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نبذة عن املؤلف

جوفانا كرابيش باحثة لدى برنامج مسح األسلحة الصغرية ،تعمل يف مشاريع مختلفة يف مجال
إدارة األسلحة والذخرية ،مع الرتكيز بشكل خاص عىل جنوب رشق أوروبا .وضعت جوفانا العديد
من املؤلّفات حول االنفجارات غري املخطط لها يف جنوب رشق أوروبا وإدارة دورة حياة الذخرية،
باإلضافة إىل بناء القدرات والتدريب عىل األمن املادي وإدارة املخزونات ( .)PSSMجوفانا حاصلة
عىل درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية من املعهد العايل للدراسات الدولية واإلمنائية يف جنيف.
بول هولتوم باحث رئييس يف مسح األسلحة الصغرية ،يركز بحث بول عىل الجهود الرامية
إىل تنظيم تجارة األسلحة الدولية ومراقبتها ،باإلضافة إىل تدابري معالجة االت ّجار باألسلحة
وتحويلها .وكان بول مديرا ً لربنامج نقل األسلحة التابع ملعهد ستوكهومل الدويل لبحوث
السالم ( )SIPRIيف الفرتة ( )13-2009وعمل مستشارا ً لفريق الخرباء الحكوميني التابع
لألمم املتحدة لعامي  2013و 2016بشأن ِسجل األمم املتحدة لألسلحة التقليدية.

شكر وتقدير

أُتيحت ورقة اإلحاطة هذه من خالل دعم مكتب إزالة األسلحة والحد منها ،التابع ملكتب
الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية األمريكية (.)PM / WRA
استفادت هذه الدراسة ،التي اكتملت بني شه َري أيار/مايو  2016وحزيران/يونيو ،2017
من العديد من األفراد العاملني يف البوسنة والهرسك يف القضايا املتعلقة بإدارة دورة حياة
الذخرية ( .)LCMAويُعرب فريق البحث عن امتنانه لوزارة الدفاع يف البوسنة والهرسك،
وهيئة األركان املشرتكة ،والعديد من األعضاء اآلخرين يف القوات املسلحة للبوسنة والهرسك.
كام قدّم ممثلو هيئة األركان املشرتكة دعامً وتوجيهاً ال يقدّر بثمن لفريق البحث خالل
الزيارات امليدانية إىل رساييفو .كذلك نتوجه بالشكر الخاص إىل اللواء سيناد ماسوفيتش،
واللواء مريكو تيبسيتش ،والعقيد داليبور برييك ،والعقيد إدين فاكو ،والعقيد بوريس
ليستيس ،وأعضاء فرقة العمل املعنية بالذخرية واألسلحة واملتفجرات (.)AWE
وقد س َّهل أعضاء القوات املسلحة السويرسية ،والقوات املسلحة النمساوية ،وفريق التدريب
املتنقل التابع لقوة االتحاد األورويب  ،(MTT) 2.1.6.1وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
(البوسنة والهرسك) ،الوصول إىل وزارة الدفاع يف البوسنة والهرسك وهيئة األركان املشرتكة،
وقدموا الدعم السيايس والفني واللوجستي خالل الزيارات امليدانية وخالل فرتة البحث .ويو ّد
برنامج مسح األسلحة الصغرية أن يشكر بشكل خاص الدكتورة ميهايال أوسوريو والعقيد
مارتن تراشلر والرائد ألكسندر ماير والرائد مارتن برونهوفر وطارق أوكانبارليك وفيداد
بينجو عىل مشورة الخرباء ودعمهم خالل املرشوع .كذلك يو ّد برنامج مسح األسلحة الصغرية
أن يشكر كريستوفر لوغران عىل مراجعته ملسودة سابقة من هذه الورقة.

متهيد

صورة الغالف األمامي
ذخرية يف انتظار التخلص منها يف تروم دوبوي يف
إطار مرشوع مي ّوله االتحاد األورويب ويراقبه مركز
تبادل املعلومات لرشق وجنوب رشق أوروبا ملراقبة
األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة ()SEESAC
التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
املصدرUNDP SEESAC :
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جه القائد العمليايت لقوة حفظ السالم بقيادة االتحاد األورويب باعتامد نهج
يف عام  ،2012و ّ
شامل ملعالجة املخاوف األمنية املتزايدة املتعلقة بتخزين فائض الذخرية املتبقية من النزاع املسلح
يف البوسنة والهرسك .وبعد عقود من الجمود السيايس املدفوع مبايض النزاع يف البالد ،مكّن
التوجيه مجموعة من الخرباء لتصميم وتنفيذ نظام إدارة دورة حياة الذخرية الذي سهل االنتقال
إىل امللكية املحلية ملواجهة تحديات اإلدارة الحالية واملستقبلية مبا يتامىش مع املعايري الدولية.
وبتوجيه من املستشار الخاص للذخائر واألسلحة التابع لقوة حفظ السالم التابعة لالتحاد
األورويب ،واملجلس االسرتاتيجي املشرتك بني الوكاالت ،طُ ِّورت هذه اإلسرتاتيجية مبزيد من
التفصيل باعتبارها خطة رئيسية تدريجية ذات مثاين ركائز تدعم بشكل كامل كالً من متطلبات
التنسيق السيايس والتقني من خالل مجموعات عمل متخصصة وفرقة عمل مكرسة داخل هيئة
سيتبي للقارئ من خالل هذه الدراسة ،فإن
األركان املشرتكة يف البوسنة والهرسك .ومثلام
ّ
جميع هذه العنارص الزمة للعمل يف انسجامٍ لتسهيل تكامل اإلجراءات وتنسيق جداول األعامل،
وقبل كل يشء ،لتمكني سلطات البوسنة والهرسك من قيادة وتحقيق املِلكية ال ِفعلية للعملية.
لذا فإنه يرشفني أن أقدم هذا املنشور بالنيابة عن زماليئ الوطنيني والدوليني الذين يعملون
بال كلل من أجل جعل البوسنة والهرسك بلدا ً أكرث أماناً من خالل التعامل الفعال مع الذخرية.
 ميهايال أوسوريوكبرية املستشارين السياسيني لقائد قوة االتحاد األورويب لحفظ السالم
املستشارة السياسية العسكرية للممثل الخاص لالتحاد األورويب يف البوسنة والهرسك،
2015-2011

ملحة عامة

تحلل ورقة اإلحاطة هذه نشوء نظام إدارة دورة حياة الذخرية يف البوسنة
والهرسك خالل الفرتة  ،16-2012مع اإلشارة إىل أربعة من العنارص الخمسة
لنموذج إدارة دورة حياة الذخرية الخاص بربنامج مسح األسلحة الصغرية:
املِلكية الوطنية والتخطيط وإدارة املخزونات والتخلص منها .وتبحث الورقة يف
التحديات الرئيسية التي يواجهها املجتمع الدويل وحكومة البوسنة والهرسك
يف معالجة مخاطر السالمة واألمن التي يفرضها فائض ذخرية البوسنة
والهرسك بعد النزاع ،مع الرتكيز عىل دور املجتمع الدويل يف تيسري تطوير
نظام إدارة دورة حياة الذخرية ونقله إىل املِلكية الوطنية .وتشري الورقة إىل
"الدروس العرشة املستفادة" التي ميكن تطبيقها عىل البلدان األخرى الخارجة
من النزاع .تؤكد هذه الدروس أهمية بناء القدرات الوطنية املستدامة يف الدول
التي تتلقى املساعدة الدولية ،ويجب أن يكون التدريب والبنية التحتية ومعايري
التشغيل مخصصة بحسب البلد لتحقيق هذا الهدف وتقليل مخاطر التفجري
غري املخطط له يف مواقع الذخائر وتحويل الذخرية عىل املدى الطويل.

النتائج الرئيسية
•تُظهر تجربة البوسنة والهرسك أهمية تحديد األولويات يف مرحلة مبكرة يف

فرتة ما بعد النزاع:
أ) تحديد الذخائر الفائضة وغري املستقرة وغري اآلمنة والتخلص منها؛ و(ب)
إنشاء عمليات تخطيط وإدار ٍة مالمئة لضامن سالمة هذه الذخائر وأمنها
أثناء التخزين ،وكخطوة أوىل ،ميكن أن تدعم املساعدة الدولية جردا ً شامالً
ملخزون الذخرية.

•يف البوسنة والهرسك ،ساعدت املساعدة الدولية يف تعزيز امللكية الوطنية
نظام إلدارة دورة حياة الذخرية.
وبناء قدرة وطنية مستدامة لتنفيذ
ٍ
واستفادت حكومة البوسنة والهرسك واملجتمع الدويل من خربة الدول
واملنظامت الدولية العاملة يف البوسنة والهرسك لتقديم التدريب واملعدات
وإدارة البنية التحتية واملعايري املصممة خصيصاً إلدارة الذخرية ،وهذا ليس
فقط من أجل الحد من مخاطر التفجري غري املخطط له يف مواقع الذخائر
وتحويلها ،ولكن أيضاً لبناء قدرة وطنية مستدامة إلدارة الذخرية.
•لقد تطلَّب إنشاء نظام إلدارة دورة حياة الذخرية يف البوسنة والهرسك
درجة عالية من التنسيق واالتفاق وااللتزام عىل املدى الطويل بني الرشكاء
الدوليني املعنيني والسلطات الحكومية يف البوسنة والهرسك ،كام استند إىل
وضع خطة رئيسية للذخرية واألسلحة واملتفجرات (.)AWE

املقدمة

إن اإلدارة اآلمنة واملأمونة واملستدامة للذخرية
التقليدية -عىل الرغم من أنها رضورية للسالمة
العامة واألمن القومي -مهمة معقدة ومكلفة ،وهي
تتطلب انتباهاً طويل املدى من قبل العديد من
الجهات الفاعلة لسلسلة من التحديات املتداخلة.
وتظهر هذه التحديات بشكل خاص يف ظروف
ما بعد النزاع حيث ميكن أن يؤدي تعدد األولويات
مقرتِناً بأوجه القصور السياسية واالقتصادية
والتقنية إىل إدارة غري مأمونة وغري آمنة للمخزون.
ومن شأن هذا أن يزيد بشكل مبارش من
خطر التفجري غري املخطط له يف مواقع الذخائر
وتحويل وجهة الذخرية.
وانطالقاً من إدراكها بأن النهج القائم عىل
ال ُّنظم هو األنسب للتعامل مع تحديات إدارة
الذخرية املعقدة ،تستخدم ورقة اإلحاطة هذه
منوذج مسح األسلحة الصغرية إلدارة دورة حياة
ض مبزيد من التفصيل يف
الذخرية  -الذي يُع َر ُ
دليل إدارة دورة حياة الذخرية القادم  -كإطار
لتحليل ظهور نظامٍ إلدارة دورة حياة الذخرية
يف البوسنة والهرسك خالل الفرتة 2013-16
(Bevan and Karp, 2008؛ UNODA, 2015,
mods. 01.30, 03.10؛ Wilkinson, 2008؛
انظر اإلطار التوضيحي  .)1وتشدّد الورقة عىل
أهمية الرتكيز عىل إدارة الذخائر كمجال اهتامم
خاص عند النظر يف تحديات الذخرية واألسلحة
واملتفجرات يف ظروف ما بعد النزاع .كام تبحث
الورقة تأثري العوامل االجتامعية السياسية عىل
مامرسات إدارة الذخرية يف البوسنة والهرسك،
وخاصة يف سياق إصالح القطاع الدفاعي بعد
النزاع .كام تُلقي الضوء عىل الدور الهام الذي
ميكن أن تلعبه املساعدة الدولية يف تسهيل
تطوير نظام إلدارة دورة حياة الذخرية تُ ِس ُك
الدولة املستفيدة بزمامه وتدعمه.
ورقة اإلحاطة هذه مكتوب ٌة من أجل صانعي
السياسات ومديري الربامج الذين يسعون للحصول
عىل معلومات حول تطوير أنظمة إدارة دورة حياة
الذخرية وتنفيذها يف ظروف ما بعد النزاع ويف
بلدان أخرى ذات موارد وقدرات محدودة إلدارة
الذخرية ،وقد ُو ِ
ضعت خالصة التحليل يف شكل
"عرشة دروس مستفادة" من تجربة البوسنة
والهرسك .تستند الورقة إىل العمل السابق لربنامج
مسح األسلحة الصغرية يف البوسنة والهرسك
وغرب البلقان ،باإلضافة إىل البحث املكتبي
وامليداين الذي قام به املؤلفون يف عامي 2016
و 1.2017وقد استفادت من إسهامات الخرباء
الواسعة والدعم الذي قدمته وزارة الدفاع يف
البوسنة والهرسك ،والقوات املسلحة يف البوسنة
والهرسك ،وقوة حفظ السالم بقيادة االتحاد
األورويب (انظر اإلطار التوضيحي .)2

تاريخ إدارة الذخرية يف البوسنة
والهرسك

يقدم هذا القسم نبذة تاريخية عن إدارة
الذخرية يف البوسنة والهرسك من أواخر الفرتة
اليوغوسالفية وحتى عام ُ 2011محدِّدا ً تحديات
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اإلطار التوضيحي  1إدارة دورة حياة الذخرية ()LCMA
لكل نظامٍ دور ُة حياة تتكون عادة من سلسلة من العنارص الرئيسية إىل جانب العمليات واألنشطة
املرتبطة التي تحقق املخرجات ( ،NATO AAP-48, 2007ص  .)34يف دليل إدارة دورة حياة الذخرية
القادم ،يحدد برنامج مسح األسلحة الصغرية الرشوط الرضورية لكل من البيئة التمكينية والعنارص
الوظيفية لنظام إدارة دورة حياة الذخرية الفعال واملستدام:

•

امللكية الوطنية :إن امللكية الوطنية رشط مسبق لنظام إدارة دورة حياة ذخرية ف ّعال ،وهي توفِّر
"الظروف التمكينية" التالية( :أ) إطار معياري إلدارة الذخرية؛ (ب) إطار هيكيل لتنسيق أنشطة إدارة
الذخرية ومراقبتها وتنفيذها؛ (ج) البنية التحتية واملعدات الالزمة إلدارة الذخرية عىل امتداد دورة
حياتها؛ (د) املوارد البرشية الالزمة للتنفيذ (مثل الكوادر الفنية املدربة).

•

التخطيط :يُ َع ّد التخطيط الفعال أمرا ً أساسياً ألداء نظام إدارة دورة حياة الذخرية واستدامته بشكل
عام ( .)UNODA ,2015 , mods. 01.30, 03.10ويسعى التخطيط إىل تحقيق التوازن األمثل
بني متطلبات الذخرية اليومية ،واملتطلبات االسرتاتيجية عىل املدى املتوسط والبعيد ،واملوارد املالية
املتاحة .كام يحدد التخطيط الجيد كمية وأنواع الذخرية التي سيتم رشاؤها لتلبية سياسة الدفاع
الوطني ،ويضمن توافر املوارد إلدارة الذخرية والتخلص منها عند الرضورة.

•

عمليات الرشاء :تقوم الدول برشاء الذخرية عن طريق اإلنتاج الوطني أو االسترياد ،بعد البيان
العميل والتقييم لضامن سالمتها ومالءمتها للخدمة .وإ ّن لرقابة الدولة وإرشافها ،ولحفظ السجالت
والنقل املناسب ،أهمية حاسمة لسالمة وأمن الذخرية التي يتم الحصول عليها.

•
•

إدارة املخزون :وهذا يشمل العديد من العمليات واألنشطة املرتابطة واملعقدة بني دخول الذخرية يف
الخدمة والتخلص منها .يتكون هذا العنرص من خمسة مكونات :تخزين الذخرية؛ ومعالجة الذخائر
وصيانتها وإصالحها؛ وأمن املخزونات ونقل الذخرية.
التخلّص :يبدأ التخلص عندما تُص َّنف الذخرية عىل أنها غري صالحة لالستعامل أو غري آمنة أو متقادمة
أو فائضة عن املتطلّبات ،وتنتهي بإزالة هذه الذخرية من املخزون الوطني .ويجري التخلص من هذه
الذخرية عن طريق نزع الطابع العسكري عنها أو تصديرها .كام يشمل التخلص أيضاً التنظيف بعد
التفجري غري املخطط له يف مواقع الذخائر ووقف تشغيل مواقع تخزين الذخرية.

املصدرCarapic et al. (2018) :

إدارة الذخرية يف البوسنة والهرسك لكل فرتة
تاريخية يف ضوء العوامل التالية :الديناميات
السياسية وهياكل الحوكمة ،وإرث النزاعات،
وتنسيق املساعدة الدولية ،وبناء القدرات لل ِملكية
الوطنية يف سياق ما بعد النزاع.

إدارة الذخرية يف جمهورية
يوغوسالفيا االتحادية االشرتاكية

قدّم مبدأ الدفاع الوطني اإلجاميل يف يوغسالفيا
( )TNDلعام  1968إطارا ً إلدارة الذخرية يف
ونص
جمهورية يوغوسالفيا االتحادية االشرتاكيةّ .
اإلطار عىل تعبئة الجيش الوطني اليوغوساليف،
وقوات االحتياط ،وقوات الدفاع اإلقليمية ،التي
تتكون من حوايل  2000وحدة صغرية نظَّمتها
البلديات واملصانع واملشاريع التجارية (Curtis,
 ،1992ص  .)252وكان من املتوقع أن ميكّن
مفهوم مبدأ الدفاع الوطني اإلجاميل من التعبئة
الرسيعة ملا يصل إىل ثالثة ماليني شخص (Curtis,
 ،1992ص  .)250ولضامن قدرة هذه القوات عىل
الوصول برسعة إىل األسلحة للدفاع عن يوغوسالفيا
ضد التهديدات الخارجية ،كان هناك أكرث من 500
موقع لتخزين األسلحة والذخرية ()W/ASS
منترش يف جميع أنحاء البالد (،Kauser, 2007
ص  .)83-84وقد جرى تخزين كميات كبرية
من أسلحة املشاة يف جمهورية البوسنة والهرسك
االشرتاكية لهذا الغرض ( Ekwall-Uebelhartو
 ،Raevsky, 1995ص.)13
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استوردت يوغسالفيا األسلحة من االتحاد
السوفيتي ودول حلف وارسو ،ولكنها طورت
أيضاً صناعة أسلحة أنتجت كميات كبرية من
البنادق والبنادق الرشاشة واألسلحة املضادة
للدروع والذخائر واملدفعية (،Wulf, 1993
ص .)91-387وتشري التقديرات إىل أن مصانع
األسلحة يف جمهورية البوسنة والهرسك
االشرتاكية شكّلت  42يف املائة من إنتاج الصناعة
العسكرية يف يوغوسالفيا ،مع وجود العديد من
مرافق إنتاج األسلحة الصغرية والذخرية الرئيسية
يف جمهورية البوسنة والهرسك االشرتاكية
( Hirstو ،Mariani, 2004ص )39 ,35
ووفقاً لتقني ذخرية سابق من يوغوسالفيا،
ج
استخدمت يوغوسالفيا مجموعة من نُ ُه ِ
إدارة الذخرية الفرنسية والسوفيتية 2.وقدمت
يوغوسالفيا برنامج تدريب أكادميي شامل
مدته أربع سنوات للموظفني التقنيني
املتخصصني بالذخائر شمل أنواع مختلفة
من الذخرية وتخزينها ومراقبتها والتخلص
من الذخائر املتفجرة 3.قبل اندالع النزاع يف
عام  ،1992كانت أرايض جمهورية البوسنة
والهرسك االشرتاكية تحتوي عىل عدد ج ّيد
من مواقع تفجري الذخرية جيّدة التجهيز
يف ظروف مختلفة ،مع وجود األفراد الذين
يط ّبقون مامرسات إدارة الذخائر التي تتامىش
4
مع املامرسات الدولية الجيدة ذات الصلة.

إدارة الذخرية خالل فرتة النزاع،
1995-1992

كان لتفكك يوغوسالفيا تداعيات خطرية عىل
إدارة الذخرية يف البوسنة والهرسك ،إذ إ ّن اندالع
النزاع ،إىل جانب حظر األسلحة الذي فرضته
األمم املتحدة عىل الدول التي خلفت يوغوسالفيا
يف كانون الثاين /يناير  ،1992مل يؤ ِّد إىل
انتشار العنارص املسلحة عىل أرايض البوسنة
والهرسك فحسب ،بل أدى أيضاً إىل تفتيت قدرات
ومامرسات إدارة الذخرية (UNSC, 1992). 5
كان لحظر األسلحة يف البداية تأثري ضئيل
عىل القوات الرصبية البوسنية التي ورثت
معظم مخزون الجيش الوطني اليوغوساليف
يف البوسنة والهرسك .واستخدمت القوات
املسلحة الرصبية البوسنية الذخرية املألوفة
وسيطرت عىل العديد من مرافق اإلنتاج
واستمرت يف التدريب يف رصبيا وأبقت
عىل مامرسات إدارة الذخرية يف يوغوسالفيا
السابقة 6.واستخدمت القوات البوسنية
والقوات البوسنية الكرواتية مواقع تخزين
األسلحة والذخائر التي كانت تتبع ملبدأ الدفاع
الوطني يف السابق ( ،Andreas ,2004ص
35؛  ،Carapic ,2014ص  .)2-3وسيطرت
القوات الكرواتية البوسنية عىل منشآت اإلنتاج
يف بداية النزاع ،وبحلول منتصف عام ،1994
كانت القوات البوسنية والكرواتية البوسنية
تنتج بنادق هجومية وأسلحة خفيفة وقنابل
يدوية ( ،Bromley, 2007ص .)9وبسبب
حظر األسلحة الذي فرضته األمم املتحدة،
اعتمدت القوات البوسنية والكرواتية البوسنية
يف البوسنة والهرسك عىل تهريب األسلحة من
كرواتيا والجمهوريات السوفيتية السابقة ودول
حلف وارسو ( ،Andreas, 2004ص 39-43؛
 ،Bromley ,2007ص  .)10-11وأوجدَت
األنواع املختلفة من الذخائر التي استوردتها
القوات البوسنية والكرواتية البوسنية تعقيدات
يف إدارة الذخرية يف فرتة ما بعد النزاع.
ومل تتعامل قوات التدخل الدولية بشكل
مبارش مع إدارة الذخرية خالل فرتة النزاع،
كام أنها مل تف ّوض للقيام بذلك .وحتى عندما
توسعت مهمة قوة األمم املتحدة للحامية
( )UNPROFORابتدا ًء من آذار/مارس
 1994فصاعدا ً لتشمل مراقبة وقف إطالق
النار ومراقبة األسلحة وترتيبات نزع السالح
بني األطراف املتحاربة ،مل يتم التعامل مع إدارة
الذخرية بشكل رصيح ( .)UNSC, 1994وعىل
وجه الخصوص ،مل تحاول قوة اﻷمم املتحدة
للحامية وضع تدابري ﻹدارة الذخرية كان من
املمكن أن توفر أسس نظامٍ إلدار ِة دورة حياة
7
الذخرية يف فرتة ما بعد النزاع.
ويف  14ترشين الثاين/نوفمرب  ،1995وقّع
رؤساء البوسنة والهرسك وكرواتيا ورصبيا االتفاقية
اإلطارية العامة للسالم يف البوسنة والهرسك
(املعروفة أيضاً باسم اتفاقية دايتون .)1995
أنشأت اتفاقية دايتون كيانني رئيسيني لدولة
البوسنة والهرسك  -اتحاد البوسنة والهرسك

 Chaudhuriو  ،Gobinet 2016ص .)18
قدمت القوة إرشادات بشأن التخزين اآلمن للذخرية
لجيش الكيانَني (Threat
وحركتها وتصنيفها
َ
 .)Resolution Limited, 2004, 2-1وقادت
قوة التنفيذ وقوة تثبيت االستقرار أيضاً الجهود
املبذولة الستعادة السيطرة عىل الكمية الفائضة من
الذخرية يف البوسنة والهرسك ،مبا يف ذلك تخزين
أو تدمري األسلحة والذخائر التي يتم جمعها من
املدنيني ( .)NATO, 2004ومع ذلك ،قادت جهود
الجمع هذه ،إىل جانب نزع السالح والترسيح بعد
انتهاء النزاع ،إىل كميات كبرية من "الذخرية غري
املستقرة املخزنة بطريقة غري مأمونة وبأمان غري
مناسب" ( Hirstو ،Mariani, 2004ص .)54
كان لدى جيش اتحاد البوسنة والهرسك وجيش
جمهورية رصبسكا نهجان مختلفان يف رشاء
الذخرية يف وقت مبكر من فرتة ما بعد النزاع،
ج َد مجموعات مختلفة من التحديات إلدارة
ما أو َ
الذخرية يف البوسنة والهرسك .ومنذ عام 1995
إىل عام  ،1997استمد برنامج التدريب والتجهيز
باملعدات الذي تقوده الواليات املتحدة مجموعة
متنوعة من األسلحة والذخائر اإلضافية من الواليات
املتحدة ودول وسط ورشق أوروبا ،باإلضافة إىل
بروناي ومرص والكويت وماليزيا وقطر والسعودية
وتركيا واإلمارات العربية املتحدة (Lamb, Arkin
و ،Scudder, 2014ص  .)30-3 ,26 ,23وكان
الهدف من الربنامج هو ضامن الدفاع عن جيش
اتحاد البوسنة والهرسك وردع هجوم محتمل
من جيش جمهورية رصبسكا  Lamb, Arkinو
 ،Scudder, 2014ص  .)14ونتيجة لذلك ،يف فرتة
ما بعد النزاع مبارشة ،كان عىل جيش اتحاد البوسنة
والهرسك التعامل مع كمية كبرية من أنواع مختلفة
10
من الذخرية دون معرفة تاريخ تخزينها السابق.
ومل يواجه جيش جمهورية رصبسكا املشكلة
نفسها ،فقد كان ميتلك كميات كبرية من الذخرية
جيش
املنتجة يف يوغسالفيا 11.وكان لدى
َ
الكيانني كميات كبرية من الذخرية التي أُن ِتجت
خالل الحرب .وأدت أوجه التفاوت يف التدريب
والخربة ،إىل جانب الكمية الكبرية من الذخرية
القدمية التي من املحتمل أن تكون غري مستقرة
يف البوسنة والهرسك بعد انتهاء النزاع ،إىل إثارة
مخاوف تتعلق بالسالمة واألمن أمام حكو َمتَي
الكيانَني واملجتمع الدويل ،وهي املخاوف التي
ستستغرق معالجتها أكرث من  20عاماً.
9

اإلطار التوضيحي  2مالحظة حول املنهجية واملصطلحات
تعتمد هذه الورقة عىل مزيج من البحث املكتبي وامليداين ،واشتمل البحث املكتبي عىل مراجعة للمعلومات
املتاحة (منشورات برنامج مسح األسلحة الصغرية السابقة ووثائق املنظامت الحكومية والدولية غري املنشورة)
املتعلقة بإدارة الذخرية يف البوسنة والهرسك .واستخدم البحث امليداين  -بدعم من وزارة الدفاع يف البوسنة
والهرسك ،والقوات املسلحة يف البوسنة والهرسك ،وكبري مستشاري قوة االتحاد األورويب للتخلص من األسلحة
املتبصة بشأن التطور التاريخي إلدارة الذخرية يف البوسنة والهرسك:
والذخرية  -الطرق التالية الستقاء اآلراء
ّ

•

مقابالت أصحاب املصلحة الرئيسيني :بني أيار/مايو  2016وآذار/مارس  ،2017أجرى فريق البحث
أكرث من  30مقابلة مع أعضاء وزارة الدفاع يف البوسنة والهرسك ويف القوات املسلحة يف البوسنة
والهرسك واملنظامت الدولية العاملة يف البوسنة والهرسك .وأُجرِيت املقابالت يف مقر وزارة الدفاع وهيئة
األركان املشرتكة يف رساييفو؛ قيادة قوات البوسنة والهرسك للتدريب والتوجيه املعنوي ()TRADOC
يف ترافنيك؛ القيادة اللوجستية يف دوبوي؛ قيادة املوظفني يف بانيا لوكا؛ ومكاتب االتحاد األورويب
ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا ( )OSCEومكاتب برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ( )UNDPيف
رساييفو .وقد أُجريت جميع املقابالت مع أصحاب املصلحة الدوليني يف رساييفو يف مكاتبهم.
زيارات املوقع :قام فريق البحث بزيارة موق َعي تخزين ذخرية محتملني (كُال  1و 2يف مركونيتز
غراند ،وكروبا يف بازاريتز) باإلضافة إىل مرفق نزع الطابع العسكري يف دوبوي.
الحصول عىل البيانات :استُ ِمدّت املعلومات والبيانات ذات الصلة بإدارة الذخرية من وزارة دفاع
البوسنة والهرسك ،وهيئة األركان املشرتكة للقوات املسلحة يف البوسنة والهرسك ،وفرقة العمل املعنية
بالذخرية والسالح واملواد املتفجرة.

•
•

ومتاشياً مع استخدام البوسنة والهرسك ،ت ُستخدَم املصطلحات التالية يف هذه الورقة عند وصف مخزون
الذخرية العسكرية:
ُمحتَ َمل :يشري هذا املصطلح إىل (أ) مواقع تخزين الذخرية التي ستظل كمواقع تخزين دامئة بعد التخلص
من جميع الفائض؛ (ب) الذخرية التي تلبي االحتياجات التشغيلية للقوات املسلحة للبوسنة والهرسك.
غري ُمحتَمل :يشري إىل (أ) مواقع تخزين الذخرية التي يلزم إيقاف تشغيلها؛ (ب) الذخرية غري اآلمنة
أو غري املستقرة أو الفائضة التي تق َّرر التخلص منها.

•

•

كام تستخدم الورقة املصطلحات التالية:
املجتمع الدويل والرشكاء الدوليون :تستخد ُمهام الورقة بالتبادل لوصف مجموعة من املنظامت
الدولية واإلقليمية ،وكذلك الدول ،التي شاركت تاريخياً يف إدارة الذخرية واألنشطة ذات الصلة بإدارة
دورة حياة الذخرية يف البوسنة والهرسك (انظر اإلطار التوضيحي .)4
نزع الطابع العسكري :النطاق الكامل للعمليات التي تجعل األسلحة والذخائر واملتفجرات غري
مناسبة لغرضها األصيل ،مبا يف ذلك عمليات النقل والتخزين واملحاسبة واملعالجة املسبقة ذات الصلة
( ,UNODA, 2015, mod.01.40فقرة  .)3.69وميكن أن يشمل التدمري من خالل الحرق يف العراء
والتفجري يف العراء (.)OB / OD
الذخرية الصالحة لالستخدام :الذخرية التي تفي بالحد األدىن من املتطلبات التقنية من حيث الخدمة
واألداء والسالمة التشغيلية وتم الترصيح باستخدامها ( ,OSCE, 2008ص .)13

•
•
•

( )FBiHوجمهورية رصبسكا (- )RS
ومقاطعة برتشكو املستقلة .كام أنشأت جيشني
 جيش اتحاد البوسنة والهرسك (VojskaFederacije Bosne i Herzegovine,
 )VFوجيش جمهورية رصبسكا (Vojska
 - )Republike Srpske, VRSاللذان كانا
مسؤولني عن إدارة األسلحة والذخرية يف
األقاليم املعنية ( ،Morton, 2012ص .)517

إدارة الذخرية يف فرتة ما بعد النزاع
مبارشة 2000-1996

اعرتفت اتفاقية دايتون بالتقسيم السيايس
نصت عىل
والعسكري للبوسنة والهرسك ،كام ّ
الحد من التسلح و تدابري بناء الثقة للحيلولة
دون استئناف النزاع (قرار مجلس األمن ،1995
امللحق 1-ب) .وقد جرى تفويض قوة التنفيذ
متعددة الجنسيات التي تقودها منظمة حلف
شامل األطليس ( )IFOR, 1995–6ألداء

مجموعة كاملة من أنشطة نزع السالح والترسيح
وإعادة اإلدماج ،ونُفّذت بنجاح .كانت قوة التنفيذ،
وبالتايل قوة االستقرار التابعة لها (قوة تحقيق
االستقرار ،)2004-1996 ،تتمتع بالسلطة
الكاملة والسيطرة عىل جميع األنشطة العسكرية
يف البوسنة والهرسك .وشمل ذلك مراقبة مواقع
تخزين الذخائر واألسلحة للكيانَني وضامن أنه لن
يكون هناك وصول أو استخدام غري مرصح به
لألسلحة (مجلس األمن الدويل ،1995 ،املرفقات
1أ و 8.)2وقد كُلّف مكتب املمثل السامي يفالبوسنة والهرسك باإلرشاف عىل تنفيذ املكونات
املدنية التفاق دايتون.
وقامت قوة التنفيذ وقوة تثبيت املوارد بجرد
ك ّمي للذخرية واألسلحة كجزء من عملية ترسيخ
سيطرة أكرب عىل املخزون ومنع استخدامه لتأجيج
العنف .ومل تُكلَّف قوة التنفيذ املتعددة الجنسيات
وال قوة تحقيق االستقرار بتطوير أنظمة إدارة
دورة الحياة للذخرية واألسلحة ( Carapicو

إصالح القطاع األمني وإدارة الذخرية
يف البوسنة والهرسك04–2000 ،

اتسمت الفرتة التي أعقبت الرصاع مبارشة
بالجهود املبذولة ملامرسة الرقابة األساسية
عىل الذخرية ومخزونات األسلحة يف البوسنة
والهرسك ،وأبقت عىل حالها إىل ح ٍّد ما من
أجل ردع النزاع .وبحلول عام  ،2000تح ّول
الرتكيز إىل تقليص حجم الجيش وتحديد
الفائض والتخلص منه .وقد وضع مكتب املمثل
السامي يف البوسنة والهرسك مسألة التخلّص
من الذخرية الفائضة يف "قمة قامئة أولويات
املعايري" يف أوائل العقد األول من القرن الحادي

إدارة دورة حياة الذخيرة دروس من البوسنة والهرسك
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نحو االستقرار11–2005 ،

قذيفة مدفع يجري قط ُعها كجزء من عملية تدمري الذخرية الفائضة يف دوبوي ،شباط/فرباير .2015
املصدرAmel Emric/AP Photo :

والعرشين (Threat Resolution Limited,
جيش
 .)2004, 1-A-6وأدى تقليص حجم
َ
الكيانني من  430,000جندي يف عام 1995
إىل  33,600يف عام  2004إىل خلق كمية
كبرية من فائض الذخرية .وكان تقليص الحجم
جزءا ً من اإلصالحات العسكرية التي بدأت يف
مطلع األلفية ،والتي ربطها الناتو بإمكانية
الرشاكة من أجل السالم ( )PfPوعضوية
12
البوسنة والهرسك يف الناتو.
جه مكتب املمثل السامي ،ومنظمة حلف شامل
و َّ
األطليس ،ورشكاء دوليون آخرون اإلصالحات
العسكرية يف أوائل العقد األول من القرن الحادي
والعرشين ،مبا يف ذلك الجهود املبذولة ملعالجة
الكميات الفائضة من الذخرية يف البوسنة والهرسك.
وأصبحت معالجة مشكلة الذخرية الفائضة يف
البوسنة والهرسك خالل هذه الفرتة أكرث صعوبة
بسبب هيكل الحوكمة املعقد الذي أنشأه اتفاق
دايتون وجداول األعامل السياسية املتباينة التي
أعاقت اإلصالح الدفاعي .عىل سبيل املثال ،عارضت
بعض النخب السياسية عىل مستوى الكيان إنشاء
وزارة دفاع وطنية واحدة ،عىل الرغم من حقيقة
أن ذلك كان يُع ّد رضورياً لإلرشاف االسرتاتيجي
واإلدارة الفعالة للمخزون العسكري.
ويف عام  ،2004حدد تقييم لقدرات إدارة
الذخرية يف البوسنة والهرسك عددا ً محدودا ً
فقط من األفراد العسكريني ذوي التدريب
والخربة يف مجال إدارة الذخرية.
التدريب والخربة ،يف جيش جمهورية
رصبسكا بشكل رئييس (Threat Resolution
 .)Limited, 2004, 7-2وخلُص التقييم إىل
أن "مخزونات الذخائر متثل تهديدا ً حقيقياً
وراهناً للسكان املدنيني الذين يعيشون بالقرب
منها " نظرا ً لعمرها وظروف تخزينها ،وعدم
كفاية األمن ،ومحدودية املراقبة عىل استقرار
الذخرية ،وكميات املتفجرات الصافية الزائدة من
الذخائر داخل املخازن (Threat Resolution
 ;Limited, 2004, 2-1-5انظر اإلطار
التوضيحي .)3
يف عام  ،2004قدَّرت قوة تثبيت االستقرار أن
ما يقرب من نصف إجاميل مخزون الذخرية يف
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البوسنة والهرسك البالغ  137,760طناً يتطلب
التخلص الفوري منه (Threat Resolution
 .)Limited, 2004, 1-A-1وت ّم تخفيض
عدد مواقع تخزين الذخرية (مبا يف ذلك مواقع
التخزين امليدانية) من  540يف عام  1999إىل
 42يف عام  ،2004األمر الذي يتطلب زيادة كبرية
يف معدل التخلص من فائض الذخرية (UNDP
 .)SEESAC, 2005, p. 48وفضَّ لت سلطات
البوسنة والهرسك التخلص من خالل مبيعات
التصدير ،حيث اعتربت املخزونات أصوالً وليست
استحقاقات .لكن املجتمع الدويل أعطى األولوية
ربع 13.وما
للتخلص من السالح ،يليه بعد ذلك الت ّ
يزال اختالف الرأي بشأن طريقة التخلص من
النفايات نقطة خالف بني بعض الجهات الفاعلة
الدولية والسلطات الوطنية يف البوسنة والهرسك.

يف كانون األول/ديسمرب  ،2004استبدلت
عملية قوة حفظ السالم بقيادة االتحاد
األورويب املعروفة باسم عملية ألثيا ALTHEA
قو َة تثبيت االستقرار بقيادة حلف شامل
األطليس وتولت التفويض التنفيذي لإلرشاف
عىل التنفيذ العسكري التفاق دايتون (UNSC,
 )2004وأرشفت عملية ألثيا عىل التحول من
مرحلة "األزمة" التفاعلية نحو زيادة الرتكيز
تدريجياً عىل التدريب وبناء القدرات املصممة
لتعزيز املِلكية الوطنية للسيطرة عىل األسلحة
والذخرية .وعىل سبيل املثال ،أُ ِ
نشئت مجموعة
عمل خرباء دولية معنية بأصحاب املصلحة
( ،)EWGتتكون من منظامت دولية تعمل
يف قضايا تحديد األسلحة ،يف عام 2006
من أجل :أ) تقديم املشورة لسلطات البوسنة
والهرسك بشأن تحديد األسلحة وإدارتها؛ ب)
تطوير وزارة الدفاع والقوات املسلحة للبوسنة
والهرسك القدرات لتخزين فائض الذخرية
واألسلحة والتخلص منها؛ ج) تنسيق أنشطة
املجتمع الدويل ذات الصلة (،EWGK, 2010b
ص  14.)4ومع ذلك ،واجهت مجموعة عمل
الخرباء املعنية بأصحاب املصلحة صعوبة يف
التنسيق الفعال لألنشطة الدولية خالل الفرتة
 2011-2006ألنه مل تكن هناك هيئة تنسيق
تتمتع بسلطة اتخاذ القرار واجتمعت املجموعة
15
عىل أساس مخصص.
ويف هذه الفرتة جرى تأسيس القوات
املسلحة للبوسنة والهرسك ووزارة دفاع
البوسنة والهرسك مبساهمة دولية كبريةَ .د َمج
القانون املعني بالدفاع جييش الكيانني يف
القوات املسلحة الوطنية يف إطار وزارة الدفاع
يف البوسنة والهرسك (BiH Government,

اإلطار التوضيحي  3التفجري غري املخطط له يف مواقع الذخرية يف البوسنة والهرسك
سجلت قاعدة بيانات برنامج مسح األسلحة الصغرية لالنفجارات غري املخطط لها يف مواقع الذخائر
أكرث من  579انفجارا ً يف مواقع الذخائر يف جميع أنحاء العامل منذ عام  ،1979وسجلت ثالثة انفجارات
يف مواقع تخزين الذخرية يف البوسنة والهرسك خالل الفرتة ( 2018-1979برنامج مسح األسلحة
املل ،وأبلغ
الصغرية ،بدون تاريخ ،انظر الجدول  .)1مل يُعلَن عن األسباب الدقيقة لهذه االنفجارات عىل َ
موظفو القوات املسلحة يف البوسنة والهرسك فريق البحث أن اإلهامل أثناء التعامل مع الذخرية تسبب
يف الحادث الذي وقع يف رودو يف عام  .1999منذ تشكيل القوات املسلحة للبوسنة والهرسك يف عام
 ،2006مل تكن هناك حوادث تفجري غري مخطط له يف مواقع الذخائر يف البوسنة والهرسك .ومع ذلك،
أعرب املتخصصون الدوليون يف الذخرية العاملون يف البوسنة والهرسك عن قلقهم من أ ّن استمرار الحالة
املزرية لظروف تخزين الذخرية يف املواقع غري امل ُحتَملة والكمية الكبرية من الذخرية القدمية ،تخلقان
ظروفًا خصبة لوقوع تفجريات غري مخطط لها يف مواقع الذخائر ( ،Carapic ,2017ص .)67
الجدول  1حوادث تفجري غري مخطط لها يف مواقع الذخرية يف البوسنة والهرسك* 1979-2018 ،
السنة

املوقع

املالك/املدير

الوفيات

اإلصابات

6.10.1999

رودو

الدولة (الجيش)

3

0

--.--.2000

بيهاتش

الدولة (الجيش)

غري متاح

غري متاح

20.06.2003

رابيتش

الدولة (الجيش)

2

0

الشطات املزدوجة ( )--إىل عدم توفر
*مالحظة :تعني كلمة "غري متاح" أن البيانات إما غري متوفرة أو غري مسجلة .وتشري َّ
التاريخ الدقيق.
املصدر :برنامج مسح األسلحة الصغرية (بدون تاريخ)

العثور عىل قنابل بنادق دخان  40مم يف موقع تخزين الذخرية كار دوسان (رودو) يف عام .2010
املصدرOSCE/EUFOR :

 .)2005وعندما تأسست القوات املسلحة
املستقلة يف البوسنة والهرسك رسمياً يف عام
 ،2006كان قوامها  16,000فرد (10,000
فرد يف الجيش و 5,000من جنود االحتياط،
و 1,000مدين) ( .)BiH MoD, 2006bكذلك
املعني بالدفاع حقوق الكيانات
نقل القانون
ُّ
ومسؤولياتها والتزاماتها فيام يتعلق "باملمتلكات
العسكرية املنقولة" ،التي تشمل الذخرية ،إىل
ونص القانون أيضاً عىل أن
املستوى الوطني.
َّ
يكون لدى البوسنة والهرسك خمسة مواقع
لتخزين الذخرية كحد أقىص .وقد أعقب القانون
يف عام  2006قرار رئاسة البوسنة والهرسك
بشأن مواقع القوات املسلحة للبوسنة والهرسك
وقرار وزارة الدفاع يف البوسنة والهرسك
بشأن األسلحة وأنظمة األسلحة واملعدات ،الذي
حدد أنواع األسلحة والذخائر التي كان ينبغي
اعتبارها "غري محتملة" ،وبالتايل فائضة عن
متطلبات القوات املسلحة يف البوسنة والهرسك.
ويف عام  ،2006حددت وزارة الدفاع يف
البوسنة والهرسك  35,000طن من الذخرية
الفائضة واأللغام وغريها من األجهزة املتفجرة
( Hadzovic, Krzalicو،Mihajlovic ,2011
ص  .)60وقد ُو ِ
ض َع هذا التقدير قبل إجراء جرد
شامل ملخزون الذخرية .ويعني نقص املعلومات
حول حالة الذخرية يف املخزون أن القوات
املسلحة يف البوسنة والهرسك مل تكن تعرف ما
إذا كان ميكن استخدام الذخرية "امل ُحتَملة" (أي
الذخرية التي تلبي االحتياجات التشغيلية) أو إذا
كان الفائض يصلح فقط لتجريده من الطابع
العسكري .ويف هذه املرة ،ركّز التخطيط عىل
إدارة مخزون الذخرية والتخلص من الفائض
دون اإلشارة إىل رشاء الذخرية.
من عام  2005إىل عام ُ ،2008و ِ
ضع
إطار معياري (ترشيع وإجراءات مؤسسية)
ملواجهة التحديات التي تفرضها الكمية الكبرية
من الذخرية الفائضة يف البوسنة والهرسك.
وقد ص َّنفت سياسة وزارة الدفاع يف البوسنة
والهرسك لحل األسلحة الفائضة والذخرية
من عام  2007طُرق التخلص من األكرث إىل
األقل تفضيالً مثل البيع والتربع ونزع السالح.

وقررت سلطات البوسنة والهرسك أن مبيعات
التصدير كانت "أرسع وسيلة للتخلص،
واألفضل من حيث التكلفة واألكرث فعالية"
(BiH Government, 2008؛ 2009a؛
 .)2009bوقد اتُّبِعت هذه السياسة يف عام
 2008مبوجب اتفاقية دوبوي ،التي حددت
األساليب العملية لنقل جميع "أمالك الدفاع
املنقولة" إىل املستوى الوطني ،وكذلك تحديد
الفائض والتخلص منه 16.ومنذ البداية ،كانت
هناك تفسريات مختلفة ألحكام اتفاق دوبوي
فيام يتعلق بالتخلص من الفائض ،وال سيام
مواد خردة التصفية .كانت حكومتا الكيانَني
تشعران بالقلق من أنهام ستحصالن عىل
القليل من العائد املايل من هذه املواد مبجرد أن
تطرح وزارة الدفاع تكاليف تجهيزها وبيعها،
وتجري اإلشارة إىل هذا النزاع باعتباره عامالً
رئيسياً يف إبطاء وترية التخلص من الذخرية
17
خالل العقد املايض.
الجدول  2حاالت مختارة لتحويل وجهة الذخرية
واألسلحة الفائضة يف البوسنة والهرسك2009-13 ،
السنة

وصف الواقعة

2009

حوايل  8,500طلقة ذخرية وقنابل يدوية تختفي
من مواقع تخزين الذخرية يف بوسوفاكا.

2011

مزاعم باختفاء  11طناً من املتفجرات من
مادة يت إن يت من مواقع تحرسها القوات
املسلحة يف البوسنة والهرسك.

2011

فقدان  47مسدساً يف موقع تخزين األسلحة
" "TBTيف فيسوكو ،تقدر قيمتها بـ
 84,600مارك بوسني.
وأفاد مراقبون مستقلون أن بعض كتل
سقت أيضاً من بني قطع املدفعية
املدفعية ُ
املخ َّزنة يف املوقع.

2013

جه مضاد للدبابات من
اختفاء صاروخ مو ّ
طراز فاغوت من موقع تخزين الذخرية
كُال_ )Kula2( 2يف مركويتش غراد.

املصدرDoznajemo (2013); Filipovic (2011); :
)Klix (2013

وقد واصل املجتمع الدويل إبراز مخاطر
السالمة واألمن التي يفرضها املخزون الفائض
خالل هذه الفرتة (انظر الجدول  .)2وأوىص
فريق الخرباء العامل ( )EWGبنزع الطابع
العسكري من الذخرية غري اآلمنة ،باإلضافة
إىل اتخاذ تدابري لتطوير وتعزيز قدرات إدارة
مخزونات القوات املسلحة يف البوسنة والهرسك
والتخلص منها ( Carapic, Chaudhuriو
Gobinet, 2016؛  ،EUFOR Saص  .)2وعىل
الرغم من الدعوات املتكررة من املجتمع الدويل
لزيادة معدل نزع الطابع العسكري من الذخرية
الفائضة ،تشري البيانات الرسمية للبوسنة
والهرسك إىل أنه بني عامي  2010و2012
انخفضت كمية الذخرية التي نُزِع طابعها
العسكري سنوياً من  1,420طناً يف عام 2010
إىل  850طناً يف عام ( 2012انظر الشكل .)2
ومن عام  2010إىل عام  ،2012ألقت
التقييامت الدولية الضوء عىل الحالة املزرِية
ملخزون ذخرية البوسنة والهرسك وبنيتها
التحتية اإلدارية واملامرسات املتعلقة بها.
وبالتايل تح ّرك املجتمع الدويل لتحديد مجموعة
من األنشطة التي ميكن القيام بها بالتعاون
مع البوسنة والهرسك لتحسني البنية التحتية
واملامرسات املتعلقة بإدارة املخزون يف البوسنة
والهرسك (انظر اإلطارين التوضيحيني  4و.)5

إدارة دورة حياة الذخرية يف
البوسنة والهرسك :الدروس
املستفادة

يستخدم هذا القسم إطار إدارة دورة حياة
الذخرية الخاص بربنامج مسح األسلحة الصغرية
لتحديد عرشة دروس مستفادة من إنشاء نظام
إدارة دورة حياة الذخرية يف البوسنة والهرسك
خالل الفرتة  16-2012والتي قد تكون ذات
صلة بالتدخالت الدولية األخرى ملعالجة تحديات
الذخرية والسالح واملواد املتفجرة يف ظروف ما
بعد النزاع .يُعنى أول درسني بالخطوات األولية
التي اتُّخذت لدعم املِلكية الوطنية لنظام إدارة
دورة حياة الذخرية يف البوسنة والهرسك بعد
انتهاء النزاع .وت ُعنى الدروس الالحقة بتخطيط
إدارة دورة حياة الذخرية (درسان) ،وإدارة
املخزون (ثالثة دروس) ،والتخلص من الفائض
(ثالثة دروس) 18.ويلخص اإلطار التوضيحي
الخطوات األربع الرئيسية يف عملية إنشاء نظام
إدارة دورة حياة الذخرية يف البوسنة والهرسك.

امللكية الوطنية لنظام إدارة دورة
حياة الذخرية

الدرس األول .امللكية الوطنية أمر أسايس
لتحقيق نظام فعال إلدارة دورة حياة الذخرية.

ال ميكن إيجاد نظام مستدام إلدارة دورة حياة
الذخرية إالّ إذا تولَّت املؤسسات الحكومية
الوطنية امللكية واملسؤولية عن إدارة الذخرية.

إدارة دورة حياة الذخيرة دروس من البوسنة والهرسك

7

اإلطار التوضيحي  4الخطوات الرئيسية إلنشاء نظام إدارة دورة حياة الذخرية يف البوسنة والهرسك،
2010-16
آب /أغسطس  :2010زيارات تقييم املخزونات املتعددة الجنسيات التي ج َرت تحت مظلة منظمة
األمن والتعاون يف أوروبا.
كانون األول /ديسمرب  - 2010آذار/مارس  :2011وزارة الدفاع يف البوسنة والهرسك تطلب
املساعدة من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا لتحديث األمن والبنية التحتية يف مواقع تخزين
األسلحة والذخرية املحتملة .بِدء مرشوع ترقية أمن مواقع تخزين الذخرية واألسلحة يف البوسنة
والهرسك التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف ترشين األول/أكتوبر .2013
ترشين الثاين/نوفمرب  :2011وزارة الدفاع يف البوسنة والهرسك تطلب دعم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
يف البوسنة والهرسك لتدمري الذخرية الفائضة .بدء مرشوع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ EXPLODE
(تدمري الذخائر املتفجرة ومخلفات الحرب يف البوسنة والهرسك) يف كانون الثاين /يناير .2013
كانون الثاين/يناير-ترشين الثاين/نوفمرب  :2012قائد عمليات قوة حفظ السالم بقيادة االتحاد
األورويب يُجري مشاورات لوضع اسرتاتيجية شاملة ملعالجة مخزون األسلحة التقليدية.
للبت يف مسألة فائض
شباط /فرباير  :2012وزارة الدفاع يف البوسنة والهرسك توافق عىل خطة ِّ
املمتلكات العسكرية املنقولة.
ترشين الثاين/نوفمرب  :2012املجتمع الدويل يؤيد ورقة غري رسمية بشأن الذخرية واألسلحة
الفائضة يف البوسنة والهرسك.
شباط /فرباير  :2013قائد العمليات يف قوة االتحاد األورويب عىل الخطة الرئيسية للذخرية والسالح
واملواد املتف ّجرة.
نيسان /أبريل  :2013وزارة الدفاع يف البوسنة والهرسك توافق عىل الخطة الرئيسية للذخرية
والسالح واملواد املتف ّجرة .استحداث منصب كبري مستشاري قوة االتحاد األورويب للتخلص من األسلحة
والذخرية  .EUFOR SAWADمتوز/يوليو  -أيلول/سبتمرب ُ :2013و ِ
ضعت البنية التحتية التنسيقية
لدعم تنفيذ الخطة الرئيسية للذخرية والسالح واملواد املتفجرة (إنشاء املجلس االسرتاتيجي ومجلس
التنسيق ومجموعات العمل) .بد ُء "جرد  100يف املائة" من مخزون الذخرية يف البوسنة والهرسك.
نيسان/أبريل-أيار/مايو  :2014سلطات البوسنة والهرسك تحوز ملكية أكرب لعملية إدارة دورة
حياة الذخرية ،مع إنشاء فرقة عمل الذخرية والسالح واملواد املتفجرة وخلية التدريب عىل إدارة
الذخائر واملتفجرات التابعة لقيادة التدريب والتوجيه املعنوي.
كانون الثاين /يناير -كانون األول /ديسمرب  :2015حكومة البوسنة والهرسك تجعل عملية صنع
القرار للموافقة عىل تدمري الذخرية غري اآلمنة وغري املستقرة عملية أكرث انسيابية.
أيلول/سبتمرب  :2016وزارة الدفاع يف البوسنة والهرسك تطلب املساعدة من منظمة األمن والتعاون
يف أوروبا لتعزيز البنية التحتية واألمن ملواقع تخزين األسلحة والذخرية .منظمة األمن والتعاون يف
أوروبا تسعى للحصول عىل متويل من مرشوع ( SAFE-UPترقية السالمة واألمن للذخرية ومواقع
تخزين األسلحة يف البوسنة والهرسك) لهذه املبادرة.
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ويف حني استعاض املجتمع الدويل عن
الخربات لعدم توفّر القدرة الوطنية بعد النزاع
يف البوسنة والهرسك حتى عام  ،2012فقَد بنى
بالتايل القدرة الحكومية لضامن امللكية الوطنية
لنظام إدارة دورة حياة الذخرية .وقد ل ِعب فريق
التدريب املتنقل "إلدارة مواقع تخزين الذخرية
واألسلحة التابع لقوة االتحاد األورويب" (MTT
 )Projectدورا ً رئيسياً يف هذه العملية ،بعد
19
إنشائها يف كانون األول /ديسمرب.2010
ومنذ ذلك الحني ،قام مرشوع فريق التدريب
املتنقّل مبا ييل:
توفري دورات تدريبية عىل إدارة الذخائر
النموذجية حسب الطلب ومصممة خصيصاً
أدرجتها وزارة الدفاع يف البوسنة والهرسك
الحقاً يف هياكل ومناهج التدريب والتوجيه
املعنوي يف القوات املسلّحة للبوسنة
والهرسك20؛
ربع باملعدات لبناء قدرات إدارة
ُ
تنسيق الت ّ
املخزونات وجهود التدريب ،و
تقديم املشورة إىل وزارة دفاع البوسنة
والهرسك والقوات املسلحة للبوسنة والهرسك
من أجل برنامج مستدام إلدارة دورة حياة
الذخرية ،ال سيام وض ُع اللوائح وإجراءات
حدة إلدارة املخزونات ،مبا
التشغيل املو ّ
رص الذخرية والتخلص منها
يف ذلك ح ُ

•
•
•
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(SAWAD, 2016؛ Carapic, Chaudhuri
و  ،Gobinet 2016ص .)21
ومنذ عام  ،2012شجع املجتمع الدويل أيضاً كبار
املسؤولني يف وزارة دفاع البوسنة والهرسك والقوات
املسلحة يف البوسنة والهرسك ،مبن فيهم وزير الدفاع
ورئيس هيئة الدفاع ،عىل القيام بدور أكرث بروزا ً يف
معالجة التحديات التي يفرضها مخزون الذخرية.
وقد أرشك املجتمع الدويل هؤالء األفراد من خالل
اجتامعات وجلسات إحاطة رسمية وغري رسمية
منتظمة حول الخطط والتقدم امل ُح َرز والتحديات
املرتبطة بإدارة الذخرية .ونتيجة لهذه الجهود فإن
كبار املسؤولني يف وزارة دفاع البوسنة والهرسك
والقوات املسلحة للبوسنة والهرسك يضطلعون اآلن
بدور الريادة يف صنع القرار والتخطيط املتعلق به،
مبا يف ذلك من خالل وضع وتنفيذ الخطة الرئيسية
للذخرية والسالح واملواد املتفجرة.

املنسق طويل
الدرس الثاين .يُع ّد االلتزام َّ
األجل للرشكاء الدوليني أمرا ً رضورياً
إلنشاء برنامج إلدارة دورة حياة الذخرية
يف أوضاع ما بعد النزاع
قبل عام  ،2013كان هناك نقص يف التنسيق
والتواصل وتبادل املعلومات بني املنظامت

الدولية واإلقليمية والدول واملنظامت غري
الحكومية التي تعمل عىل معالجة تحديات
مخزون الذخرية يف البوسنة والهرسك .عىل
سبيل املثال ،أدى عدم وجود آلية فعالة لتنسيق
املساعدة الدولية إىل إعاقة تقسيم العمل
21
واالستخدام الفعال للموارد.
رشع قائد عمليات
وملعالجة هذه القضاياَ ،
قوة حفظ السالم بقيادة االتحاد األورويب يف
تقديم استشارات يف عام  2012ساهمت يف
تطوير اإلسرتاتيجية الشاملة الواردة يف الورقة
غري الرسمية بشأن الذخرية واألسلحة الفائضة
يف البوسنة والهرسك (.)Non- Paper, 2012
مبوجب هذه اإلسرتاتيجية ،التزم جميع أصحاب
املصلحة الدوليني الرئيسيني بتوفري الخربة
واملوارد بطريقة تكميلية ومنسقة ملساعدة وزارة
الدفاع يف البوسنة والهرسك والقوات املسلحة
يف البوسنة والهرسك عىل معالجة التحديات
التي يفرضها مخزون الذخرية واألسلحة واملواد
املتفجرة (ورقة غري رسمية ،2012 ،ص:1
انظر اإلطار التوضيحي  .)5وبحلول نهاية عام
 ،2012وبفضل الورقة غري الرسمية ،أصبحت
جهود املجتمع الدويل بشأن كيفية معالجة
تحديات مخزون الذخرية يف البوسنة والهرسك
22
أكرث انسيابية.
ومل يكن من السهل تأمني موافقة جميع
أصحاب املصلحة الدوليني الرئيسيني ،وشدد
أحد الذين أُجرِيت معهم املقابالت عىل أن العامل
الرئييس للنجاح هو دعم وإرشاك قائد قوة
حفظ السالم بقيادة االتحاد األورويب واملمثلني
السياسيني لالتحاد األورويب ودائرة ملحق الدفاع
يف البوسنة والهرسك 23.امتلك عدد قليل من األفراد
املعرفة الالزمة إلدارة مخزون الذخرية والسالح
واملواد املتفجرة ،والوضع االجتامعي السيايس يف
البوسنة والهرسك ،واملهارات الدبلوماسية الالزمة
للضغط بنجاح من أجل استجابة دولية منسقة
ومستدامة لتحديات مخزون الذخرية والسالح
واملواد املتفجرة يف البوسنة والهرسك ،وتأمني
التعاون الالزم من النخب الدفاعية والسياسية يف
24
البوسنة والهرسك.

التخطيط

الدرس الثالث .يتطلب تطبيق إدارة دورة
حياة ذخرية ف ّعالة يف أوضاع ما بعد النزاع
اتفاقاً يف وقت مبكر عىل األهداف العامة
واألولويات املحددة ومتطلبات املوارد
خالل الربع األول من عام  ،2013شكَّل املجتمع
الدويل فرقة عمل تتألف من أصحاب املصلحة
الرئيسيني الدوليني وأصحاب املصلحة يف
البوسنة والهرسك لوضع الخطة الرئيسية للذخرية
والسالح واملواد املتفجرة .ع ّرفت فرقة العمل املعنية
الحالة النهائية املرغوبة ملواجهة تحديات الذخرية
والسالح واملواد املتفجرة بأنها "التخلص الشفاف
من الذخائر واألسلحة الفائضة وإدخال نظام إدارة
دورة حياة ذخرية وأسلحة مستدام يف البوسنة
27
والهرسك" ( ،EUFOR Sa, 2013ص .)2

اإلطار التوضيحي  5الجهود الدولية لدعم الخطة الرئيسية للذخرية والسالح واملواد املتفجرة 2013-16
قادت منظمة دولية أو إقليمية تنفيذ الركائز الست التالية للخطة الرئيسية خالل الفرتة  .2013-16أجريت
جميع أنشطة التنفيذ التي نوقشت أدناه بالتعاون مع رشكاء دوليني آخرين وحكومة البوسنة والهرسك:
التطور املعياري :أخذ حلف الناتو وقوة حفظ السالم بقيادة االتحاد األورويب زمام املبادرة يف
تقديم املشورة لوزارة الدفاع والقوات املسلحة يف البوسنة والهرسك بشأن تطوير القوانني واللوائح
الوطنية وإجراءات التشغيل املوحدة إلدارة الذخرية.
األمن :قادت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا العمل عىل ترقية أمن مواقع تخزين الذخرية والسالح
يف البوسنة والهرسك خالل  ،2013-16بشكل أسايس عرب مرشوع ترقية أمن مواقع تخزين الذخرية
واألسلحة يف البوسنة والهرسك ( ، .OSCE BiH, n.dص .)1
السالمة :د َعم برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف البوسنة والهرسك الجهود الوطنية للحد من مخاطر
التفجري غري املخطط له يف مواقع الذخائر وزيادة السالمة العامة خالل  16-2013من خالل
مرشوع إكسبلود  EXPLODEاملمول من االتحاد األورويب (.)UNDP, n.d
بناء القدرات والتدريب :قاد مرشوع فريق التدريب املتنقل التابع لقوة االتحاد األورويب ،املكون من
سويرسا والنمسا والسويد ،أنشطة بناء القدرات والتدريب عىل إدارة املخزونات (ملزيد من التفاصيل،
انظر  Carapicو Chaudhuriو .)Gobinet, 2016كام نفّذت البوسنة والهرسك أنشطة بناء
القدرات والتدريب يف إطار مرشوع إكسبلود.
نزع الطابع العسكري والتدمري :قاد برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ قضايا نزع الطابع العسكري
خالل  ،16–2013مع الرتكيز عىل نزع الطابع العسكري من الذخرية يف منشأة تروم دوبوي.
وقامت رشكة ستيلرلينغ غلوبال أوبرييشنز  ،Sterling Global Operations Incبدعم من وزارة
الخارجية األمريكية ،بقيادة أنشطة التدمري عن طريق الحرق يف العراء والتفجري يف العراء التي
نُّفذت يف نطاق غالندا بردا يف غالموتش.
التصدير :قام برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،بدعم من الحكومة السويرسية ،باستكشاف إمكانية التخلص
من فائض ذخرية البوسنة والهرسك من خالل التصدير وفقاً اللتزامات البوسنة والهرسك مبوجب معاهدة
تجارة األسلحة 26.ومن عام  2015إىل عام  ،2017أجرى برنامج مسح األسلحة الصغرية تحليالً ملخزونات
البوسنة والهرسك وإطارها التنظيمي لدعم هذا العمل (.)Carapic, 2017; Parker, 2016
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املصدرSAWAD (2016) :

حددت الخطة الرئيسية للذخرية والسالح واملواد
املتفجرة املجاالت ذات األولوية ملعالجة تحدي
الذخرية يف البوسنة والهرسك ،التي شكلت فيام
بعد الركائز الثامنية لخطة الذخرية والسالح
واملواد املتفجرة الرئيسية :األمن ،والتصدير
(التربعات والبيع) ،وبناء القدرات والتدريب،
الهيكل التنظيمي ،التطوير املعياري ،والسالمة،
وإدارة املخزون ،ونزع الطابع العسكري
والتدمري ( ;SAWAD, 2016انظُر أيضاً املربّعني
التوضيحيني  6و .)7وكانت املجاالت التي سيجري
التط ّرق إليها متامشية مع اسرتاتيجيات مراقبة
األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة يف البوسنة
والهرسك ( 16–2013و )20–2016وسيتم
تنفيذها بني  2013و.28 2018
ومتاشياً مع الدرسني  1و ،2أرشكت فرقة العمل
جميع أصحاب املصلحة الحكوميني الدوليني
والحكوميني يف إعداد الخطة الرئيسية للذخرية
والسالح واملواد املتفجرة .نظّمت قوة حفظ
السالم بقيادة االتحاد األورويب ورشة عمل يف
آب /أغسطس  2013لضامن اتفاق املجتمع
الدويل عىل األهداف واملجاالت ذات األولوية
واألنشطة التي ستدعمها ،وعىل وجه الخصوص
بناء القدرات والتدريب والتطوير املعياري
والتنسيق والتنظيم ،قبل تقديم الخطة لحكومة
البوسنة والهرسك .وفّرت خطة الذخرية والسالح
واملواد املتفجرة الرئيسية الوضوح بشأن قدرات
املجتمع الدويل وموارده وإسهاماته املحتملة
يف معالجة تحديات الذخرية والسالح واملواد
املتفجرة يف البوسنة والهرسك .كام حددت

أدوار مختلف الجهات الدولية ووزارة دفاع
البوسنة والهرسك ،والقوات املسلحة يف البوسنة
والهرسك ومسؤولياتهم جميعاً .وأُ ِق َّرت الخطة

الرئيسية للذخرية والسالح واملواد املتفجرة
رسمياً من قبل القائد التنفيذي لقوة االتحاد
األورويب يف شباط /فرباير  2013ومن قبل
وزارة الدفاع يف البوسنة والهرسك يف نيسان/
أبريل  ،SAF, 2013a( 2013ص .)2013b ,4
وقد أُتيحت هذه املوافقة الرسيعة بفضل النهج
املنسق للمجتمع الدويل ملواجهة تحديات الذخرية
َّ
والسالح واملواد املتفجرة يف البوسنة والهرسك
(انظر الدرس  .)2وانعكست امللكية الوطنية،
التي ال تقل أهمية (الدرس  ،)1من خالل تطوير
حكومة البوسنة والهرسك للخطط امللموسة ،بنا ًء
عىل الخطة الرئيسية للذخرية والسالح واملواد
املتفجرة ،ملواجهة تحديات محددة عىل صعيد
الذخرية والسالح واملواد املتفجرة .وبينام قاد
املجتمع الدويل تطوير الخطة الرئيسية للذخرية
والسالح واملواد املتفجرة ،شارك أصحاب املصلحة
يف البوسنة والهرسك يف تحديد الوضع النهايئ
املتفق عليه ووضع خطوات ملموسة لتحقيق هذا
الهدف .وهكذا ،اتفق املجتمع الدويل وأصحاب
املصلحة الرئيسيون يف البوسنة والهرسك عىل
األهداف واألولويات واملوارد اإلجاملية لنقل ملكية
إدارة الذخرية إىل سلطات البوسنة والهرسك.

الدرس الرابع .تتطلب إدارة دورة حياة
الذخرية املستدامة هياكل تنظيمية قوية
وموظفني مناسبني

حددت الخطة الرئيسية للذخرية والسالح واملواد
املتفجرة الهيكل التنظيمي املطلوب لدعم الربامج
واألنشطة للتخلص من الذخرية الفائضة عرب

اإلطار التوضيحي  6الهيكل التنظيمي للخطة الرئيسية للذخرية والسالح واملواد املتفجرة
اللجنة االسرتاتيجية هي هيئة صنع القرار السيايس العسكري لتنفيذ خطة الذخرية والسالح واملواد
املتفجرة الرئيسية .ويرأس وزير الدفاع يف البوسنة والهرسك اللجنة ،التي تتكون أيضاً من ممثلني رفيعي
املستوى من وزارة الدفاع يف البوسنة والهرسك ،والقوات املسلحة يف البوسنة والهرسك ،ورشكاء دوليني
رئيسيني ،وتجتمع اللجنة ما يصل إىل أربع مرات يف السنة.
مجلس التنسيق هو املسؤول عن تنسيق أولويات أنشطة الخطة الرئيسية للذخرية والسالح واملواد املتفجرة
ومزامنتها وتحديدها ويرشف عىل مجموعات العمل ،ويضطلّع برئاسته نائب رئيس هيئة األركان يف وزارة
الدفاع يف البوسنة والهرسك من هيئة األركان املشرتكة للموارد ويتكون من مديري املشاريع لدى حكومة
البوسنة والهرسك والرشكاء الدوليني ،ويجتمع املجلس ما يصل إىل ست مرات يف السنة.
هناك ثالث مجموعات عمل متخصصة إلدارة دورة حياة الذخرية يف البوسنة والهرسك:
حدة وتدريب
مجموعة العمل كروبا  (Krupa) 2017وهي مسؤولة عن تطوير إجراءات التشغيل املو َّ
املوظفني وتحديث البنية التحتية واملعدات يف مواقع تخزين الذخرية التابعة ملجموعة العمل كروبا؛
وت ُعنى مجموعة العمل تروم دوبوي ( )TROM Dobojبجميع جوانب التخلص من الذخرية ،وكذلك
تطوير أنشطة املراقبة والصيانة يف موقع نزع السالح العسكري يف دوبوي؛
وتُركز مجموعة العمل غالموتش ( )Glamocعىل تحسني القدرات لعمليات التدمري عن طريق الحرق يف العراء
والتفجري يف العراء يف موقع باربرا يف غالموتش .كام تحدد املواقع البديلة املحتملة يف البوسنة والهرسك
وتستكشف إمكانية استخدام نطاقات التدمري لتدقيق الذخرية (واألسلحة) واختبار القذائف الباليستية.
فرقة عمل الذخرية والسالح واملواد املتفجرة هي منظمة "رسمية لكن مؤقتة" ضمن هيئة األركان
املشرتكة للقوات املسلحة للبوسنة والهرسك .وهي مبثابة نقطة اتصال بني الرشكاء الدوليني ووزارة
الدفاع والقوات املسلحة للبوسنة والهرسك ،وهي مستودع معلومات لجميع قضايا إدارة الذخرية والسالح
واملواد املتفجرة (.)AFBiH AWE, 2014
تقوم املنظامت الدولية والجهات الفاعلة الرئيسية املشاركة يف تنفيذ الخطة الرئيسية للذخرية والسالح
واملواد املتفجرة بتنسيق أنشطتها بانتظام ،وتخطط كل منظمة املشاريع واألنشطة الفردية وتنفّذها.

•
•
•

املصدر 38-41) :ص  Gobinet (2016,و Carapic, Chaudhuri,
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التخلّص الشفَّاف وتنفيذ إدارة مستدامة لدورة
حياة الذخرية ( SAF, 2013bص4؛ OSCE؛
 ،2014ص 33؛ انظُر اإلطار التوضيحي .)6
دعم هذا الهيكل التنظيمي الخطة الرئيسية
للذخرية والسالح واملواد املتفجرة بالطرق التالية:
من خالل التنسيق الفعال والكفء لألنشطة
الوطنية والدولية؛
من خالل بناء الثقة بني جميع أصحاب
املصلحة الرئيسيني من خالل التفاعل
املنتظم؛ و
من خالل تحديد أدوار ومسؤوليات سلطات
البوسنة والهرسك وكبار القادة داخل
املنظامت الدولية ،وبالتايل متكينها من
تنفيذ الخطة الرئيسية.

•
•
•

ويتمثل أحد الدروس املستفادة يف الحاجة
إىل تعيني املوظفني ذوي الخربة املناسبة واملهرة
واملتحمسني يف املناصب الرئيسية لضامن أن
يُل ّبي الهيكل التنظيمي التغيريات املطلوبة .وكان
العامل الحاسم يف حالة البوسنة والهرسك قرار
قائد قوة حفظ السالم بقيادة االتحاد األورويب
بإنشاء منصب كبري املستشارين للتخلص من
األسلحة والذخائر ( )SAWADيف نيسان/
أبريل  .2013ولدى كبري املستشارين للتخلص
من األسلحة والذخائر تأثري عىل صنع القرار،
وهو يرشف عىل التنفيذ ويضمن التنسيق
الشامل ألنشطة الخطة الرئيسية .ويتبع شاغل
هذا املنصب لقائد قوة االتحاد األورويب ،لكنه
يقدم املشورة إىل وزارة الدفاع يف البوسنة
والهرسك والقوات املسلحة يف البوسنة
والهرسك بشأن املسائل املتعلقة بالخطة
الرئيسية 29.ميكن لـكبري املستشارين التخلص
من األسلحة والذخائر وعقد اجتامعات أصحاب
املصلحة الرئيسيني ،واملشاركة يف جهود جمع
األموال ،وتحديد املواعيد النهائية ،وتقديم
املشورة ألصحاب املصلحة الوطنيني والدوليني
حول كيفية تحقيق األهداف املتفق عليها.
وعىل عكس أفراد قوة االتحاد األورويب
اآلخرين ،ال يخضع منصب كبري املستشارين
للتخلص من األسلحة والذخائر للتناوب ،فهذا
منصب طويل األمد ،ما يتيح لـشاغله املشاركة
يف متطلبات بناء الثقة من أجل التنفيذ الناجح
ألنشطة إدارة دورة حياة الذخرية .ومنذ إحداثه
يف عام  ،2013شغل منصب كبري املستشارين
للتخلص من األسلحة والذخائر ضابط عسكري
سويرسي رفيع املستوى ،وهو أيضاً مدير أ ّول
ملرشوع فريق التدريب املتنقل ولديه خربة
يف أنظمة إدارة دورة الحياة .كذلك فإن كبري
املستشارين للتخلص من األسلحة والذخائر
مسؤول عن تصميم وتنفيذ أنشطة الخطة
الرئيسية للذخرية والسالح واملواد املتفجرة ،مبا
يف ذلك بناء القدرات والتدريب ،ويدعمه مساعد،
وهو املنصب الذي ش َغلَه منذ إحداثه يف عام
 2013ضباط منساويون من ذوي الخربة يف
مجال الخدمات اللوجستية واألسلحة والذخائر.
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جرد  100يف املائة"،
الجدول  3التقدم امل ُح َرز يف " َ
16-2013
العام

طن

طلقة

2013

740

2,025,428

2014

2,736

20,516,964

2015

5,447

28,569,126

2016

5,898

38,538,783

تم
إجاميل ما ّ
تفتيشه

14,821

89,650,301

اإلطار التوضيحي  " 7فوائد جرد  100يف
املائة" (الدرسان  5و)6
يُع ّد "جرد  100يف املائة أهم جزء
يف [إنشاء نظام إدارة دورة حياة
الذخرية] ألنك إذا كنت ال تعرف ما
لديك ،ويف أيّة ظروف ،فلن يسري
33
يشء عىل ما يرام.
يشمل "جرد  100يف املائة" األبعاد
الكمية والنوعية التي تنطوي عىل األنشطة
واإلنجازات التالية:
1.فحص كامل ملخزون الذخرية ،حسب
النوع والكمية ورقم الدفعة واملوقع؛
2.تحليل فني لحالة الذخرية عن طريق
التفتيش البرصي واختبار التحليل
الرسيع املحدود للحشوة الدافعة؛
3.تحديد الذخرية غري اآلمنة وغري الصالحة
لالستخدام وإزالتها برسعة من مواقع
تخزين الذخرية ،وبالتايل تعزيز إدارة
املخزونات واملساهمة يف إنشاء نظام
مراقبة مستقبيل؛
4.تخفيض تدريجي يف عدد مواقع تخزين
الذخرية ،ما يتيح تنفيذ مامرسات
التخزين اآلمنة واملأمونة املناسبة يف
املواقع املتبقية؛ و
5.إنشاء "قامئة مبيعات" محددة ،يُع ّد
رضورياً لعملية شفافة للتخلص من
الفائض.
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إدارة املخزونات

الدرس الخامس .تعتمد اإلدارة الناجحة
لدورة حياة الذخرية عىل جرد شامل
ملخزون الذخرية
أوصت الورقة غري الرسمية لعام  2012بأن
تُجري البوسنة والهرسك جردا ً شامالً ملخزونها
من الذخرية ،وأن تقوم بإنشاء قامئة ذخرية
وطنية واحدة ،وإنشاء نظام وطني إلدارة املخزون
( ،Non-Paper, 2012ص  .)3وقد حافظت
قوة تحقيق االستقرار  /قوة االتحاد األورويب
وكل كيان عىل أنظمة ضبط الحسابات الخاصة
بهم .كام كانت الكيانات مرتددة يف قبول جرد
وطني شامل بسبب مخاوف من أن ذلك قد يعوق
جهودهم لبيع فائض الذخرية 30.لذلك ،أرشك
املجتمع الدويل "القادة الرئيسيني" عرب عدة
اجتامعات مائدة مستديرة للتأكيد عىل أهمية إجراء
"جرد بنسبة  100يف املائة" ملخزون الذخرية
الوطنية ،الذي سي َمكِّن من إنشاء قامئة جرد وطنية
واحدة ( ،SAF, 2013ص  .)3ومن شأن هذا أيضاً
تسهيل مامرسات التخزين الجيدة وتنفيذ نظام

مراقبة فعال (انظر الدرس الساس) .كذلك سعت
الخطة الرئيسية للذخرية والسالح واملواد املتفجرة
إىل تهدئة املخاوف املتعلقة بالتأثري املحتمل عىل
جرد  100يف املائة
املبيعات ،مع التأكيد عىل أن " َ
" سيساعد يف تحديد الذخرية التي ميكن بيعها
( ،EUFOR Sa 2013ص .)8

الشكل  1توزيع الذخرية الصالحة لالستخدام وغري الصالحة للخدمة عرب املوقع :نتائج الفحص الفني
(* )16–2015
صالحة لالستخدام
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النسبة
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

رودو

كُال

كروبا

كركاريس كوزولوفاتش

غابيال

املوقع

مالحظة* :البيانات لعام  2016حتى  30أيلول/سبتمرب من ذلك العام.
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أدت هذه الجهود إىل طلب وزير الدفاع يف
البوسنة والهرسك "جردا ً بنسبة  100يف املائة"
لجميع مخزونات األسلحة والذخرية يف البوسنة
والهرسك يف عام .)BiH MoD, 2014c( 2013
إالّ أن محدودية قدرات البوسنة والهرسك
جعلت من الصعب إجراء "جرد بنسبة 100
يف املائة" بطريقة فعالة ويف الوقت املناسب.
وكانت الخطوة األوىل يف هذه العملية هي توفري
التدريب من قبل املجتمع الدويل .وخالل الفرتة
 ،2013 - 2012تلقّى أفراد القوات املسلّحة يف
البوسنة والهرسك تدريباً عىل معالجة الذخرية
األساسية واختبارها وتخزينها ،وأنظمة إدارة
دورة حياة الذخرية وإجراءات التشغيل املوحدة
وإدارة املخزون ( ,EUFOR Sa, 2013ص .)9
بد ُء "جرد  100يف املائة" من مخزون الذخرية
لدى القوات املسلّحة يف البوسنة والهرسك يف
 .2013بحلول نهاية عام  ،2016تم فحص
حوايل  14,820طناً من الذخرية ونحو 89.7
مليون طلقة 77 :يف املائة من املخزون العسكري
يف عام ( 2016وزارة دفاع البوسنة والهرسك،
2016؛ انظر الجدول  .)3ومن املتوقع االنتهاء
من "مخزون  100يف املائة '' يف عام .2018
ويلخص اإلطار التوضيحي رقم  7فوائد "جرد
بنسبة  100يف املائة" لـإدارة دورة حياة
الذخرية الفعالة يف أوضاع ما بعد النزاع.

الدرس السادس .تعتمد سالمة املخزون
عىل تقييم لحالة الذخرية املخ ّزنة

إن أحد املكونات الرئيسية لإلدارة الفعالة لدورة
حياة الذخرية -وبشكل أكرث تحديدا يف "جرد 100
يف املائة" املشار إليه أعاله -هو القدرة عىل تحديد
الحالة املادية واالستقرار الكيميايئ وتصنيف
مخاطر الذخرية يف املخزون الوطني (UNODA,
 ،2015, mod. 07.20الفقرة  .)4خلصت الخطة
الرئيسية للذخرية والسالح واملواد املتفجرة إىل
أن إنشاء نظام مراقبة الذخرية وتنفيذه ال ميكن
تحقيقه يف البوسنة والهرسك سوى عىل املدى
الطويل ( ،EUFOR Sa, 2013ص  .)4ومع ذلك
فإن الكمية الكبرية من الذخائر القدمية وغري اآلمنة
واملخزنة بشكل غري صحيح يف مواقع تخزين
الذخرية يف أنحاء البوسنة والهرسك تشكل تهديدا ً
خطريا ً لسالمة أفراد القوات املسلحة واملدنيني
يف البوسنة والهرسك وأمنهم .ووفقاً ملمثل رفيع
املستوى يف القوات املسلحة يف البوسنة والهرسك،
يجب اتخاذ قرار بشأن:

•
•

فحص فني برصي لجميع الذخائر؛ و
اختبار كيميايئ للحشوة الدافعة،
باستخدام مجموعات التحليل الرسيع
للحشوة الدافعة ( )QPAKاملقدمة من
املكون النمساوي ملرشوع فريق التدريب
املتنقل (.)BiH MoD, 2014c
وبنا ًء عىل هذا التحليل ،اعتُ ِبت  43يف املائة
من الذخائر التي جرى فحصها برصياً يف 2016
غري قابلة لالستخدام ويجب التخلص منها .ويبني
الشكل  1نتائج عمليات التفتيش هذه يف عرشة
من مواقع تخزين الذخرية خالل الفرتة 2015-
وتبي من اختبار مجموعات التحليل الرسيع
ّ .16
للحشوة الدافعة لـ  219ع ّينة من الذخرية التي
تم تحديدها عىل أنها قابلة لالستخدام من خالل
الفحص البرصي أنه بينام كان  7يف املائة فقط
من هذه الذخائر يف حالة غري مستقرة ،و 62يف
املائة كانت مستقرة للسنتَني املقبلَتني فقط ،و28
يف املائة للسنوات األربع املقبلة 32.وقد ساعد هذا
التقييم عىل التخفيف من مخاطر التفجري غري
املخطط له يف مواقع الذخائر واملساهمة يف الحد
من املخزون.
كام أرىس التقييم أُسس التطور املتوسط املدى
لنظام مراقبة الذخرية يف البوسنة والهرسك .عىل
سبيل املثال ،يز ّو ُد أخذ العينات والقيام بإجراءات
املراقبة األولية أفرا َد القوات املسلحة يف البوسنة
والهرسك بالخربة التي ميكن تطويرها لتصبح
نظام مراقبة وإثبات متكامل يف أثناء العمل .يف
نهاية عام  ،2016قرر مرشوع ترقية أمن مواقع
تخزين الذخرية واألسلحة يف البوسنة والهرسك
التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا أ ّن
الوقت قد حان لطلب املساعدة الدولية إلنشاء
مخترب اختبار كيميايئ يف مخترب نزع الطابع
العسكري يف تروم دوبوي ،ما يقدم مساهمة
إضافية مهمة محتملة لتأسيس نظام إدارة دورة
حياة ذخرية فعال يف البوسنة والهرسك (انظر
اإلطار التوضيحي .)7

الدرس السابع .يتطلّب مخزون الذخرية
اآلمن واملأمون موارد وقدرات كافية
وتتض ّمن اإلدارة الفعالة للمخزون التخزين
اآلمن للذخرية ونقلها والتعامل معها (UNODA,
 ،2015,mod. 01.40فقرة  )3.275ومع ذلك
فإن التنفيذ الكامل ألفضل املامرسات الدولية
يف إدارة املخزونات عرب جميع خدمات مواقع

تخزين الذخرية املحتملة يتجاوز الجهود املبذولة
حتى اآلن من قبل املجتمع الدويل لدعم الخطة
الرئيسية للذخرية والسالح واملواد املتفجرة للفرتة
( 34.)18-2013وال يزال هذا هدفاً متوسطاً إىل
بعيد املدى لسلطات البوسنة والهرسك.
مبوجب القانون الدفاعي للبوسنة والهرسك
ووفقاً للمتطلبات التشغيلية املستقبلية لـلقوات
املسلحة يف البوسنة والهرسك ،ركَّ َز مرشوع
ترقية أمن مواقع تخزين الذخرية واألسلحة يف
البوسنة والهرسك التابع ملنظمة األمن والتعاون
يف أوروبا ومرشوع إكسبلود التابع لربنامج
األمم املتحدة اإلمنايئ عىل ضامن وجود معايري
السالمة واألمن املالمئة يف موقعني من مواقع
تخزين الذخرية يف البوسنة والهرسك ُهام كُال_
( )Kula 1وك ُربا_ -)Krupa 2( 2باإلضافة
إىل منشأة دوبوي لنزع الطابع العسكري .وقد
وفرت هذه املواقع بنية تحتية أساسية للسالمة
واألمن ميكن تحديثها ،بدالً من إعادة بنائها.
كام احتوت تلك املواقع مساحة كافية الستيعاب
الذخرية املطلوبة عىل املدى املتوسط إىل
الطويل .وكانت معايري املرشوع قابل ًة لالستدامة
عىل املدى املتوسط من قبل القوات املسلحة يف
البوسنة والهرسك (OSCE, 2016; SAWAD,
 .)2016وتساعد ترقيات البنية التحتية هذه،
فضالً عن التربعات باملعدات والتدريب التي
تقدمها الدول املساهمة بقوات يف مرشوع فريق
التدريب املتنقل التابع لقوة االتحاد األورويب،
عىل الحد من مخاطر األمن والسالمة يف مواقع
تخزين الذخرية ومتكني امللكية الوطنية تدريجياً
( .)SAWAD, 2016كام إنها تعكس التنسيق
الجيد بني البوسنة والهرسك ورشكائها الدوليني
( ،SAF, 2012ص )13–12وتساعد البوسنة
والهرسك عىل التحرك نحو االمتثال ألعىل املعايري
إلدارة املخزونات وأمنها (انظر UNODA,
.)2015, mod. 09.10; UN CASA, 2012

التخلُّص من الذخرية

الدرس الثامن .يتطلب التخلص من
الفائض بكفاءة وفعالية أطرا ً معيارية
ومؤسسية كافية ،فضالً عن اإلرادة
السياسية الالزمة
وعىل الرغم من وضوح األطر املعيارية
واملؤسسية للتخلّص من الذخرية ،إالّ أن معدل

"إما أن ننتظر حتى نتمكن من تنفيذ نظام
مراقبة منهجي وأن نخاطر بوقوع انفجار،
أو بوسعنا أن نبارش العملية بالفعل ونبدأ
يف حل املشاكل التي يثريها مخزون الذخرية
ُنسق مع جميع أصحاب
يف الوقت نفسه ون ّ
31
املصلحة الوطنيني والدوليني املعنيني".
لذلك ،وبدعم من املجتمع الدويل ،قررت وزارة
الدفاع يف البوسنة والهرسك ،ويف إطار "جرد
 100يف املائة" املذكور يف الدرس الخامس:
إجراء جر ٍد لكامل مخزون الذخرية؛

•

صور تظهر موقعاً لتخزين الذخرية يف كُال  Kulaقبل وبعد التجديد الذي أُجرِي يف إطار مرشوع إكسبلود والتحسينات
األمنية ملركز تبادل املعلومات لرشق وجنوب رشق أوروبا ملراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة التابع لربنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ .املصدرJasmin Porobic :

إدارة دورة حياة الذخيرة دروس من البوسنة والهرسك

11

الشكل  2التخلص من الذخرية يف البوسنة والهرسك باستخدام الحرق يف العراء والتفجري يف العراء وأشكال
أخرى من نزع الطابع العسكري16-2006 ،
الحرق يف العراء والتفجري يف العراء أشكال أخرى من نزع الطابع العسكري
التخلص من الذخرية (بآالف األطنان)
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التخلص يف البوسنة والهرسك كان آخذا ً يف
االنخفاض يف األشهر التي سبقت صياغة الخطة
الرئيسية للذخرية والسالح واملواد املتفجرة يف
ري إليه
عام ( 2013انظر الشكل  35.)2وكام أُش َ
آنفاً ،كانت مسألة التخلص من الذخرية مسألة
حساسة سياسياً .وبنح ٍو أكرث تحديدا ً ،كانت
املوافقة الرئاسية مطلوبة ألي شكل من أشكال
التخلص ،حتى عندما كانت هناك حاجة إىل
تدمري الذخرية غري اآلمنة عىل الفور 36.لذلك
كان ترسيع التخويل بالتخلص من الذخرية غري
اآلمنة أولوية من أولويات تنفيذ الخطة الرئيسية.
ويف حني أن املوافقة الرئاسية ال تزال
مطلوبة لتدمري الذخرية ،فإن عملية التخويل
اآلن أكرث كفاءة وأصبحت املوافقة تُ َنح برسعة
أكرب مام كانت عليه يف املايض .باإلضافة إىل
ذلك ،ميكن لوزارة الدفاع تنفيذ تدمري "طارئ"
للذخرية غري اآلمنة دون إذن رئايس محدد.
وأدى تقليص الوقت امل ُستغ َرق يف الحصول
عىل املوافقة الرئاسية إىل زيادة كبرية يف معدل
التخلص من الذخرية خالل الفرتة 16-2015
37
(انظر الشكل .)2
عىل الرغم من تفضيل سلطات البوسنة
والهرسك املعلن للتخلص من الفائض من
خالل التصدير (BiH government, 2008؛
2009a؛  ،)2009bال يزال نزع الطابع
العسكري ،مبا يف ذلك التدمري ،هو األسلوب
األسايس للتخلص من الذخرية غري اآلمنة
والفائضة يف البالد .قام أصحاب املصلحة
الدوليون بتسهيل عملية نزع الطابع العسكري
والتدمري من خالل زيادة قدرات ومهارات أفراد
القوات املسلحة يف البوسنة والهرسك وتوظيف
مقاولني مستقلني يف منشأة تروم دوبوي لنزع
الطابع العسكري ونطاق غالموتش 38.رمبا
ساهم تحسني التنسيق بني حكومة البوسنة
والهرسك ورشكائها الدوليني منذ اعتامد الخطة
الرئيسية للذخرية والسالح واملواد املتفجرة يف
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زيادة معدل نزع الطابع العسكري منذ عام
( 2012انظر الشكل .)2

الدرس التاسع .ميكن التخلص من الذخرية
الصالحة لالستخدام ،ولكن الفائضة ،من
خالل مبيعات التصدير املرصح بها وفقاً
لاللتزامات الدولية للبلد.
قبل عام  ،2013كان لدى الرشكاء الدوليني
وأصحاب املصلحة الرئيسيني يف البوسنة
والهرسك وجهات نظر متباينة بشأن تصدير
فائض الذخرية ،مبا يف ذلك مواد الخردة
الناتجة عن نزع الطابع العسكري:
اعتربت حكومة البوسنة والهرسك
ووزارة الدفاع مبيعات الصادرات من
الذخرية الفائضة أرسع وسائل التخلص
وأكرثها فعالية من حيث التكلفة (BiH
Government,2008؛ 2009a؛ )2009b؛
وقد شكّكت السلطات السياسية عىل مستوى
الكيانات يف سلطة وزارة الدفاع وقدرتها
عىل تصدير الفائض ،عىل الرغم من أن ذلك
رصح به مبوجب اتفاقية دوبوي؛ وقبِل
م ّ
املجتمع الدويل أن يتم التخلص من الفائض
39
عن طريق نزع الطابع العسكري.

•
•
•

مع تطوير الخطة الرئيسية ،أصبح أصحاب
املصلحة يقبلون مبيعات التصدير كوسيلة

صالحة للتخلص من الفائض إذا نفذتها السلطات
الوطنية وفقاً للمعايري الدولية ،مثل معايري
معاهدة تجارة األسلحة (EUFOR Sa, 2013,
 .)p. 8خلُصت عدة تقييامت مستقلة إىل أن
ترشيعات البوسنة والهرسك واإلجراءات اإلدارية
لتصدير األسلحة والذخائر واملعدات العسكرية
تفي بهذه املعايري (Parker, 2016; Kytömäki,
 .)2016وقد وضعت وزارة الدفاع يف البوسنة
والهرسك توجيهاً إدارياً للتخلص من الفائض عن
طريق التصدير يف عام  2012يُع َرف باسم خطة
حل الفائض (.)BiH MoD, 2012
ّ
وادّعى العديد من األشخاص الذين أُجريت معهم
مقابالت لهذه الدراسة أنه بسبب القضايا العالقة
املتصلة بالعقود التي أبرمتها حكومات الكيانات
قبل تشكيل وزارة دفاع البوسنة والهرسك
والقوات املسلحة يف البوسنة والهرسك ،فإن
الوقف املتّفق عليه يف فرتة 2005-2004
40
لبيع الذخرية الفائضة ال يزال ساري املفعول.
وأشار آخرون إىل أن بيع الذخرية الفائضة
قد تأخر بسبب وجود "ظروف غري مؤاتية"
للمبيعات ،مثل:
عدم وجود جرد وطني شامل للذخرية
الوطنية واألسلحة؛
حقيقة أن معظم الذخرية الفائضة غري
صالحة لالستخدام ،أو غري آمنة ،أو غري
موسومة ،أو غري موصوفة ،أو غري مصنفة،
وفقاً للمعايري الدولية؛ و
عدم وجود املستخدمني النهائيني ذوي
السمعة الطيبة الراغبني يف رشاء مثل هذه
41
الذخرية الفائضة.

•
•
•

وبالطبع يجب حل املشكالت من هذا النوع
قبل أن تبيع البوسنة والهرسك عن طريق
تصدير الذخرية القابلة لالستخدام ،ولكن
الفائضة ،وفقاً اللتزاماتها الدولية.

الدرس العارش .ميكن أيضا التخلص من
الذخرية القابلة لالستخدام ولكن الفائضة
من خالل التربعات الدولية إلظهار الدعم
للرشكاء الدوليني
استجابت سلطات البوسنة والهرسك بشكل
إيجايب لطلبات التربع بالذخرية الفائضة
42
لقوات األمن العراقية (انظر الجدول .)4
وكام ذُكر أعاله ،يجب أن يوافق رئيس البوسنة
والهرسك عىل التخلص من الفائض من خالل
التربع الدويل بعد تقييم االعتبارات السياسية

الجدول  4تربعات وزارة الدفاع يف البوسنة والهرسك16-2015 ،
الذخرية

املستلِم

العام نوع التصدير (عيار)

طلقة

طن

العراق

 2015ذخرية مشاة ()52 × 7.62

15,000,000

462.5

العراق

 2015ذخرية مشاة ( 14.5مم)

400,000

110

العراق

 2016أنواع مختلفة من ذخائر املدفعية وذخائر املشاة 27,000
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واإلسرتاتيجية واعتبارات السياسة الخارجية.
وقد أثار ممثلو وزارة الدفاع البوسنة والهرسك
والقوات املسلحة يف البوسنة والهرسك
مجموعتني من املخاوف بشأن مثل هذه املواقف.
تتعلق املجموعة األوىل بالربح الضائع ،ومع
ذلك ،شدد أصحاب املصلحة الدوليون عىل أن
التربعات تساعد عىل التخلص من الذخرية التي
يجب استخدامها عىل وجه الرسعة عىل الرغم
من أنها ال تزال صالحة لالستخدام 43.ومن غري
املرجح أن تلبّي هذه الذخرية مقتضيات الجودة
للمستوردين التجاريني.
ويتعلق الشاغل الثاين بالخطر املتص َّور
لتحويل املواد املمنوحة 44.وهذا يعكس التغطية
اإلعالمية األخرية للتحويل املحتمل لتربعات
جهة لقوات الحكومة
البوسنة والهرسك املو َّ
العراقية إىل الجامعات املسلحة من غري الدول
يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا (Marzouk
 .)et al., 2016; Redzic, 2016إالَّ أن باإلمكان
تقليل مخاطر التحويل من خالل التعاون الدويل
واملامرسات الجيدة ( .)Parker, 2016ويف
الوقت نفسه ،ميكن لهذه التربعات أن تتيح
للبوسنة والهرسك املساهمة يف الجهود املبذولة
لتعزيز السلم واﻷمن الدوليني (BiH MoD,
 ،2005ص .)15-21

الخالصة

تعرض هذه الورقة بعض التحديات الرئيسية
التي تواجهها حكومة البوسنة والهرسك
ورشكاؤها الدوليون يف معالجة مخاطر السالمة
واألمن التي تفرضها فوائض الذخرية بعد الرصاع
يف البوسنة والهرسك .ابتدأت الورقة بتحديد
التأثريات السلبية للرصاع املسلح عىل نظام إدارة
الذخرية امل ُع ّد بصورة جيدة يف يوغوسالفيا
السابقة .ثم رسمت خريطة لصعوبات استعادة
نظام فعال إلدارة الذخرية بعد توقف األعامل
العدائية يف الوقت الذي استمرت فيه التوترات
السياسية .وحتى مع املساعدة الدولية الهامة،
فقد استغرق األمر وقتاً لتصميم وتنفيذ
اسرتاتيجية منسقة إلدارة دورة حياة الذخرية
تتعامل تعامالً مالمئاً مع تحديات إدارة الذخرية
يف أعقاب النزاع يف البوسنة والهرسك.
قدّمت هذه الورقة وط ّبقت منوذج إدارة دورة
حياة الذخرية الخاص بربنامج مسح األسلحة
الصغرية كإطار لتحليل نشوء نظام دورة إدارة
حياة الذخرية يف البوسنة والهرسك بني عامي
 2012و .2016ويف هذا الصدد ،تعاملت الورقة
فقط مع أربعة من املكونات الخمسة الرئيسية
املحددة يف النموذج -امللكية الوطنية والتخطيط
واإلدارة والتخلّص -ألن البوسنة والهرسك مل
تضع بعد أحكاماً لرشاء الذخرية ،وهو املك ِّون
اآلخر .وكانت األولوية بالنسبة للبوسنة والهرسك
حتى اآلن تحديد الذخائر الزائدة وغري املستقرة
وغري اآلمنة والتخلص منها ووضع عمليات
التخطيط واإلدارة التي ستضمن سالمة وأمن
الذخرية التي تحتاجها البوسنة والهرسك لتنفيذ
اسرتاتيجيتها الدفاعية واألمنية الوطنية.

وت ُحدد الورقة عرشة دروس رئيسية
مستفادة من الجهود الدولية لدعم تطوير نظام
إلدارة دورة حياة الذخرية يف البوسنة والهرسك
بعد انتهاء النزاع:
1.امللكية الوطنية أمر أسايس لتحقيق نظام
فعال إلدارة دورة حياة الذخرية.
2.إن االلتزام املنسق عىل املدى الطويل للرشكاء
الدوليني أمر أسايس إلنشاء نظام إدارة دورة
حياة الذخرية يف بيئة ما بعد النزاع.
3.يتطلب تطبيق إدارة دورة حياة ذخرية
ف ّعالة يف أوضاع ما بعد النزاع اتفاقاً يف
وقت مبكر عىل األهداف العامة واألولويات
املحددة ومتطلبات املوارد.
4.تتطلب إدارة دورة حياة الذخرية املستدامة
هياكل تنظيمية قوية وموظفني مالمئني.
5.تعتمد اإلدارة الناجحة لدورة حياة الذخرية
عىل الجرد الشامل ملخزون الذخرية.
6.تعتمد سالمة املخزون عىل تقييم لحالة
الذخرية املخ ّزنة.
7.هناك حاجة إىل موارد وقدرات كافية
ملخزون ذخرية مأمون وآمن.
8.يتطلب التخلّص الفعال والكفء من
الفائض األطُر املعيارية واملؤسسية الكفؤة،
وكذلك اإلرادة السياسية الالزمة.
9.ميكن التخلص من الذخرية الصالحة
لالستخدام ،ولكن الفائضة ،من خالل
مبيعات التصدير املرصح بها وفقاً
لاللتزامات الدولية للبلد.
	10.ميكن أيضاً التخلص من الذخرية الصالحة
لالستخدام ،ولكن الفائضة ،من خالل التربعات
الدولية إلظهار الدعم للرشكاء الدوليني.
قد تكون بعض هذه الدروس مفيدة لجهود
املساعدة الدولية التي تدعم املعايري الجيدة إلدارة
الذخرية يف البلدان األخرى الخارجة من النزاع ،أو
للبلدان ذات املوارد والقدرات املحدودة .وسيكون
من الصعب تكرار املستوى العايل من االهتامم
ُصصت إلنشاء نظام إدارة
الدويل واملوارد التي خ ِّ
دورة حياة الذخرية يف البوسنة والهرسك .ومع
ذلك فإن هذه الورقة تحدد مبادئ ومامرسات
معينة ميكن تطبيقها عىل أوضاع أخرى بعد
انتهاء النزاع بدون بذ ِل القد ِر نفسه من الوقت
واملوارد التي بُ ِذلت يف البوسنة والهرسك.
ومن الدروس املهمة يف هذه الدراسة أهمية
بناء القدرات الوطنية املستدامة يف الدول
الخارجة من النزاع الراغبة يف تطوير نظامٍ
إلدارة دورة حياة الذخرية وتنفيذه .سيزيد
املانحون الدوليون من فرص نجاحهم عىل املدى
الطويل من خالل الحرص ،يف مرحلة مبكرة،
عىل أالَّ تصبح الحكومة املضيفة معتمدة عىل
املوارد والخربة الخارجيتَني .وبعبارة أخرى،
من املهم توفري التدريب عىل إدارة الذخرية،
واملعدات والبنية التحتية ،واإلجراءات التشغيلية
املوحدة املناسبة للظروف املحلية ،كام أنها فعالة
يف الحد من مخاطر التفجري غري املخطط له
يف مواقع الذخائر وتحويل مسارها .ومن خالل
النهج الصحيح ،سيكون التغلُّب عىل العديد

من تحديات إدارة الذخرية التي ِ
لوحظَت يف
البوسنة والهرسك ،يف الواقع ،يف متناول الدول
األخرى بعد انتهاء النزاع.

قامئة املخترصات

 AFBiHجيش قوات البوسنة والهرسك ( 2006إىل
الوقت الحارض)
 AMPالخطة الرئيسية للذخرية
 ASSمواقع تخزين الذخرية  ATOموظّف تقني ذخائر
 ATTمعاهدة تجارة األسلحة
 AWEالذخرية واألسلحة واملتفجرات
 BiHالبوسنة والهرسك
 EUاالتحاد األورويب
 EUFORقوة االتحاد األورويب
 EXPLODEمرشوع الذخائر املتفجرة ومخلفات
الحرب التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
 EWGمجموعة عمل الخرباء
 FBiHاتحاد البوسنة والهرسك
 IATGاملبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخرية
 IFORقوة التنفيذ متعددة الجنسيات بقيادة الناتو
 YNAالجيش الوطني اليوغوساليف
 LCMإدارة دورة الحياة
 LCMAإدارة دورة حياة الذخرية
 LCMWإدارة دورة حياة األسلحة
 MoDوزارة الدفاع
 MTT Projectفريق التدريب املتنقل التابع لقوة
االتحاد األورويب
 OB / ODحرق يف العراء /تفجري يف العراء
 OHRمكتب املمثل السامي
 OSCEمنظمة األمن والتعاون يف أوروبا
 QPAKأطقُم تحليل رسيع للحشوة الدافعة
 RSجمهورية رصبسكا
 SAFE-UPترقية األمن والسالمة ملنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا ملواقع تخزين الذخرية واألسلحة
يف البوسنة والهرسك
 SALWاألسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة
 SAWADاملستشار األول للتخلص من األسلحة والذخائر
 SECUPبرنامج ترقية أمن مواقع تخزين الذخرية
واألسلحة يف البوسنة والهرسك التابع ملنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا
 SEEجنوب رشق أوروبا
 SEESACمركز تبادل املعلومات لجنوب رشق ورشق
أوروبا ملكافحة األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة
 SFORقوة تثبيت االستقرار
حدة
 SOPإجراءات التشغيل املو َّ
 SRBiHجمهورية البوسنة والهرسك االشرتاكية
 SSRإصالح قطاع األمن
 TNDالدفاع الوطني الشامل (يوغوسالفيا)
 TRADOCقيادة التدريب والتوجيه املعنوي
 UEMSتفجريات غري مخطط لها يف مواقع الذخائر
 UNDPبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ UNPROFOR
قوة األمم املتحدة للحامية
 VFجيش اتحاد البوسنة والهرسك1992-2006 ،
 VRSجيش جمهورية رصبسكا1992-2006 ،
 W / ASSمواقع تخزين األسلحة/الذخرية
 WMPالخطة الرئيسية لألسلحة
 WSSمواقع تخزين األسلحة
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مالحظات

1.ملزيد من املعلومات ،انظر موقع مبادرة النهج
اإلقليمي للحد من املخزون (RASR) Initiative
website: www.rasrinitiative.org/resources.publications.php
2.مقابلة أجراها املؤلف مع موظف تقني ذخرية
متدرب يف يوغسالفيا سابقاً يعمل حالياً يف القطاع
الدويل غري الربحي ،رساييفو 25 ،أيار /مايو 2016
3.مقابلة أجراها املؤلّف مع اختصايص ذخرية يعمل
حالياً يف القطاع الدويل غري الربحي ،رساييفو،
 25أيار /مايو .2016
4.مراسالت عرب الربيد اإللكرتوين مع موظف تقني
ذخرية ُمد َّرب يف يوغوسالفيا سابقاً يعمل حالياً يف
وزارة الدفاع السلوفينية 15 ،آب /أغسطس .2016
وسع هذا القرار النطاق اإلقليمي لحظر األسلحة
َّ 5.
الذي فرضته األمم املتحدة عىل يوغوسالفيا يف
أيلول /سبتمرب  .1991ملزيد من املعلومات حول
حظر األسلحة ،انظر  Cortrightو.Lopez 2000
6.مقابلة أجراها املؤلف مع ضابط يف القوات
املسلحة يف البوسنة والهرسك ،ديرفينتا1 ،
شباط /فرباير .2017
7.مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار عسكري كبري
لقائد قوة االتحاد األورويب ،رساييفو 19 ،كانون
الثاين/يناير .2016
8.كانت منظمة األمن والتعاون يف أوروبا مسؤولة
عن مراقبة األسلحة وبناء الثقة ،مبا يف ذلك إدارة
الذخائر .كان مكتب املمثل السامي للبوسنة والهرسك
مسؤوالً عن املكونات "املدنية" التفاقية السالم.
9.أنشأت قوة تحقيق االستقرار قاعدة بيانات
الوصول إىل البيانات واسرتدادها لربنامج القوات
املسلحة للكيانني ( )DAREلالحتفاظ بسجالت
لألسلحة املحتفظ بها يف مواقع تخزين األسلحة
الستخدامها من قبل القوات املسلحة لتثبيت
االستقرار والقوات املسلحة للكيانَني.
	10.مقابلة أجراها املؤلّف مع تقني ذخرية ُمد َّرب يف
يوغوسالفيا السابقة رساييفو 25 ،أيار /مايو .2016
	11.مقابلة أجراها املؤلّف مع تقني ذخرية ُمد َّرب يف
يوغوسالفيا السابقة رساييفو 25 ،أيار /مايو .2016
	12.جمعية اتحاد أوروبا الغربية" .2003 ،التطورات يف
جنوب رشق أوروبا" ،تقرير جمعية اتحاد أوروبا
الغربية ،الدورة التاسعة واألربعون ،قدمه السيد
هانكوك ،املق ِّرر ،نيابة عن اللجنة السياسية ،الوثيقة
 A / 1820 4حزيران /يونيو  ،2003ص .16
	13.مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار عسكري كبري
لقائد قوة االتحاد األورويب ،رساييفو 19 ،كانون
الثاين/يناير .2016
	14.يتك ّون فريق الخرباء العامل من قوة االتحاد
األورويب للتخلص من األسلحة والذخرية ،والناتو
ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا وبرنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ (.)EWG, 2010b, p. 3
	15.مقابلة أجراها املؤلّف مع ضابط رفيع املستوى
يف قوة االتحاد األورويب يعمل يف قضايا تحديد
األسلحة يف البوسنة والهرسك ،رساييفو10 ،
ترشين األول /أكتوبر .2016
	16.االسم الرسمي الكامل التفاق دوبوي هو اتفاقية
رصف النهايئ بجميع الحقوق وااللتزامات عىل
الت ّ
األمالك املنقولة التي ستستمر يف خدمة أغراض
الدفاع (.)2008
	17.مقابالت أجراها املؤلف مع العديد من كبار ممثيل
السياسة وكبار املوظفني العاملني يف املنظامت الدولية.
	18.يف هذه الدراسة ،مل يتم تناول عنرص املشرتيات
يف إطار إدارة دورة حياة الذخرية الخاص
بربنامج مسح األسلحة الصغرية ،إذ إنه وفقاً
لحكومة البوسنة والهرسك ،مل تُشرتَ ذخرية خالل
الفرتة التي تغطيها هذه الدراسة .مقابلة أجراها
املؤلّف مع ممثّل رفيع املستوى لوزارة الصناعة
العسكرية التحاد البوسنة والهرسك ،رساييفو،
 25أيار /مايو .2016
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	19.االسم الرسمي لفريق التدريب املتنقل هو فريق
التدريب املتنقل " 2.1.6.1إلدارة موقع تخزين
األسلحة والذخائر" التابع لعملية ألثيا التابعة لقوة
االتحاد األورويب .ويتألف الفريق من ثالث دول
مساهمة بقوات هي سويرسا (كقائد) والنمسا
والسويد .ملزيد من املعلومات ،انظر Carapic :و
 Chaudhuriو  ، Gobinet 2016ص .27-37 , 21
	20.مقابلة أجراها املؤلف مع ممثلني كبار من خلية
التدريب عىل إدارة تخزين الذخرية والذخائر
املتفجرة التابعة للقوات املسلحة للبوسنة والهرسك،
ترافنيك 11 ،ترشين األول /أكتوبر .2016
	21.مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار سيايس كبري لقائد
قوة االتحاد األورويب ،رساييفو 25 ،أيار /مايو .2016
	22.مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار سيايس كبري لقائد
قوة االتحاد األورويب ،رساييفو 25 ،أيار /مايو .2016
	23.مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار سيايس كبري لقائد
قوة االتحاد األورويب ،رساييفو 25 ،أيار /مايو .2016
	24.مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار سيايس كبري لقائد
قوة االتحاد األورويب ،رساييفو 25 ،أيار /مايو .2016
	25.يف شباط /فرباير  ،2013يف ورشة عمل لقوة
حفظ السالم بقيادة االتحاد األورويب ،قُدِّمت
"خطة حملة مبدئية" ملعالجة عرشة تحديات
تتعلق بالذخرية والسالح واملواد املتفجرة يف
البوسنة والهرسك إىل املجتمع الدويل ووافق
عليها .كان القرار الرئييس لورشة العمل هو أن
الخطة الرئيسية للذخرية والسالح واملواد املتفجرة
سرتكز يف البداية عىل مخزون الذخرية ،باستثناء
ترقيات البنية التحتية يف مواقع تخزين السالح
جأ العمل عىل مخزون األسلحة
املحتملة .وسوف يُر َ
إىل تاريخ الحق .مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار
عسكري كبري لقائد قوة االتحاد األورويب،
رساييفو 10 ،ترشين األول /أكتوبر .2016
	26.وقعت البوسنة والهرسك عىل معاهدة تجارة
األسلحة يف  25أيلول /سبتمرب  ،2013وأودعت
صك التصديق عليها يف  25أيلول /سبتمرب
 .2014وهي دولة طرف يف معاهدة تجارة
األسلحة منذ  24كانون األول /ديسمرب .2014
	27.وتألفت فرقة العمل من أفضل املمثلني املتاحني من
قوة االتحاد األورويب ومقر حلف شامل األطليس يف
رساييفو ورشكاء آخرين (.)EUFOR, 2013, p. 2
	28.ينبع التقارب بني اسرتاتيجية مراقبة األسلحة
الصغرية واألسلحة الخفيفة واملجاالت ذات األولوية
للخطة الرئيسية للذخرية والسالح واملواد املتفجرة
من مشاركة كل من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا يف صياغة
الوثيقتني .مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار
عسكري كبري لقائد قوة االتحاد األورويب،
رساييفو 19 ،كانون الثاين/يناير .2016
	29.مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار سيايس كبري
لقائد قوة االتحاد األورويب ،رساييفو 26 ،أيار/
مايو .2016
	30.مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار سيايس كبري
لقائد قوة االتحاد األورويب ،رساييفو 26 ،أيار/
مايو .2016
	31.مقابلة أجراها املؤلف مع ممثل رفيع املستوى
للقوات املسلحة للبوسنة والهرسك ،رساييفو23 ،
أيار /مايو .2016
	32.مراسالت املؤلف مع فرقة عمل الذخرية والسالح
واملواد املتفجرة ،والقوات املسلحة يف البوسنة
والهرسك ،رساييفو 4 ،نيسان /أبريل .2017
	33.مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار عسكري كبري
لقائد قوة االتحاد األورويب ،رساييفو 19 ،كانون
الثاين/يناير .2016
	34.مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار عسكري كبري
لقائد قوة االتحاد األورويب ،رساييفو 10 ،ترشين
األول /أكتوبر .2016
	35.يعترب عام  2010عاماً استثنائياً يف مسرية
التخلص من الذخائر خالل الفرتة من  2009إىل
 ،2014حيث تم تقديم تربع كبري من الذخرية

الفائضة يف هذا العام من وزارة الدفاع إىل وزارة
الداخلية (.)BiH MoD, 2016
	36.مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار سيايس كبري لقائد
قوة االتحاد األورويب ،رساييفو 26 ،أيار /مايو .2016
	37.مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار عسكري كبري
لقائد قوة االتحاد األورويب ،رساييفو 10 ،ترشين
األول /أكتوبر .2016
	38.مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار عسكري كبري
لقائد قوة االتحاد األورويب ،رساييفو 10 ،ترشين
األول /أكتوبر .2016
	39.مقابلة أجراها املؤلّف مع مستشار سيايس كبري
لقائد قوة االتحاد األورويب ،رساييفو 26 ،أيار/
مايو .2016
	40.مقابلة أجراها املؤلف مع ممثل رفيع املستوى
للقوات املسلحة للبوسنة والهرسك ،رساييفو19 ،
ترشين الثاين /نوفمرب .2016
	41.مقابلة أجراها املؤلّف مع ضابط رفيع املستوى
يف قوة االتحاد األورويب يعمل يف قضايا تحديد
األسلحة يف البوسنة والهرسك ،رساييفو10 ،
ترشين األول /أكتوبر .2016
	42.يف عام  ،2013تربعت وزارة دفاع البوسنة
والهرسك بـ  84مدفع هاوتزر لقوات األمن
الوطني األفغانية (.)BiH MoD, 2016
	43.مقابلة أجراها املؤلّف مع ضابط رفيع املستوى
يف قوة االتحاد األورويب يعمل يف قضايا تحديد
األسلحة يف البوسنة والهرسك ،رساييفو10 ،
ترشين األول /أكتوبر .2016
	44.مقابلة أجراها املؤلف مع ممثل رفيع املستوى يف
وزارة دفاع البوسنة والهرسك ،رساييفو 1 ،متوز/
يوليو .2015
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