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إن حلف شمال األطلسي واحد من أكبر المنظمات الدولية.
فهو تحالف سياسي وعسكري يجمع  30دول ًة أعضا ًء فيه ،من
أوروبا وأمريكا الشمالية.

حماية الشعوب

بحرِّيَّة في بيئة
إننا في الغالب نثق في ضمان قدرتنا وحقنا على التجول ُ
آمنة ومستقرة اقتصاديًّا .وتحقيق األمن الشامل في حياتنا اليومية هو
مفتاح رفاهيتنا وسالمتنا.

الشراكات األجنبية

إن َمد َّ جسور الحوار والتعاون عنصر جوهري لبناء عالقات ُمسالِمة،
وإرساء قواعد أكثر رسو ًخا للتفاهم الدولي.
لذا يعمل حلف الناتو على منح أعضائه والدول الشركاء فرص ًة فريدةً
لدراسة ومناقشة المشكالت األمنية؛ بهدف بناء الثقة ،والمساعدة –
على المدى الطويل– في الوقاية من الحروب والنزاعات.
معا لمواجهة التحديات األمنية الجديدة من خالل التعاون
تتكاتف الدول ً
العملي ،والعديد من المبادرات متعددة المجاالت.

تجتمع تلك الدول بهدف التعاون وتنسيق جهودها في مجاالت
األمن والدفاع .وفي هذا اإلطار ،يوفر حلف شمال األطلسي
(الناتو) حلقة وصل فريدةً بين هاتين القارتين في الشؤون
السياسية واألمنية.

مكافحة التهديدات الجديدة

ال بد من تطوير وتغيير أساليب حفظ السالم ،طالما ظلت التهديدات
تتغير في طبيعتها .لذا يعمل حلف الناتو على إعادة هيكلة وتوجيه
عاصرة .حيث يعمل على
الم ِ
قدراته الدفاعية؛ لمجابهة التهديدات ُ
تشكيل وتطوير أساليب وقوات متعددة الجنسيات لمواجهة اإلرهاب،
وانهيار الدول ،وغير ذلك من التهديدات األمنية مثل أسلحة الدمار
الشامل.

إرساء السالم واالستقرار

يمكن للعديد من األطراف أن ينعموا باالستقرار في آن واحد.
ت
فمن الضروري تحقيق االستقرار في المناطق التي تشهد توترا ٍ
مصحوب ًة بتهديدات أمنية .وهذا ما يحمله حلف الناتو على كاهله من
ممارسة دور ف َّعال في إدارة األزمات ،بالتعاون مع غيره من المنظمات
الدولية.

ما دور حلف الناتو؟
التزاما بحماية الدول
يحمل حلف الناتو على كاهله
ً
األعضاء بكافة الوسائل السياسية والعسكرية .كما
يحث على التشاور والتعاون مع الدول غير األعضاء
ُّ
بحلف الناتو في مجاالت األمن على نطاقها الواسع،
والتي تشمل إعادة هيكلة الدفاع وحفظ السالم.
يساهم حلف الناتو ،من خالل نقاشاته وشراكاته،
في وأد وتسوية النزاعات في نطاق دوله األعضاء وما
يتجاوز ذلك.

الدبلوماسية ،يُوظِّ ف قدراته العسكرية القادرة على
إدارة األزمات وتنفيذ مهام حفظ السالم ،سواء منفردًا أو
بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية األخرى.
كما أن لحلف النانو ب ُ ْع ًدا ثالثًا يتألف من أنشطته
وعملياته في مجال التخطيط المدني في حاالت
الطوارئ ،ومساعدة الحلفاء والشركاء في التأقلم مع
الكوارث واجتيازها ،باإلضافة إلى تعزيز سبل التعاون
في مجال العلوم والبيئة.

كما يعمل على تعزيز القيم الديمقراطية ،ويلتزم
بضمان التسوية السلمية للنزاعات .وحال فشل الجهود

كيف يؤدي حلف الناتو دوره؟
لكل دولة من الدول األعضاء مبعوث دائم في المقر ِّ
السياسي الرئيسي لحلف الناتو ،في بروكسل ،بلجيكا.
ويترأسه سفير يُمثل حكومة دولته في عملية استشارة
التحالف وصناعة القرار.

يضم حلف الناتو عددًا محدودًا من القوات الخاصة به.
ُّ
وعند إقرار مجلس شمال األطلسي إلحدى العمليات،
تشارك الدول األعضاء بقواتها المسلحة تطوعًا .وتعود
تلك القوات إلى بالدها فور إنجاز المهمة.

إن مجلس شمال األطلسي هو كيان صنع القرارات
السياسية األهم داخل المنظمة .حيث تنعقد
اجتماعات على مختلف األصعدة ،ويترأسه السكرتير
العام لحلف الناتو ،ويكون المسؤول عن مساعدة
األعضاء في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الرئيسية
المطروحة.

يتولى هيكل القيادة العسكرية مسؤولية تنسيق
وتنفيذ تلك العمليات .ويتألف هذا الهيكل من مقرات
رئيسية ،وقواعد عسكرية منتشرة في مختلف المواقع
بالدول األعضاء.

عتمد جميع قرارات كل لجنة من لجان حلف الناتو
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بإجماع
ُ
َ
ُ
الرغبة الجماعية لجميع الدول األعضاء.

ت ُ َموَّل األنشطة اليومية لحلف الناتو ،باإلضافة إلى
تشكيالته المدنية والعسكرية واستثمارته في البرامج
األمنية ،من ميزانية مشتركة تساهم في تشكيلها
حتسبة
الم َ
حكومات الدول األعضاء؛ كل بحصته ُ
المتَّفَ ق عليها لمشاركة التكلفة.
بالمعادلة ُ

الدول األعضاء واملُشارِكة
والموقِّعة على معاهدة حلف شمال األطلسي في  4إبريل/نيسان 1949
ُ
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 احلوار املتوسطي()MD
إسرائيل
األردن
الجزائر
المغرب

جورجيا
روسيا
سويسرا
صربيا
طاجيكستان
فنلندا
قيرغيزستان
كازاخستان
مالطا

تونس
مصر
موريتانيا

الشركاء الدوليون
أستراليا
أفغانستان
العراق
اليابان
باكستان
جمهورية كوريا
كولومبيا
منغوليا
نيوزيلندا
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الدول األعضاء( +تاريخ االنضمام)
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

دول شركاء السالم ()PFP
أذربيجان
أرمينيا
البوسنة والهرسك
السويد
النمسا
أوزبكستان
أوكرانيا
أيرلندا
بيال روسيا (روسيا البيضاء)
تركمانستان

جمهورية مولدوفا

دول مبادرة إسطنبول
للتعاون ()ICI
اإلمارات العربية المتحدة
البحرين
الكويت
قطر

