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 נחמו

 לשיתוף פעולה שנחאיארגון 

(Shanghai Cooperation Organization) 

 הגדרה

בנות שנועד ל ילאומ-הוא ארגון בין( Shanghai Cooperation Organization – SCO) 'פעולה לשיתוף ארגון שנחאי'
קזחסטן,  רוסיה, סין, – אסיהבמדינות מספר בין ביטחוני הו כלכליה ,פוליטיה את שיתוף הפעולההגביר אמון ול

 .אוזבקיסטןו קירגיסטן, טג'יקיסטן

 רקע

יישב את סכסוכי הגבולות בין לבמטרה  ',5 שנחאי'תחת השם  1996 -בהוקם  (SCO) יתוף פעולהלש ארגון שנחאי
 טובים בין המדינות החברות טחוןיבשכנות ואמון,  יחסיבגבולן ולבסס נשק ולפקח על מעבר פרק סין ורוסיה, ל

כיום, חברות . 'לשיתוף פעולה שנחאי ארגון'ל '5 שנחאי'והפכה את ארגון לאוזבקיסטן גם  הצטרפה 2001 -. בארגוןב
  איראן, הודו, פקיסטן ומונגוליה. – משקיפות של מעמדבנוספות שש המדינות המקוריות וארבע מדינות  SCO -ב

שלום ובטחון באמצעות פיתוח עידוד ת, יציבות אזורישמירה על בכיום  יםהורחבו ומתמקדהפעילות בארגון תחומי 
 סביבה ועוד.האיכות , יתיירותה, יתרבותה, יכלכלה, יהמדינ םשיתוף פעולה אזורי בתחומי

שמתמקד במלחמה בטרור, בקיצוניות  לאומי בעל דגש בטחוני-לארגון ביןהופך  SCO -הבשנים האחרונות 
 1.ובבדלנות

 SCO -השל הפעולה  תחומי

 2:פוליטיקההטחון ויבה, אנרגיההתחומי לות בעיקר בפוע SCO -מדינות ה

שולטות במאגרים גדולים של אנרגיה )גז ונפט  SCO -מדינות ה – אנרגיההבנושא יתוף הפעולה הרחבת ש ◼
 של תמתמדה בחינה ישנוהאנרגיה  םבתחו חוזי ענקבין המדינות החברות והמשקיפות קיימים  3בעיקר(.

יכולה עם מדינות נוספות  SCO  -של ה שיתוף הפעולההרחבת  4.םתחוב הרחבת שיתוף הפעולהדרכים ל
 הפוטנציאלית במרבית מאגרי הנפט והגז העולמיים. ולהוביל לשליטת

 הוחלט על 2006 -ב משותף, ניטחוילמרות שלמדינות הארגון אין עדיין הסכם ב – טחוני מתרחביחזון ב ◼
במסגרת  5.על השלום והיציבות באזור להוות איוםנושא שעלול  של שיתוף פעולה וסיוע צבאי בכל מדיניות

                                                      
יכול להפוך לחלופה  SCO -הההנחה כי גוברת לייה במעמדן של רוסיה וסין ולנוכח הע( 8/07)לאחר התרגיל הצבאי הגדול הקיץ   1

 (.19/8/07, הארץ, וסוכנויות הידיעות, 19/8/07, הארץלנאט"ו )ר' מלמן, "בדרך לעולם תלת קוטבי", 

-בתחומי האנרגיה, הביטחון והפוליטיקה מצביעה על שאיפותיהן בזירה האזורית והבין SCO -הפעילות הגוברת של מדינות ה   2
 .(CFR ,12/6/06ארה"ב )מאזן כוחות חדש עם שאיפה ליצירת  SCO -של ההפעילות יש הרואים בהרחבת תחומי לאומית. 

ממאגרי הנפט העולמיים ובשני מרבצי הגז הטבעי הגדולים בעולם.  23% -והמדינות המשקיפות מחזיקות יחדיו בכ SCO -חברות ה  3
ממאגרי הנפט העולמי ובמרבץ הגז השני בגודלו בעולם אחרי רוסיה  12% -מחזיקה בכלמשל, המשמשת כמשקיפה בארגון, איראן 

(JINSA Online ,3/12/06 'ר .)(.לאתר הרשמי לחצ/י כאןפירוט מאגרי נפט וגז עולמיים באתר האנרגיה של ממשלת ארה"ב ) גם 
, לאחר הועידה 8/07/19 -ב. בין קזחסטן לסין והושלמה השנה 1997 -ב תמהח( שנמיליון דולר 700בשווי )' למשל עסקת צינור הגז ר  4

, שני בפרויקטהשלב הביקור רשמי של נשיא סין בקזחסטן, חתמו הצדדים על הסכם נוסף להשלמת מהלך וב  SCO -שנתית של הה
 (.UPI Asia Online ,23/8/07צינור נפט שיקשר בין סין לקזחסטן )

 -ל השסימל את השינוי באופיו שכאירוע אוזבקיסטן באמריקנית סיום הנוכחות הל 2005ביולי  SCO -קריאת היש הרואים את   5
SCO   שלו צביון ביטחוני הוהגביר את(CFR ,12/6/06.) 
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הגדול  ,ףל צבאי משותיתרג 2007ערכו מדינות הארגון באוגוסט הגברת שיתוף הפעולה הצבאי והמודיעיני, 
 6.(17/08/07-8) כלי טיס 80 -ככוחות חמושים ו 6,500 -שכלל כ, בשש השנים האחרונות

ההשפעה של מדינות תרגום נובע ממעמד זה  .לאומי-בין מעמד פוליטי SCO -הכיום צובר  –מעמד פוליטי  ◼
ובמיוחד שתי המדינות המובילות  ,. הארגוןלתחום הפוליטי בתחומי האנרגיה, הכלכלה והביטחון SCO -ה

 7חלופה למעצמתיות של ארה"ב.נתפס כסוג של אותו סין ורוסיה, 

 סוף.

                                                      
 .19/8/07, הארץסוכנויות הידיעות, ר'   6
כמשקיפה  SCO -באיראן חברה נכון להיום בינו לבין איראן.  חסיםיבאה לידי ביטוי ב SCO -דוגמא למעמד הפוליטי המוביל של ה  7

( והביטחוניות יכולות הטבע שלה שאביממיצוי כלכליות )ההפוליטיות, שאיפותיה מבחינתה מוסד בו , ואולם הארגון משמש בלבד
לבסס את מעמדה ראן שואפת אילבוא לידי ביטוי, במיוחד לנוכח הלחץ שמופנה נגדה מצד ארה"ב. בעזרת שדרוג חברותה בארגון 

וייתכן אף להוות  ;ומעמד בינ"ל מובילחסינות כלכלית ופוליטית והודו; לזכות ב רוסיה ,סין; להתקרב למעצמות העולות כיאזורה
  'תחנת מעבר' בין מדינות ערביות נוספות השואפות להתקרב למדינות מרכז אסיה.


