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OSCE رشاكة
للتعاون

 Organization for مؤسسة األمن والتعاون يف أوروبا
 Security and Co-operation in Europe (OSCE)
هي أكرب مؤسسة أمنية إقليمية يف العالم، تضم 56 دولة 
مشاركة من القارات الثالث – أمريكا الشمالية وأوروبا 

وآسيا. 

وعىل مر السنني؛ بنت OSCE عالقات خاصة مع ستة رشكاء من البحر املتوسط 
للتعاون: الجزائر، ومرص، وإرسائيل، واألردن، واملغرب، وتونس، وستة رشكاء 
والجمهورية  ومنغوليا،  واليابان،  وأسرتاليا،  أفغانستان،  للتعاون:  آسيا  من 

الكورية، وتايالند.

إن العالقات بني رشكاء البحر املتوسط للتعاون وOSCE ترجع إىل السبعينيات، 
هلسنكي  اتفاق  توقيع  ثم   CSCE أوروبا يف  والتعاون  األمن  مؤتمر  عقد  حيث 
بعملية  وتونس  واملغرب  وإرسائيل  ومرص  الجزائر  ارتبطت  يف 1975.  النهائي 

هلسنكي منذ بدايتها، يف حني أصبحت األردن رشيكة متوسطية يف 1998. 

يف  بدأت  فقد   CSCE/OSCEو للتعاون  اآلسيويني  الرشكاء  بني  العالقة  أما 
أوائل التسعينيات: حيث انضمت اليابان كرشيك يف 1992، تبعتها الجمهورية 
الكورية (1994)، وتايالند (2000)، وأفغانستان (2003)، ومنغوليا (2004)، 

وأسرتاليا (2009).

من  توسيعه  يمكن  بل  جريانها،  أمن  عن  ينفصل  ال   OSCE منطقة يف  األمن  إن 
 OSCE والتزاماتها وخربتها. إن رشاكة ،OSCE خالل الحوار ومشاركة أعراف
للتعاون –  والتي تشمل السياسة والحربية، واالقتصاد والبيئة، وكذلك األبعاد 
اإلنسانية لألمن – تتيح لدول OSCE املشاركة ورشكائها مشاركة املعلومات عن 
التطورات ذات الصلة لتحديد مجاالت القلق املشرتك للخروج بأفكار عن التحديات 

األمنية التي تواجهها مًعا. 

ولقد زاد اشرتاك الرشكاء يف أنشطة OSCE بمرور األعوام. واليوم، نجد بينهم 
التكامل الكامل يف عمل املؤسسة. 

كيف تصبح رشيًكا يف OSCE للتعاون

لتصبح رشيًكا يف OSCE للتعاون؛ تقدم بطلب رسمي لرئيس مؤسسة 
OSCE. بعد ذلك تتم عملية مشاورة، تدرس خاللها الدول املشاركة 

الستة والخمسون عوامل عدة، منها:

 ،OSCEالعالقات القائمة بني املتقدم و
  ،OSCE مقدار مشاركة املتقدم بمبادئ وقيم وأهداف
   ،OSCE االهتمامات األمنية التي لديها مع
  ،نية املتقدم للمشاركة بفعالية يف عمل املؤسسة
  .OSCE الفائدة التي تعود بها الرشاكة عىل

هذه العوامل مع كونها ليست حرصية وال تراكمية، تعكس فكرة 
’الرتابط‘ التي توجه كل قرار للرتحيب برشيك جديد يف املؤسسة. تمنح 

حالة الرشاكة فقط من خالل قرار بموافقة رسمية من كل الدول 
.OSCE املشاركة يف
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الحوار السيايس الشامل

لرشكاء التعاون إمكانية الوصول إىل مستندات OSCE الرسمية، ودعوتهم إىل اجتماعات 
OSCE الرسمية، شاملة مؤتمرات القمة واملراجعة (اجتماعات تقعد قبل القمة لتقييم 
تنفيذ التزامات OSCE) واالجتماعات عىل املستوى الوزاري، شاملة املجالس الوزارية 

السنوية. 

ومنتدى  الدائم   OSCE مجلس اجتماعات  بانتظام  يحرضون  التعاون  رشكاء  أن  كما 
التعاون األمني، وهما هيئتان يف OSCE التخاذ القرار تجتمعان أسبوعيًا يف فيينا. ومنذ 
2007؛ اجتمع الرشكاء مع الدول املشاركة عىل الطاولة الرئيسية، بما يعكس املشاركة 

 .OSCE املهمة التي يقدمونها يف حوار

ويف 2010، وبعد قرار املجلس الوزاري بأثينا؛ دعي رشكاء التعاون للمشاركة يف وضع 
أسس خاصة لعملية كورفو، شملت مناقشات غري رسمية عن النقاط األساسية لألمن 

األوروبي بشكل عام.

ويتم تنظيم اجتماعات منتظمة عالية املستوى بني الرشكاء املتوسطيني واآلسيويني و
 ،OSCE واألمني العام يف ،(الحاليني والسابقني واملقبلني OSCE رؤساء) OSCE Troika
واملجموعة الربملانية يف OSCE عىل هوامش اجتماعات OSCE الوزارية. كما يدعى الرشكاء 
إىل أحداث OSCE السنوية الرئيسية يف األبعاد الثالثة، وذلك مثل مؤتمر املراجعات األمنية 
السنوي، واملنتدى االقتصادي والبيئي، واجتماع تنفيذ البعد اإلنساني، باإلضافة إىل الورش 

والندوات.

فهم   :OSCE حوار يف  بنشاط  يشاركون  للتعاون  واآلسيويني  املتوسطيني  الرشكاء  إن 
يخاطبون هيئات اتخاذ القرار يف OSCE، ويشاركون املعلومات مع الدول املشاركة فيما 

يتعلق بالتطورات املعنية يف دولهم ومناطقهم، ويتبادلون األفكار والخربات.

مستندات OSCE لرشكاء التعاون
اتفاقية هلسنكي النهائية (1975): تؤكد الدول املشاركة عىل اتفاقها أن ”أمن 

أوروبا سيتم التعامل معه عىل نطاق أوسع يف األمن العاملي، ويرتبط ارتباًطا 
وثيًقا باألمن يف منطقة املتوسط ككل“ وأنه ”وفًقا لذلك؛ يجب أال تنحرص عملية 

تحسني األمن يف أوروبا، بل يجب أن تمتد ألطراف أخرى يف العالم، وخاصة يف 
منطقة املتوسط“.

اسرتاتيجية OSCE للتعامل مع تهديدات األمن واالستقرار يف القرن الحادي 
والعرشين“ (اقتباس من املجلس الوزاري يف ماسرتخت 2003) طلبت الدول 

املشاركة من الرشكاء املتوسطيني واآلسيويني ”التنفيذ التطوعي ملبادئ 
والتزامات OSCE“ وتعهدت ”بالتعاون معهم يف ذلك كيفما اتفق“.

إعالن مدريد الوزاري عن رشكاء OSCE للتعاون (2007): تحث الدول 
 OSCE املشاركة الرشكاء عىل ”زيادة تفاعلهم مع الدول املشاركة وهياكل
التنفيذية يف األبعاد الثالثة كلها“، وتقديم املزيد من الدعم ”لجهود لرشكاء 

التعاون لتعزيز أعراف ومبادئ والتزامات OSCE يف مناطقهم“ وتشجيعهم 
”التخاذ خطوات إضافية نحو التنفيذ التطوعي“.

إعالن األستانة التذكاري (2010): أكد رؤساء الدول والحكومات يف الحكومات 
املشاركة يف OSCE عىل أن ”منطقة OSCE متصلة اتصاالً وثيًقا باملناطق 

املجاورة، وخاصة يف املتوسط وآسيا“، مع مزيد من التعهد لتحسني مستوى 
التفاعل مع رشكاء املتوسط وآسيا للتعاون.
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املواضيع األساسية

عىل الرغم من أن حوار OSCE مع رشكائها يشمل مجموعة كاملة من أنشطة املؤسسة، 
فإن كل مجموعة من الرشكاء تشرتك تعاونيًا يف مواضيع معينة ذات اهتمام مشرتك.

حيث يركز الرشكاء املتوسطيون باستمرار عىل القضايا املعنية بمكافحة اإلرهاب، وتأمني 
الحدود، وإدارة املياه، والتحديات األمنية البيئية، وإدارة الهجرة، والتسامح وعدم التمييز. 

أما الرشكاء اآلسيويون فينشدون مفهوم OSCE الشامل نحو األمن، وإجراءات بناء الثقة 
واألمن حسب املوارد املمكنة لإللهام يف مناطقهم. فلقد شاركوا الخربات يف كيفية االستجابة 
للتهديدات القومية، وإدارة الحدود، والتعامل مع مشاكل النقل، ومكافحة تهريب األفراد، 

وبناء مؤسسات ديمقراطية، واإلرشاف عىل االنتخابات.

أماكن الحوار
 

املؤتمران السنويان – أحدهما مع الرشكاء املتوسطيني واآلخر مع اآلسيويني – يشكالن 
املنتدى األسايس لتعاون OSCE مع رشكائها. وتقدم تلك االجتماعات – التي تستضيفها 
عادة دولة رشيكة – فرصة لتبادل الخربات والرؤى فيما يتعلق بمنطقة OSCE ويف دول 
الرشكاء. كما تركز عىل مناطق عمل OSCE التي ترتبط عىل وجه الخصوص بالرشكاء. 
حيث تنظم اجتماعات وأحداث ثنائية عالية املستوى للمجتمع املدني والخرباء عىل هوامش 

تلك املؤتمرات السنوية.

كما تنظم زيارات من رئيس OSCE الحايل – وهو وزير خارجية الدولة التي ترتأس 
املؤسسة – أو األمني العام إىل الدول الرشيكة بعد تلقي الدعوة.

فاالجتماعات املنتظمة ملجموعة االتصال غري الرسمية مع الرشكاء املتوسطيني واآلسيويني 
يف فيينا هي من أماكن الحوار عىل مستوى السفراء. حيث تجتمع كل مجموعة ست مرات 
يف السنة تقريبًا. تأسست مجموعة االتصال مع الرشكاء املتوسطيني عام 1994 برئاسة 
رئيس OSCE املقبل. يف حني تأسست مجموعة االتصال مع الرشكاء اآلسيويني برئاسة 
رئيس OSCE السابق يف عام 2003. ومنذ 2007؛ تقيم مجموعات االتصال اجتماعات 

مشرتكة سنويًا.

نقاط  مستوى  عىل  الفنية  االجتماعات  خالل  من  بيوم  يوًما  الحوار  عىل  املحافظة  تتم 
االتصال للوفود التي مقرها فيينا للدول املشاركة ورشكاء التعاون.

صندوق الرشاكة

يف 2007؛ تأسس صندوق الرشاكة كوسيلة لدعم أنشطة التعاون وتعزيز 
مشاركة الرشكاء املتوسطيني واآلسيويني بشكل أكثر. ومن خالل الصندوق؛ 

تعمل الدول املشاركة يف OSCE عىل تعميق عالقاتها مع الرشكاء بتمويل 
الندوات والورش والتدريب والزيارات والبيانات والدورات التدريبية، باإلضافة 

إىل نرش توجيهات وأدلة OSCE املصممة لتشجيع تنفيذ أعراف ومبادئ 
والتزامات OSCE يف الدول الرشيكة.

ومن خالل صندوق الرشاكة؛ يتم تمويل مشاركة ممثيل الرشكاء يف أنشطة 
OSCE بما يشمل الدورات التدريبية. فهو يعمل عىل زيادة الوعي بأعمال 

وأنشطة OSCE خارج منطقتها؛ وتسهيل التبادل املعريف، وتشجيع التواصل، 
وبناء القدرات يف املناطق التي تتمتع OSCE فيها بالخربة.

يف 2011؛ أطلق الرشكاء اآلسيويون واملتوسطيون مرشوًعا لرعاية توظيف 
الدبلوماسيني الشباب من الدول الرشيكة يف هيكل OSCE التنفيذي. حيث 

 OSCE يحصل الدبلوماسيون عىل فرصة فريدة للمعرفة املبارشة عن التزام
وتنفيذه. 

يتم تمويل املشاريع من خالل صندوق الرشاكة الذي يشمل أيًضا تأمني الحدود 
وإدارتها، ومواجهة اإلرهاب، وإدارة الهجرة، والتسامح وعدم التمييز، والتنظيم 

الذاتي لإلعالم، واملساعدة االنتخابية، ومكافحة تهريب األفراد، وقضايا النوع، 
والتحديات البيئية وسبل تطبيق خربة OSCE عىل املناطق األخرى. 

إن الدول املشاركة يف OSCE ورشكاء التعاون يساهمون يف صندوق الرشاكة.



Organization for Security and 
Co-operation in Europe

إن منظمة األمن والتعاون األوروبي تعمل OSCE من أجل 
االستقرار والرفاهية والديمقراطية يف الدول الـ 65 من 
خالل الحوار السيايس عن القيم املشرتكة ومن خالل العمل 

السيايس الذي يحقق فرًقا دائًما.

Section for External Co-operation
OSCE Secretariat
Wallnerstrasse 6
A-1010 Vienna, Austria
Tel.: +43 1 514 36 6190
pm-ext-coop@osce.org

osce.org

التعاون العميل

إن الحوار الدائم بني OSCE والدول الرشيكة عىل املستوى السيايس يتممه 
األداء العميل.

 OSCE مجموعة كاملة من خرباتها للرشكاء لتعزيز قيم OSCE حيث تقدم
 OSCE وتسهيل تبادل املمارسات الجيدة ومساعدة الرشكاء يف تنفيذ التزامات

عند الطلب.

 OSCE يمكن للرشكاء املتوسطيني واآلسيوين للتعاون إرسال مراقبني يف مهام
الديمقراطية  للمؤسسات   OSCE مكتب ينظمها  والتي  االنتخابات  ملراقبة 
تطوعي  أساس  عىل  املهمات –  أعضاء  إعارة  يمكنها  كما  اإلنسان.   وحقوق 

– إىل عمليات OCSE امليدانية وزيارة أي من العمليات امليدانية.

ويمكن للممثلني من الدول الرشيكة كاملوظفني الحكوميني والطالب وممثيل 
املجتمع املدني طلب االجتماع بخرباء OSCE لالستماع إىل البيانات أو مشاركة 

املعلومات أو استكشاف نقاط جديدة للتعاون.

ويف إطار عمل وسائل OSCE لبناء الثقة واألمن؛ نحث الرشكاء عىل املشاركة 
ويمكن  األخرى.  واألنشطة  واألمنية  العسكرية  الخاصة  املعلومات  تبادل  يف 

ترتيب الزيارات العسكرية خاصة للرشكاء. 

ضخمة  املشاريع  يف  أيًضا  ماديًا  يساهم  للتعاون   OSCE رشكاء برنامج  إن 
امليزانية التي تنفذها املؤسسة.

اشرتاك OSCE يف أفغانستان

يف 2007؛ أعرب اجتماع املجلس الوزاري يف مدريد، ووزراء خارجية الدول 
املشاركة يف OSCE عن قلقهم تجاه أثر الوضع يف أفغانستان تجاه األمن يف 

منطقة OSCE وتبنى قراًرا بشأن اشرتاك OSCE مع دولة أفغانستان. وركزوا 
عىل أهمية املشاركة يف الجهود الدولية لتقوية أمن الحدود، ومكافحة اإلرهاب 

وتعقب تهريب األسلحة الصغرية والخفيفة، واملخدرات، واألشخاص.

وعليه؛ تسعى OSCE لتقوية أمن الحدود بني الدول املشاركة من وسط آسيا 
وأفغانستان، فأطلقت ونفذت بالتنسيق مع الكيانات اإلقليمية والدولية األخرى 

عدًدا من املشاريع، بما يدعم التعاون عرب الحدود وتطبيق القانون، وبناء 
القدرات، وتدريب املوظفني األفغانيني عىل تأمني الحدود وإدارتها، واألعمال 

الرشطية، ومكافحة املخدرات، واألنشطة الجمركية.
وبناء عىل دعوة الحكومة األفغانية؛ قدم مكتب OSCE للمؤسسات الديمقراطية 

وحقوق اإلنسان الدعم االنتخابي يف االنتخابات الوطنية يف 2004 و2005 
و2009 و2010.

وشارك املمثلون األفغان يف مجموعة كبرية من أحداث وأنشطة OSCE من 
خالل دعم صندوق الرشاكة. يقدم الصندوق فرًصا قوية للتواصل ووضع 

أساس للتعاون العميل.


