليس مبقدور االحتاد األفريقي ومنظماتـه دون اإلقليميـة تنفيـذ االن           

 لـدعم يف شكل نقل استراتيجي، والتزويد بـبعض املعـدات، والـدعم اللوجـسيت الكامـل تقريبـا                  
لــذا، فمــن غــري املــرجح أيــضا أن تكــون أي قــدرة  .  القــوات، وكفالــة التمويــلاالكتفــاء لــدى

يت الكامــل، الــة اكتفائهــا الــذامعــززة لالنتــشار الــسريع تابعــة لالحتــاد األفريقــي قــادرةً علــى كف 
  .سيؤثر يف عملية السالم املعنية مما
  

  نظام األمم املتحدة للترتيبات االحتياطيةالبلدان املسامهة بقوات و  )ب(  
يقــوم هــذا اخليــار علــى الترتيبــات املفــصلة املتفــاوض عليهــا مــسبقا، الــيت تــربم مــع بلــد   - ١٤

فية إىل بعثـة حمـددة علـى      واحد أو أكثر من البلدان املسامهة بقـوات مـن أجـل نـشر قـوات إضـا                 
وميكــن أن يــشمل . أســاس كــل حالــة علــى حــدة، يف إطــار آليــات متفــق عليهــا لــرد التكــاليف

) دول أعــضاء(بلــداناً مــسامهة بقــوات تــشارك بالفعــل يف البعثــة، أو دعمــاً تقدمــه دولــة عــضو  
للتنفيـذ مـىت   ويعتـرب هـذا اخليـار قـابال     . قدرات والتزامـات سياسـية يف البلـد املعـين بـاألمر       لديها  

نظــام األمــم تــوافرت اإلرادة الــسياسية، وُنقحــت القواعــد واألنظمــة والــسياسات الــيت حتكــم   
، وأتاحـت أنظمـة األمـم املتحـدة قـدرا كافيـا مـن املرونـة، وُمـنح          املتحدة للترتيبـات االحتياطيـة    

خليـار  هـذا ا  يـوفر   ومـن املـرجح أن      . للبلدان اليت حيتمل أن تساهم بقوات ما يكفي من احلـوافز          
ــى تكــ        ــه ينطــوي عل ــد أن ــدرات املتاحــة، بي ــن الق ــدر م ــم املتحــدة  أكــرب ق ــسبة لألم . اليف بالن

. البلدان املسامهة فعال بقوات أشد حرصـا علـى جنـاح مـسامهتها احلاليـة         تكون  املرجح أن    ومن
وستكون مهتمة حبماية قواهتا املنتشرة بالفعـل، وقـادرة علـى العمـل حتـت قيـادة األمـم املتحـدة                   

مـن اجلـائز أن قواهتـا قـضت بالفعـل         (بات املراقبة القائمة، وعلـى درايـٍة مبـسرح العمليـات            وترتي
، كمــا أن قواهتـا علــى درجــة عاليـة مــن القــدرة علــى   )مـدة خدمــة يف مــسرح العمليـات ســابقا  

ويتـسم هـذا اخليــار أيـضا باملرونـة علـى صــعيد      . العمـل بـشكل متـضافر مـع القــوات يف امليـدان     
  .يف حالة استفحال مشكلة ما على نطاق البعثةالتغطية اجلغرافية 
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وتتمثل اآللية احملتملة لتنفيذ هذا اخليار، اليت مت حتديدها خالل اجتمـاع الفريـق العامـل        - ١٥
التـابع للجنــة اخلاصــة، يف إنـشاء مــستوى إضــايف يف نظــام األمـم املتحــدة للترتيبــات االحتياطيــة    

لالنتشار الـسريع مـن البلـدان املـسامهة بقـوات،           الالزمة  اجتذاب عروض القدرة املعززة     بغرض  
وستنتشر القدرة املتاحة عـن طريـق       . كجزء من نظام األمم املتحدة املنقح للترتيبات االحتياطية       

النظام حتت قيادة األمم املتحدة مع تطبيق قواعد االشتباك لألمم املتحـدة، يف حـني ميكـن نـشر                  
 أحد البلدان املسامهة بقوات حتت القيـادة وقواعـد   القدرة املتاحة مبوجب ترتيب ثنائي مربم مع    

ويقدم انتشار القوات الوطنيـة الفرنـسية يف كـوت ديفـوار مثـاالً علـى التـزام                  . االشتباك الوطنية 
  .وطين خارج عن بعثة منظمة األمم املتحدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية لكنه يدعمها

  
  التعاون بني البعثات  ) ج(  

تخدام قـوات األمـم املتحـدة املنتـشرة يف بعثـات األمـم املتحـدة حلفـظ الـسالم                    يعترب اس   - ١٦
اجملاورة أمرا قابال للتنفيذ حيثما توافرت اإلرادة السياسية، بـاالقتران مـع تـوافر القـدرة املناسـبة                  

ومـن احملتمـل أن يـرهتن هـذا اخليـار بنطـاق القـدرات               . وإمكانية االسـتجابة يف الوقـت املناسـب       
لقـوات وقـت انـدالع األزمـة،        اليت توفر ا   البعثة القريبة، وبالظروف السائدة يف البعثة        املتاحة يف 

وقد يكون هذا اخليـار أسـرع اخليـارات         . كأن تكون القوات موفدة بالفعل ألداء مهام أساسية       
ويتـيح التعزيـز عـن طريـق        . وأقرهبا مناال إذا ما توافرت الظـروف املواتيـة وقـت انـدالع األزمـة              

  .ني البعثات توفري تعزيزات حتت قيادة األمم املتحدة وقواعد االشتباك اخلاصة هباالتعاون ب
ومن األمثلة على التعاون بني البعثات إعادة نشر القوات مـن عمليـة األمـم املتحـدة يف        - ١٧

إىل بعثة منظمـة األمـم املتحـدة يف         )  مراقبا عسكريا  ٥٠كتيبة مشاة، ومستشفى، و     (بوروندي  
 ١٦٦٩و ) ٢٠٠٥ (١٦٥٠غـــو الدميقراطيـــة مبوجـــب قـــراري جملـــس األمـــن  مجهوريـــة الكون

وقــد أتــاح هــذا النــشر حتــسني إجــراءات إدارة عمليــات حفــظ الــسالم فيمــا يتعلــق  ). ٢٠٠٦(
تأهبـها، مبـا يف ذلـك       مـدى   لالنتـشار الـسريع و    الالزمة  لقدرة املعززة   لدى ا بالقدرات التشغيلية   

لقـوات والبعثـات املتلقيـة هلـا،        اليت توفر ا  ل بني البعثات    إجراءات إدارة األزمة، وترتيبات التموي    
هم بقـــوات،  البلـــدان الـــيت حيتمـــل أن تـــسالالزمـــة لنقـــل املعلومـــات إىل والترتيبـــات الـــسابقة 

ومـن بـني    . يشمل ضرورة إعداد مذكرات التفاهم واتفاقـات مركـز القـوات ومركـز البعثـة               مبا
لتابعـة لبعثـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا إىل فريتـاون               قوة الرد الـسريع ا     حتويل نشر األمثلة األخرى   

، )٢٠٠٦ (١٦٨٨بغية تعزيز األمن يف احملكمة اخلاصـة لـسرياليون عقـب اعتمـاد قـرار اجمللـس                  
وباإلضــافة إىل ذلــك، أذن . وتــوفري الــدعم لعمليــة نقــل الــسيد شــارل تــايلور بأمــان إىل الهــاي

، بإعـادة نـشر سـرية مـشاة مـن           )٢٠٠٦ (١٦٥٧و  ) ٢٠٠٥ (١٦٠٩اجمللس، مبوجب قراريـه     
  .بعثة األمم املتحدة يف ليربيا لتعزيز عملية األمم املتحدة يف كوت ديفوار
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 تـــشرين ٢٧وقـــد قُـــدمت إحاطـــة إىل اللجنـــة اخلاصـــة بـــشأن هـــذه اخليـــارات يف          - ١٨
. ، وُشــكلت بالتــايل ثالثــة أفرقــة عاملــة فرعيــة لالضــطالع بتطويرهــا       ٢٠٠٥أكتــوبر /األول

فريـــق اإلدارة العليـــا املوســـع التـــابع إلدارة إىل  ٢٠٠٦يف مطلـــع عـــام ة أيـــضا وقُـــدمت إحاطـــ
، وقُـدمت النتـائج إىل اللجنـة         أحرزته األفرقة العاملـة مـن تقـدم        عمليات حفظ السالم بشأن ما    

ت اللجنـــة اخلاصـــة إدارة وجهـــوعقـــب النظـــر يف النتـــائج، . ٢٠٠٦مـــارس /اخلاصـــة يف آذار
ــسالم    ــظ الـ ــات حفـ ــوعمليـ ــد احنـ ــار  حتديـ ــك  آلثـ ــى ذلـ ــة علـ ــر  (املترتبـ ، A/60/19/Rev.1انظـ

  ).٨٧ الفقرة
  

  السياسة والعملية
اســتجابةً هلــذا التوجيــه الــصادر عــن اللجنــة اخلاصــة، أنــشئ عــدد مــن األفرقــة العاملــة     - ١٩

. لالنتــشار الــسريعالالزمــة  املعــززة م صــالحية اخليــارات احملــددة للقــدراتالفرعيــة هبــدف تقيــي
، ٢٠٠٦تقيــيم االحتياجــات علــى صــعيد ســبع بعثــات يف منتــصف عــام  وُنفــذ مــشروع رائــد ل

ت اللجنـة   وجهـ وبعدئـذ،   . وقدمت النتائج إىل اللجنة اخلاصـة يف وقـت الحـق مـن ذلـك العـام                
ــااخلاصــة إدارة عمليــات حفــظ الــسالم   مواصــلة ) أ: (م، ضــمن مجلــة أمــور، مبــا يلــي  حنــو القي

وضع سياسة عامـة لالنتـشار؛   ) ب(ضاء؛  استكشاف خمتلف اخليارات بالتشاور مع الدول األع      
ــا      )ج( ــع تنقيحــه دوري ــز م ــل الحتياجــات التعزي ــراء حتلي ــن    . إج ــستوى م ــذا امل ــتكماالً هل واس

ــوان    ــة  ”التحليــل، أقــرت اإلدارة وثيقــة سياســة بعن ــز البعثــات امليداني  القــدرات املعــززة -تعزي
دت يف وقــت الحــق ، لفتــرة ســتة أشــهر ُمــد٢٠٠٧فربايــر / شــباط٢٦ يف ،“لالنتــشار الــسريع

واستهلّت هذه السياسة عملية حتليليـة وتقييميـة مـن ثـالث خطـوات              . ثالثة أشهر إضافية  لفترة  
ــة ــدعم بواســطة القــدر    ) أ (:بغي ــاج إىل ال ــات الــيت حتت ــا هــي البعث ــد م الالزمــة  املعــززة اتحتدي

أرجـــح اســـتجابة مطلوبـــة لألزمـــة؛  عـــن حتديـــد التفاصـــيل احملـــددة   )ب(؛ لالنتـــشار الـــسريع
وميكـن  . واالتصال بالبلدان املسامهة بقوات الـيت مت اختيارهـا لكـي تقـوم بتـوفري القـدرات         )ج(

  .االطالع على مزيد من تفاصيل اخلطوات يف وثيقة السياسة
  

  اخلطوتان األوىل والثانية
ــيم االحتياجــات، ُحــددت مخــس بعثــات بوصــفها       - ٢٠ ــد لتقي  بعــد اكتمــال املــشروع الرائ

.  يف األجـل القـصري     لالنتـشار الـسريع   الالزمـة    املعـززة    طريـق القـدرات   األحوج إىل الدعم عـن      
وأُجنــز تقيــيم الحتياجــات التعزيــز االســتراتيجي لكــل بعثــة علــى حــدة، حيــث مت حتديــد حجــم 

وعقـب اسـتعراض    .  ونوعهـا ومـدد االسـتجابة املطلوبـة        لالنتشار السريع الالزمة  القدرة املعززة   
، قُـدمت النتـائج إىل قيـادة إدارة عمليـات حفـظ الـسالم يف           هذا التحليل يف مقر األمـم املتحـدة       
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ــشرين األول ٨ ــوبر /ت ــذ  . ٢٠٠٧أكت ــرر بعدئ ــات واملعلومــات    وجــودوقُ ــا يكفــي مــن البيان  م
  .لالنتقال إىل اخلطوة الثالثة

  
  اخلطوة الثالثة

ــاين   - ٢١ ــشرين الث ــوفمرب /يف ت ــذكرات شــفوية إىل   ٢٠٠٧ن ــسامها  ٢١، ُوجهــت م ــدا م  بل
ــة لبعثــات لالنتــشار الــسريعالالزمــة اس تقــدمي الــدعم للقــدرات املعــززة  بقــوات اللتمــ  املطلوب

وحبلـول هنايـة   . ٢٠٠٨ينـاير  / كـانون الثـاين  ٣١حمددة، مع طلـب الـرّد علـى املـذكرات حبلـول            
وُوجهــت . ينــاير، ردت ثالثــة بلــدان مــسامهة بقــوات علــى املــذكرات الــشفوية /كــانون الثــاين

ــى ســبيل امل    ــالة إلكترونيــة عل ــسامهة بقــوات يف مطلــع       رس ــن البلــدان امل ــة إىل كــل بلــد م تابع
وأفـادت بعـض البلـدان املـسامهة بقـوات أهنـا            . فرباير، فورد رّدان إضافيان على إثر ذلك      /شباط

زالت تنتظر تلقي توجيهات من عواصـمها، وعليـه، ُبعثـت رسـائل متابعـة بالفـاكس لطلـب            ما
. رة الــــسنوية للجنــــة اخلاصــــة  لــــدومــــارس، قُبيــــل انعقــــاد ا  /الــــرد حبلــــول منتــــصف آذار  

 االتـصال هبـا     دولـة عـضوا مت     ٢١ ردا رمسيا، مـن أصـل        ١١، ورد   ٢٠٠٨مارس  /آذار ٣١ ويف
ويف تلـك الـردود، أبـت مجيـع البلـدان           . لالنتشار السريع الالزمة   املعززة   لتوفري قوات للقدرات  

 وُعرض تـوفري كتيبـة      .ثاتاملسامهة بقوات ما عدا بلدين أن توفر إمكانات من ذلك القبيل للبع           
لقوة األمم املتحدة املؤقتة يف لبنـان، وكتيبـة لعمليـة األمـم             ) أصل الكتائب الثالث املطلوبة    من(

املتحدة يف كوت ديفوار، غري أن هذا االلتزام األخري كان مرهتنا بتلقي تعويض ورّد مزيـد مـن                  
دامت ستـصبح غـري متاحـة       التكاليف مقابل اإلبقاء على القوات يف درجة عالية من التأهب ما            

  .للوفاء بالتزامات أخرى
، شـدد بعـض الـدول األعـضاء علـى           ٢٠٠٨وخالل دورة اللجنة اخلاصة املعقودة عام         - ٢٢

وجوب إجياد حل للقـضية املستعـصية اخلاصـة بـالتعويض أو احلـوافز الـضرورية إلبقـاء القـوات                    
وُوّجـه  . لالنتشار السريع معززة  درجة عالية من التأهب حتسباً لتوفريها كقدرة        على  العسكرية  

  .أيضا االنتقاد لعدم استشارة الفريق العامل غري الرمسي املفتوح العضوية خالل عملية التطوير
  


