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الحصول على أعلى قيمة لقاء مبلغ أقل من المال
إدارة مخزونات األسلحة في جنوب شرق آسيا

تواجه �أغلب دول جنوب �شرق �أوروبا ( )SEEحتدي ًا يف �إدارة الفائ�ض والقدمي من الأ�سلحة والذخرية احلربية .وت�ستلزم �إدارة الذخرية ،على وجه
اخل�صو�ص ،منهج ًا �شام ًال يتكون من خليط من التدابري املعقدة واملكلفة والتي تتعلق بالتخطيط والتوظيف والتخزين واال�ستخدام والبنية التحتية والأمن
املادي والرقابة والتخل�ص النهائي من الأ�سلحة .ولي�س لدى �إال القليل من حكومات دول جنوب �شرق �أوروبا القدرة على معاجلة هذه الق�ضايا طوال دورة
حياة خمزون الذخرية الوطني.
وتت�ضمن �إدارة الذخرية التقليدية وخمزون الأ�سلحة املتفجرة �إجراءات من �ش�أنها �أن تزيد من الأمن واحلماية يف مواقع التخزين ،وبالتايل تعزز
القدرات الت�شغيلية الع�سكرية ،وتقلل من خطر الإنفجارات الغري خمطط لها ،كما متنع انت�شار الأ�سلحة الغري قانوين .وتظهر بع�ض احلوادث الكارثية
التي ارتبطت بفائ�ض يف الذخائر – وبع�ض الأحيان بالذخائر الغري �آمنة – �أن حكومات دول جنوب �شرق �آ�سيا تعترب فائ�ض خمزونات الأ�سلحة ذو قيمة
اقت�صادية عالية (فيما لو بيع) و�أنها مرتددة يف تخ�صي�ص امليزانيات املطلوبة لنزع ال�سالح.
و َت َو ُّلد فائ�ض يف الأ�سلحة والذخائر �أمر طبيعي ،ولكنه ميثل م�شكلة م�ستمرة بالن�سبة �إلى بع�ض دول املنطقة ب�سبب ح�سا�سية عملية التخل�ص من هذه
الأ�سلحة والذخرية �سيا�سي ًا .وتهدف مبادرة النهج الإقليمي خلف�ض خمزونات الأ�سلحة (� )RASRإلى تعزيز احللول الإقليمية مل�شكلة �إدارة خمزونات
الأ�سلحة يف جنوب �شرق �أوروبا .و�أما الدول امل�شاركة يف مبادرة ( )RASRفهي� :ألبانيا ،والبو�سنة والهر�سك ،وبلغاريا ،وكرواتيا ،جمهورية مقدونيا
اليوغ�سالفية ال�سابقة ،اجلبل الأ�سود ،ورومانيا ،و�صربيا� ،سلوفينيا .وت�سعى املبادرة التي متولها ح�صري ًا حكومة الواليات املتحدة� ،إلى معاجلة التحديات
يف �إدارة خمزونات الأ�سلحة من خالل امل�شاركة باملمار�سات اجليدة والدرو�س امل�ستخل�صة ب�شفافية وبثقة متبادلة ،ومن خالل جتميع قدرات النقل
والتدمري.

يف بع�ض دول جنوب �شرق �أوروبا ،قد تكون عملية
التخل�ص من الفائ�ض ح�سا�سة �سيا�سياً.
وقد ك�شفت مناق�شات ور�شة عمل مبادرة ( )RASRعن
فوارق �أو نق�ص يف اخلربات يف �أنحاء دول جنوب �شرق
�أوروبا ،وال �سيما يف جمال �أمن و�سالمة املخزونات .وغالب ًا
ما ت�ضيع املعارف واخلربات التقنية مع عمليات �إعادة
هيكلة القوات امل�سلحة وما ينتج عنها من �إعادة توظيف
�أو خ�سارة عاملني ،الأمر الذي يعيق عملية بناء القدرات
امل�ستدامة .ويفتقر الكثري من اجلنود املكلفني بحرا�سة
مواقع تخزين الأ�سلحة �إلى التدريب الأ�سا�سي الالزم
ل�ضمان كفاية �أمن و�سالمة هذه املواقع.
وقد ك�شفت مناق�شات ور�شات عمل مبادرة ()RASR

فروقات ونق�ص يف اخلربات يف �إدارة خمزونات
الأ�سلحة يف �أنحاء دول جنوب �شرق �أوروبا

ي�ستعر�ض هذا الف�صل و�ضع املخزون الفائ�ض يف ت�سع
دول م�شرتكة يف مبادرة ( )RASRيف نهاية العام � ،2014أي
بعد خم�س �سنوات من �إطالق املبادرة يف �أيار .2009
وعموم ًا ،ي�سعى البحث �إلى حتديد �أكرث الأدوات
الواعدة يف البناء على جهود �إدارة وتدمري خمزونات
الأ�سلحة اجلارية يف تلك الدول .وبالتايل ،يلقي الف�صل
ال�ضوء على ق�ضية اال�ستدامة ،يف حني يركز ب�شكل خا�ص
على ق�ضيتي بناء القدرات والتدريب.

�صناديق ذخرية فارغة تغطي الطريق امل�ؤدي �إلى موقع انفجار غري خمطط له يف م�صنع ذخرية يف غورين لوم،
بلغاريا .ت�شرين الأول �© .2014صورة AP
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م�شارك مد َّرب على مهارات �إطفاء احلرائق خالل دورة �أمن نقل الذخائر املنعقدة يف راجلوفاك ،البو�سنة والهر�سك ،يف منت�صف العام © .2014القوات امل�سلحة ال�سوي�سرية

النتائج الرئي�سية هي:
•ما زالت م�س�ألة �ضعف �إدارة خمزون الذخائر ت�شكل م�شكلة كبرية يف الكثري من دول جنوب �شرق �أوروبا.
•ت�شكل م�س�ألة االنفجارات الغري خمطط لها يف مواقع الذخائر م�شكلة عاملية ،ولكنها منت�شرة على وجه احل�صو�ص يف جنوب �شرق �أوروبا ،يف املرافق
التابعة للدولة والغري التابعة للدولة.
•ت�شري تقارير كثري من الدول �أن م�ستويات الفائ�ض من ال�سالح لديها يف تناق�ص م�ستمر ،ولكن لوحظ حدوث تغيريات يف الفرتة بني العامني 2009
و 2014مع حدوث الإ�صالح الع�سكري ،وقِدَ م الذخائر ،واقتناء معدات جديدة ،الأمور التي �أدت �إلى تدفق ثابت يف فائ�ض املعدات.
•تبقى املبيعات والتربعات اخليارين املف�ضلني للتخل�ص من املخزون الفائ�ض ،ولكن قد تلج�أ الدول امل�شاركة يف مبادرة النهج الإقليمي للحد من
خمزون الأ�سلحة (� )RASRإلى تدمري خمزوناتها الفائ�ضة عند ح�سم �ضعف �إمكانية ت�سويقها.
•تبقى م�س�ألة تدمري الفائ�ض من الأ�سلحة والذخائر يف جنوب �شرق �أوروبا مدفوعة وممولة من اجلهات املانحة �إلى حد كبري.
•تقف بع�ض املعوقات ال�سيا�سية والت�شريعية والتجارية �أمام التعاون الإقليمي فيما يتعلق بنقل ال�سالح ونزعه.
•بالتعاون مع �أ�صحاب امل�صلحة الآخرين ،حت�شد الدول امل�شاركة يف مبادرة ( )RASRجهودها لبناء وموائمة وتوحيد قاعدة معلومات حول �إدارة
املخزون من خالل التدريب التقني الإقليمي.
•تُط َّبق يف البو�سنة والهر�سك مبادرة م�ستمرة طويلة الأمد ت�سعى �إلى ت�ضمني التدريب التقني يف جهود بناء القدرات ،الأمر الذي يعزز من ملكية
البلد امل�ضيف ،والإ�صالح التنظيمي ،وت�ضمني املعايري الدولية �ضمن الت�شريعات وال�سيا�سة الوطنية .ومن املحتمل �أن تُطبق هذه املبادرة على نطاق
�أو�سع.
وا�ستندت التحليالت يف هذا الف�صل �إلى البيانات التي ح�صل عليها م�سح الأ�سلحة ال�صغرية ب�صفته �أحد �أع�ضاء اللجنة التوجيهية اخلم�سة� ،إ�ضافة
�إلى معلومات �أخرى ح�صل عليها يف �إطار م�شروع البحث اجلارية على فريق التدريب املتنقل التابع لقوات االحتاد الأوروبي  ،2.1.6.1والذي ت�أ�س�س
يف العام .2011
ويبد�أ الف�صل ب�شرح �سبب �إطالق مبادرة ( .)RASRوي�ستعر�ض الق�سم الثاين معلومات حول فائ�ض املخزونات ،وطرق التخل�ص ،والتخزين ح�سب
تقارير الدول امل�شاركة مببادرة ( )RASRيف الفرتة ما بني  2008و .2014ويو�ضح الق�سم الثالث املعوقات الأ�سا�سية �أمام التعاون الإقليمي فيما يتعلق بنقل
فائ�ض الذخائر ونزع ال�سالح .ويدر�س الق�سم الأخري احلاجة �إلى بناء القدرات من �أجل �إدارة املخزونات بطريقة م�ستدامة و�شاملة وموحدة ،بالإ�ضافة
�إلى الربامج املطبقة حالي ًا والفر�ص املحتملة لتحقيق ذلك يف دول جنوب �شرق �أوروبا.

