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منظمة حلف شمال األطلسي واحدة من المؤسسات الدولية الرئيسية في
العالم .كما أنها عبارة عن تحالف سياسي وعسكري يضم  30بلدا عضوا من
أوروبا وأمريكا الشمالية.

حماية األشخاص

غالبا ما نعتبر قدرتنا على التجول بحرية في بيئة آمنة ومستقرة اقتصاديا أمرا مفروغاً
منه .كما أن األمن في جميع مجاالت الحياة اليومية هو من العوامل الرئيسية لرفاهيتنا.

إقامة الشراكات

إقامة الحوار والتعاون من األمور الحاسمة لتأسيس عالقات سلمية وتفاهم دولي أكثر عمقاً.
وتقدم منظمة حلف شمال األطلسي فرصة ال مثيل لها للدول األعضاء والدول الشريكة
للتشاور بشأن القضايا األمنية لبناء الثقة والمساعدة في منع نشوب الصراعات على المدى
الطويل.
كما تواجه البلدان تحديات أمنية جديدة معا من خالل التعاون العملي والمبادرات
متعددة األطراف.

تلتقي هذه الدول لتتعاون في مجال األمن والدفاع .وفي هذا الصدد،
يمثل حلف شمال األطلسي همزة وصل فريدة من نوعها بين هاتين
القارتين في مجال التعاون السياسي واألمني.

مكافحة التهديدات الجديدة

نظرا ً ألن طبيعة التهديدات تتغير باستمرار ،فيجب كذلك أن تتغير معها طرق حفظ السالم.
وتقوم منظمة حلف شمال األطلسي بإعادة توجيه قدراتها الدفاعية نحو مواجهة تهديدات
اليوم .كما أنها تقوم بتهيئة القوات وبناء مناهج قائمة على تعدد الجنسيات للتعامل مع
اإلرهاب والدول الفاشلة والتهديدات األمنية األخرى مثل أسلحة الدمار الشامل.

تحقيق السالم واالستقرار

تستطيع أطراف عديدة االستمتاع بفوائد االستقرار بشكل متزامن.
ٍ
تهديدات
ومن األهمية بمكان تحقيق االستقرار في المناطق التي تشكل التوترات فيها
أمنية .وهذا هو السبب في تبني حلف شمال األطلسي دورا ً نشطاَ في عمليات إدارة
األزمات ،بالتعاون مع المنظمات الدولية األخرى.

ما هو دور حلف شامل األطليس؟
يلتزم حلف شمال األطلسي بحماية الدول األعضاء
من خالل وسائل سياسية وعسكرية .كما أنه يشجع
المشاورات والتعاون مع الدول غير األعضاء في الحلف
بشأن مجموعة واسعة من المجاالت المرتبطة باألمن مثل
إصالح الدفاع وحفظ السالم.
يساهم حلف شمال األطلسي ،من خالل مناقشاته
وش راكاته ،في منع الص راعات داخل وخارج حدود الدول
األعضاء.

بالقدرة العسكرية الالزمة للقيام بإدارة األزمات وعمليات
حفظ السالم منفردا ً أو بالتعاون مع الدول والمنظمات
الدولية األخرى.
يتمتع الحلف أيضا ٍ
ببعد ثالث يشمل األنشطة في مجال
التخطيط لحاالت الطوارئ المدنية ،مما يساعد الحلفاء
والشركاء في مواجهة الكوارث وتعزيز التعاون في مجال
العلوم والبيئة.

يعزز الحلف القيم الديمق راطية ويلتزم بالحل السلمي
للن زاعات .وإذا فشلت الجهود الدبلوماسية ،فإن الحلف يتمتع

كيف تسري األمور يف حلف شامل األطليس؟
لدي كل دولة عضو وفد دائم في المقر السياسي للحلف في
بروكسل .وي رأسه أحد السف راء ،الذي يمثل حكومته في عملية
التشاور وصنع الق رار في الحلف.
مجلس حلف شمال األطلسي هو الهيئة األكثر أهمية في
صنع الق رار السياسي داخل المنظمة .ويجتمع على مختلف
المستويات وي رأسه األمين العام لحلف شمال األطلسي الذي
يساعد األعضاء على التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية.
يتم التوصل إلى جميع الق رارات داخل كل لجان حلف شمال
األطلسي باإلجماع .وبالتالي ،فإن “ق رار حلف شمال األطلسي”
هو تعبير عن اإلرادة الجماعية لجميع الدول األعضاء.

بلدانها بمجرد انتهاء المهمة.
ويناط بهيكل القيادة العسكرية دور تنسيق هذه العمليات
وتنفيذها.
ويتكون هذا الهيكل من مق رات وقواعد موجودة في مختلف
الدول األعضاء.
يتم تمويل أنشطة الحلف اليومية والهياكل المدنية والعسكرية
وب رامج االستثمار األمنية من خالل مي زانيات مشتركة تساهم
فيها حكومات الدول األعضاء وفقا لصيغة متفق عليها لمشاركة
التكاليف.

لدى الحلف قوات دائمة قليلة للغاية خاصة به .وعند اتفاق
مجلس حلف شمال األطلسي على تنفيذ إحدى العمليات،
يساهم األعضاء بقوات على أساس طوعي .وتعود القوات إلى

الدول األعضاء و الرشيكة

الموقعين على معاهدة حلف الشمال األطلسي في  4أبريل 1949

الدول األعضاء ( +تاريخ االنضمام)

أذربيجان
أرمينيا
البوسنة والهرسك
السويد
النمسا
أوزبكستان
أوكرانيا
أيرلندا
بيال روسيا (روسيا البيضاء)
تركمانستان

جمهورية مولدوفا
جورجيا
روسيا
سويسرا
صربيا
طاجيكستان
فنلندا
قيرغيزستان
كازاخستان
مالطا

دول الحوار المتوسطي
إسرائيل
األردن
الجزائر
المغرب

تونس
مصر
موريتانيا

اإلمارات العربية المتحدة
البحرين
الكويت
قطر

الشركاء الدوليون
أستراليا
أفغانستان
العراق
اليابان
باكستان
جمهورية كوريا
كولومبيا
منغوليا
نيوزيلندا
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إسبانيا – 1982
إستونيا – 2004
ألبانيا – 2009
البرتغال – 1949
الجبل األسود – 2017
الدنمارك – 1949
ألمانيا – 1955
المجر – 1999
المملكة المتحدة – 1949
النرويج – 1949
الواليات المتحدة – 1949
اليونان – 1952
آيسلندا – 1949
إيطاليا – 1949
بلجيكا – 1949

بلغاريا – 2004
بولندا – 1999
تركيا – 1952
جمهورية التشيك – 1999
جمهورية شمال مقدونيا – 2020
رومانيا – 2004
سلوفاكيا – 2004
سلوفينيا – 2004
فرنسا – 1949
كرواتيا – 2009
كندا – 1949
التفيا – 2004
لوكسمبورغ – 1949
ليتوانيا – 2004
هولندا – 1949

دول شركاء السالم
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