
 1

 
 

Organization for Security and Co-operation in Europe 

  
  بأوروبامنظمة األمن والتعاون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السلوك قواعد مدونة
  لألمن السياسية والعسكريةفي المجاالت 

  
  
  
  
  
  
  
  

  1994ديسمبر كانون األول/ 3
  
  
  
  
  
  



 2

  
  
  
  

  7رقم  الفورية،امج لسلسلة اإلجراءات برن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمنتدىللجنة الخاصة  91الـ تم اعتماد هذه الوثيقة في الجلسة العامة مالحظة:
  1994ديسمبر كانون األول/ 3 بتاريخفي بودابست  منياأللتعاون ل بأوروبا منظمة األمن والتعاون

  ).94اليومية، العدد /FSC جريدة  (انظر
  
  
  
  
  
  
  

  FSC/1/95وثيقة 
  1994ديسمبر كانون األول/ 3

  اإلنجليزيةب: صليةاألنسخة ال
  1994ديسمبر كانون األول/ 21

  
  
  

  



 3

  السلوك قواعد مدونة
  لألمن السياسية والعسكريةفي المجاالت 

  
  التمهيد

  
  

  )،بأوروبــــــــا منظمــــــــة األمــــــــن والتعــــــــاون( بأوروبــــــــا مــــــــؤتمر األمــــــــن والتعــــــــاون الــــــــدول المشــــــــاركة فــــــــيإن        
  

 يوالتعـاونالسـلوك المسـؤول معـايير علـى تشـجيع ال مواصـلة مـن خـاللوذلـك ، تعزيـز التعـاون األمنـي  تقر ضـرورة
  ،يمجال األمنالفي 
  

مبـادئ هـداف و أ تطبيـققابليـة و يقلـل مـن صـالحية  ندونـة مـن شـأنه أالم فـي هـذه ما من عاملإذ تؤكد أنه        
  ،من أحكام القانون الدولي غيرهاميثاق األمم المتحدة أو 

  
، الختاميةهلسنكي  لوثيقةللمبادئ التوجيهية والقيم المشتركة  ةصالحية غير المنقوصالعلى  التأكيد إذ تعيد       

ات تجــاه الـدول تجــاه بعضــها الـبعض والحكومــمســؤوليات  التـي تجســد 1992ووثيقـة هلســنكي لعــام وميثـاق بــاريس 
  ، بأوروبــــــــــــــا لمنظمــــــــــــــة األمــــــــــــــن والتعــــــــــــــاون االلتزامــــــــــــــات األخــــــــــــــرىعــــــــــــــن صــــــــــــــالحية  ، فضــــــــــــــًال شــــــــــــــعوبها

  
  :لألمن السياسية والعسكريةفي المجاالت التالية  السلوك قواعد اعتمدت مدونةوقد       

  

  أوًال 
  

  بأوروبا مبادئ مؤتمر األمن والتعاون لكافةاالحترام الكامل  أنالدول المشاركة على تؤكد  .1
مؤتمر في بها تعهدت التي لكل االلتزامات  حسن نيةبالختامية والتنفيذ الواردة في وثيقة هلسنكي 

اهتمام  يشكالن مسألة وبالتالي واألمن،الستقرار لتحقيق اأهمية أساسية ا مله ،بأوروبا األمن والتعاون
 .بالنسبة إليهاشرعية و  مباشرة

 
 هو منصوص عليهكما  لألمن،مفهومها الشامل  صالحيةاستمرار  علىالدول المشاركة كما تؤكد  .2

 هذا .ساسيةاألحقوق اإلنسان والحريات تي تربط بين صون السالم واحترام وال الختامية،في الوثيقة 
 بالعالقات المتبادلة السلمية بين الدول.   االقتصادي والبيئيالتعاون  تربطو 

  
أمن ببشكل غير قابل للفصل  يرتبط امنهوأن أمن كل  يتجزأ،ال ال تزال مقتنعة بأن األمن  هيو  .3

 تحقق مصالحهاوسوف حساب أمن الدول األخرى.  علىأمنها من تعزز  لن هيو . دول األخرىال
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مؤتمر واالستقرار في منطقة  لتعزيز األمن المبذولة مشتركةالجهود مع االمتثال للالخاصة  منيةاأل
 .خارجهاو  بأوروبا األمن والتعاون

  
 طبيعيةال والحقوق البعض البعضهالفردية و السيادة في  للمساواةاحترامها على وٕاذ تؤكد من جديد  .4

على نهج  بناءً األمنية المتبادلة  عالقاتهاالمشاركة  الدول ستؤسسسيادتها، نطاق في  والمشمولة
 تستمر . وسوفبأوروبا مؤتمر األمن والتعاون تعزيز دور في هذا الصدد على هي تشددو تعاوني. 

 عبر منظماتوروبية و أمنظمات  شملت مكملة ومعززة لبعضها البعضمؤسسات تطوير  في
وشبه اإلقليمي لتعاون امختلف أشكال و  ا�ط�اف والمتعددة الثنائيةومبادرات الهيئات األطلسي 

مع مبادئ والتزامات  متوائمةجميع الترتيبات  نأ لضمان ركةاالمشاالقليمي. وسوف تتعاون الدول 
 .وفق هذه المدونة بأوروبا مؤتمر األمن والتعاون

  
 بأوروبامؤتمر األمن والتعاون قواعد  هكتانتُ إذا ما  التضامنفي إطار من على العمل  ةمصمم هيو  .5

نتيجة لذلك.  هاواجهتقد  األمنية التي لتحدياتعلى ا جماعيةالتسهيل االستجابات  وعلى ه،والتزامات
 يأمع  ،بأوروبا مؤتمر األمن والتعاون المنبثقة من لمسؤولياتها اوفقً  السرعة،على وجه  تتشاورو 

بصورة  بحثت. وسوف الفردي أو الجماعيالدفاع الذاتي طلب المساعدة في تحقيق ت ركةامش دولة
  المشتركة. قيمهاعن  لدفاعاتطلبها قد يالتي عمال ألاطبيعة التهديد و في مشتركة 

  

  اثانيً 
 

المناسبة لمنع  وستتخذ التدابير األشكال،هابية بأي شكل من الدول المشاركة األعمال اإلر تدعم  لن .6
األنشطة اإلرهابية  ديدتهبشكل كامل في مكافحة وسوف تتعاون أشكاله.  بكافة تهومكافحاإلرهاب 

على  تتخذ،وسوف عليها في هذا الصدد.  توافقالتي  من خالل تنفيذ اآلليات وااللتزامات الدولية
دولية التي تلتزم بها لمقاضاة ات اليللوفاء بمتطلبات االتفاقالخطوات الالزمة  الخصوص،وجه 

 .همأو تسليم  اإلرهابيين
 

  اثالثً 
 

 لذلك، اوتبعً  األهمية،في غاية من مبادئ وثيقة هلسنكي الختامية جميع  الدول المشاركة بأن ذّكرت .7
 األخرى.األخذ بعين االعتبار المبادئ  مع تحفظ،أي  دونمن و م المساواة سيتم تطبيقها على قد

 
التهديد االمتناع عن  التزاماتها بشأنخالفت لدول التي ل دعمال أو مساعدةالالدول المشاركة ولن تقدم  .8

آخر ال  تصرفدولة أو على أي  أليأو االستقالل السياسي  الوحدة اإلقليمية ضدّ القوة  استخدامو أ
الدول المشاركة المبادئ التوجيهية للعالقات بين اإلعالن المتعلق بيتفق مع ميثاق األمم المتحدة و 

  في وثيقة هلسنكي الختامية. الوارد
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 ارابعً 
  

ه هو معترف ب كماالنفس  عنالفردي والجماعي  الدفاع فيالحق  على اتأكيدهتكرر الدول المشاركة  .9
 .المتحدةاألمم في ميثاق 

  
لها الحرية  األخرى،للدول األمنية المشروعة  الشواغلواضعة في االعتبار  مشاركة،كل دولة   .10

 اختيار حرية الحق فيعلى أساس المساواة في السيادة و  نفسهابفي تحديد مصالحها األمنية  الكاملة
  بأوروبا مؤتمر األمن والتعاونبمبادئ  وااللتزامللقانون الدولي  اوفقً  بها األمنية الخاصةترتيباتها 

 .هوغايات
  

وأن تكون أو  الدولية،المنظمات في االنتماء أو عدم االنتماء إلى الدول المشاركة الحق السيادي لكل  .11
 وكذلك التحالف،بما في ذلك معاهدات  األطراف،الثنائية أو المتعددة  في المعاهدات اطرفً ال تكون 

 جراءاتاإلتفاقات و الل اوفقً  الصدد،تغيير وضعها في هذا الحياد. ولكل منها الحق في  فيحق ال
 في هذا الصدد. كل منها حقوق اآلخرين موسوف تحتر ذات الصلة. 

  
الفردية  منيةاأل العسكرية بما يتناسب مع االحتياجات بالقدرات فقط ركةامشدولة  تحتفظ كلوسوف  .12

 التزاماتها بموجب القانون الدولي.مع األخذ بعين االعتبار  المشروعة،أو الجماعية 
  

  مراعاة مع  وطنية، إجراءات ديمقراطيةقدراتها العسكرية على أساس  ركةامشكل دولة  تحددوسوف  .13
وكذلك الحاجة إلى المساهمة في تحقيق األمن  حول األمن األخرىللدول  الهتمامات المشروعةا

محاولة لفرض الهيمنة  أيوسوف تمتنع أي دولة من الدول المشاركة عن واالستقرار الدوليين. 
 مشاركة.رى العسكرية على أي دولة أخ

 
  دولة أخرى أيقواتها المسلحة على أراضي ن تضع أالمشاركة  الدول من أليويجوز  .14

 لقانون الدولي.ل اووفقً بشكل حر بينهما اتفاقية تم التفاوض عليها  بموجب مشاركة
  
  

 اخامسً 
  

بناء و مجال الحد من التسلح ونزع السالح كافة التزاماتها في الدول المشاركة بحسن نية تنفذ  سوف .15
 للتجزئة. قابل الغير أمنهامن  اا هامً عنصرً األمن باعتباره و  الثقة

 
 الدول المشاركةتؤكد  ،بأوروبازيز األمن واالستقرار في منطقة مؤتمر األمن والتعاون تع في إطار .16

  األمن.و  الثقةتدابير  وبناءالسالح من التسلح ونزع التزامها بمواصلة الحد على  امجددً 
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 اسادسً 
  

 مواجهةل سليمة، البيئية القتصادية و اال األوضاع رخالل تطوي من التعاون،بالمشاركة  تلتزم الدول .17
انتهاكات حقوق اإلنسان والحريات مصادر التوتر وتشمل . نزاعالتؤدي إلى التوترات التي قد 

 وعداءالقومية والعنصرية مظاهر العدوانية وال اإلنساني؛البعد  ذاتوااللتزامات األخرى األساسية 
 السالم واألمن. اأيضً  التي تهدد األجانب ومعاداة السامية

 
 حدوث الصراعات حتماالتعن االدول المشاركة على أهمية الكشف المبكر على حد سواء  وتشدد .18

 .لصراعاتلالتسوية السلمية وٕادارة األزمات و  النزاعاتنشوب المشتركة في مجال منع  جهودها وعلى
  

تهيئة و العدائية  لألعمالالفعلي الوقف  تيسير نحو السعيبتتعهد  مسلح،نزاع نشوب  حالفي  .19
إلنسانية للعمل على دعم المساعدة ال. وسوف تتعاون نزاعللالظروف المواتية إليجاد حل سياسي 

مثل هذه لبما في ذلك تيسير حركة األفراد والموارد المخصصة  المدنيين،السكان تخفيف معاناة 
 المهام.

  

 اسابعً 
  

شبه العسكرية  مناألقوات و  العسكرية، للقواتالسياسية  الديمقراطيةالرقابة أن الدول المشاركة وتعتبر  .20
وسوف لالستقرار واألمن.  اال غنى عنه عناصر االستخبارات والشرطة جهزةأعن  فضًال والداخلية 

 .ديمقراطيةعن التعبير هام كالمجتمع المدني  فيالقوات المسلحة هذه  إدماجدعم ببالتالي تقوم 
 

قواتها العسكرية  علىللسيطرة  ا فعاًال ا وارشادً توجيهً في جميع األوقات كل دولة مشاركة  وستوفر .21
. وسوف تقدم كل دولة ديمقراطيةدستورية لها شرعية  قبل سلطاتمن  منيةواألوشبه العسكرية 

 كماالدستورية والقانونية.  ��و�
	��� تحملمشاركة الضوابط الالزمة لضمان أن هذه السلطات ت
 .دستوري إطارفي حصريا للعمل ها اتومهام هذه القوات والتزامدور بوضوح  تحددس

  
الواجبة . ومع المراعاة لدفاعالنفقات تشريعية ات موافقما يلزمها من كل دولة مشاركة  توفروسوف  .22

ر يوتوف ،نفقاتها العسكريةالنفس في ضبط كل دولة مشاركة  ستمارس القومي،لمتطلبات األمن 
 لقوات المسلحة.المعلومات ذات الصلة با إلىالجمهور  ٕامكانية وصولو  الشفافية

 
كل دولة  تكفلس ممارسة كل فرد من أفراد الخدمة العسكرية لحقوقه المدنية،ضمان  لىإضافة إ .23

 .محايدة سياسياقواتها المسلحة  تكون نمشاركة أ
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المصرح به  غيرو أ العرضي االستخدام  من للوقاية الالزمة تدابيركل دولة مشاركة التتخذ وسوف  .24
 .عليها ةحافظالمو  عسكريةالوسائل لل

  
أو غير  ادستوريً سلطاتها المنشأة  مسؤولة أمامال غيردعم القوى تتسامح الدول المشاركة أو ولن ت .25

 القوات،على هذه فرض سيطرتها  ىعلعدم قدرة الدول المشاركة  حالوفي . واقعة تحت سلطتهاال
في الخطوات  للنظر بأوروبا في نطاق مؤتمر األمن والتعاونإجراء مشاورات  تطلب نأ فيتعين عليها

 الواجب اتخاذها.
  

 الحصول على المسلحة من شبه قواتهامنع ، اللتزاماتها الدولية اوفقً مشاركة كل دولة  تضمنوس .26
 التي أنشئت من أجلها. غراضاألتفوق قدرات قتالية 

  
شبه قواتها العسكرية و الخدمة في  عناصرأو استدعاء  تجنيدعملية أن كل دولة مشاركة  وستضمن .27

 في مجال حقوق اإلنسان والحريات األساسية.تتفق مع التزاماتها وتعهداتها  منيةواأل العسكرية
  

قوانينها أو الوثائق األخرى ذات الصلة حقوق وواجبات أفراد  مشاركة فيكل دولة تجسد وسوف  .28
 بدائل للخدمة العسكرية. وأإعفاءات في إدخال  تنظرسو القوات المسلحة. 

  
. وسوف للحرب نسانياإلالقانون الدولي  ابلدانهالدول المشاركة على نطاق واسع في  وستطبق .29

وأنظمتها المتعلقة بالتدريب  رامجهابفي مجال الهذا في ها اتالتزام الوطنية،ممارسة لل اوفقً تعكس 
 .العسكري

  
 والقواعد نسانيإلا المسلحة القانون الدولي قواتهاأفراد  بتلقين كل دولة مشاركةسوف تقوم و   .30

هؤالء الموظفين يدركون أنهم ن تضمن أ سوفو المسلح،  نزاعال التي تحكم  والمعاهدات وااللتزامات
 الدولي.بموجب القانون الوطني و أفعالهم  لىع محاسبون

  
 اوفقً سلطة قيادية وأن تكون ممارستهم لها فراد القوات المسلحة تكون أل نكة أالدول المشار  وستضمن .31

بموجب تلك القوانين  بشكل فرديبأنه يمكن محاسبتهم  مدركين وأن يكونواالوطني والدولي لقانون ل
األوامر التي تتعارض مع القانون  صدارإال يجوز  نهأو السلطة  لهذهالمشروعة  لممارستهم غير

 .فرديةال ��و�
	��� من مسؤولية المرؤوسين من أيمسؤولية الرؤساء وال تعفي الوطني والدولي. 
  

على  نيقادر منية واألوشبه العسكرية  العسكرية،فراد القوات يكون أن كل دولة مشاركة أ تضمنوس
 مؤتمر األمن والتعاونوثائق  األساسية التي تعكسها حرياتهمممارسة و  يةاإلنسان همحقوقبالتمتع 
  .بأوروبا

  

  الخدمة.مقتضيات مع األخذ بعين االعتبار لالصلة  ذاتالقانونية و  الدستورية حكاملأل وفقا  .32
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 حماية حقوق جميع أفراد قواتها.لمناسبة جراءات القانونية واالدارية الاإلكل دولة مشاركة  تنفذوسوف  .33
  

  اثامنً 
 

ل بشكل ز وتؤهّ ب وتجهّ تدار وتدرّ  والحرب،في السلم  المسلحة،تها أن قواكل دولة مشاركة  تتأكدس .34
باستخدام القوات المسلحة  والتعهدات المتعلقةالقانون الدولي وااللتزامات الخاصة به يتفق مع أحكام 

، 1954و 1907الهاي لعام  تيمعاهدفي  النحو المنصوص عليه على المسلحة، نزاعاتالفي 
بشأن  1980 اتفاقية وكذلك ،1977عام  اوالبروتوكوالت الملحقة به 1949لعام جنيف  ومعاهدات

 .بعض األسلحة التقليدية
 

 فيالصلة  ذيمع القانون الدولي  الدفاعية تتماشىن سياستها وعقيدتها كل دولة مشاركة أ تضمنوس .35
 هذهبااللتزامات ذات الصلة و  المسلحة،بما في ذلك النزاعات  المسلحة،استخدام القوات ب يتعلق ما

 المدونة.
  

يتفق مع أمنية داخلية  مامهفي تعيين قواتها المسلحة بشأن أن أي قرار كل دولة مشاركة  تضمنوس .36
 تنفيذها تحتأن يتم  بما يضمن المسلحة، القوات مامههذا القرار  يشملوسجراءات الدستورية. اإل

تجنب  كان من غير الممكنوٕاذا القانون.  ألحكام اووفقً  القائمة،لسلطات الدستورية لالرقابة الفعالة 
 ااستخدامهيكون  نأسوف تضمن كل دولة مشاركة و  داخلية،أمنية  مامهتنفيذ  القوة فياللجوء الى 

وقوع إصابات في صفوف المدنيين تجنب  المسلحةوستراعي القوات مع احتياجات التنفيذ.  اتناسبً م
 أو ممتلكاتهم.

  
 نساناإلالممارسة السلمية والقانونية لحقوق لحد من لحة لالدول المشاركة القوات المسولن تستخدم  .37

و هويتهم القومية أ من حرمانهمل لمجموعات أوكممثلين  وأسواء بصفتهم الفردية  شخاصاألمن قبل 
 أو العرقية. واللغويةالثقافية  وأالدينية 

  

 اتاسعً 
  

توضيحات  الطلب،عند  تقدم،وسوف  المدونة. تنفيذ هذهكل دولة من الدول المشاركة مسؤولة عن  .38
ليات اآل بأوروبا المعنية لمؤتمر األمن والتعاون تستخدم الجهاتوسوف . هاتنفيذمناسبة بشأن 

 .إذا لزم األمر اهوتطوير  اتهومراجع هذه المدونة تنفيذ المناسبة لتقييم جراءاتاإلو 
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  اعاشرً 
 

ال هذه المدونة  نإف لذلك، اوتبعً ا. سياسيً ملزمة هذه السلوك  قواعدمدونة األحكام المعتمدة في إن  .39
ول من أ ااعتبارً هذا القانون يسري و من ميثاق األمم المتحدة.  102ادة بموجب الم تتطلب التسجيل

 .1995يناير كانون الثاني/
 

وثائق المتعهد بها في  األخرىمن طبيعة ومضمون االلتزامات  هذه المدونة يغير أي بند منال  .40
  .بأوروبا مؤتمر األمن والتعاون

  
ائقها وث االلتزامات المنصوص عليها في هذه المدونة فيلضمان إدراج الدول المشاركة  وستسعى  .41

التزامها بهذه  تعكس القانونية، التيفي الصكوك  االقتضاءعند  أو،الداخلية ذات الصلة وٕاجراءاتها 
  .المدونة

 
 التعريف به علىوالتي سوف تقوم بتوزيعه و  المشاركة،ة من الدول في كل دول المدونةوسينشر نص  .42

   نطاق ممكن. أوسع


