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سازمان پیمان آتالنتیک شمالی یکی از کالنترین نهاد های بین
المللی دنیا است .این سازمان اتحادی سیاسی و نظامی است
 30کشور عضو را از اروپا و آمریکای شمالی گرد هم آورده است.

محافظت از مردم

ما معموال از اهمیت این نکته که می توانیم آزادانه در فضایی مصون و
از نظر اقتصادی با ثبات قدم برداریم غافل هستیم .امنیت در همه زمینه
ها ی زندگی روزمره برای آسایش ما ضروری است.

ایجاد روابط دوستانه

فراهم کردن زمینه گفتگو و همکاری الزمه روابط صلح آمیز و درک بین
المللی عمیق تر است.
ناتو به کشور های عضو و شریک خود فرصت ویژه ای می دهد تا با
مشورت در سکتور های امنیتی به اعتماد سازی پرداخته و در بلند مدت
از منازعه جلوگیری کنند.
کشورها ذریعه همکاری عملی و راهکار های چند جانبه می توانند با هم
با چالش های امنیتی مقابله کنند.

این کشورها به منظور همکاری های امنیتی و دفاعی با هم
دیدار می کنند .ناتو از این نظر پیوندی خاص را برای همکاری
های سیاسی و امنیتی بین این دو قاره ایجاد می کند.

مبارزه با تهدید های جدید

همزمان با تغییر ماهیت تهدیدها ،شیوه های حفظ صلح هم باید
متحول شود .ناتو در حال جهت دهی مجدد قابلیت های دفاعی خود به
سمت تهدید های امروزی است .این سازمان در حال مطابقت قوا و ایجاد
رویکردهای چندملیتی برای مقابله با تروریسم ،دولت های ناکام و دیگر
تهدیدات امنیتی از جمله سالح های کشتار جمعی است.

برقراری صلح و ثبات

طیف های بسیاری می توانند همزمان از امتیازات ثبات برخوردار شوند.
ایجاد ثبات در مناطقی که منازعات باعث تهدیدات امنیتی می شوند
امری حیاتی است .به همین دلیل است که ناتو در کنار دیگر نهاد های بین
المللی نقش فعالی در عملیات های مدیریت بحران ایفا می کند.

ناتو چی کاری اجنام می دهد؟
ناتو تعهد دارد تا از راه های سیاسی و نظامی از اعضای
خود دفاع کند .این سازمان همچنین مشوق مشاوره و
همکاری با کشورهای غیرعضو در بسیاری از سکتور
های مرتبط یا امنیت از جمله اصالحات نظامی و
حفاظت از صلح است.
ناتو ذریعه گفتگو و روابط مشترک به پیشگیری از
منازعات در داخل و خارج سرحدات کشورهای عضو
خود کمک می نماید.
این سازمان ارزش های دموکراتیک را توسعه داده و
برای فیصله صلح آمیز اختالفات کوشش می کند .در

صورت شکست کوشش های دیپلماتیک ،این سازمان
توان نظامی مورد ضرورت برای مدیریت بحران و عملیات
های حفاظت از صلح را به تنهایی و یا با همکاری دیگر
کشورها و نهاد های بین المللی دارا می باشد.
ناتو همچنین بعد سومی دارد که متشکل از فعالیت
های مرتبط با مقابله با بحران های ملکی ،کمک به
متحدین و شرکا برای مدیریت بالیا و همچنین توسعه
همکاری ها در سکتور های علمی و محیط زیست
است.

ناتو چطور کار میکند؟
هر کشور هیاتی دایمی در مرکز سیاسی ناتو در شهر
بروکسل بلجیم دارد .این هیات ذریعه یک سفیر سرپرستی
می شود که نمایندگی دولت خود در پروسه های شورایی و
تصمیم گیری پیمان بر عهده دارد.

ناتو قوای نظامی ثابت زیادی از خود ندارد .در زمان موافقت
شورای آتالنتیک شمالی با انجام یک عملیات ،اعضا به
صورت داوطلبانه قوای خود را در اختیار ناتو قرار می دهند.
این قوا بعد از ختم عملیات به کشور خود بر می گردند.

شورای آتالنتیک شمالی مهم ترین نهاد تصمیم گیری
سیاسی در این سازمان است .این شورا در سطوح
مختلف تشکیل جلسه داده و ذریعه سرمنشی ناتو اداره
می شود که به اعضا کمک می کند تا بر سر موضوعات
کلیدی به توافق برسند.

هماهنگی و انجام این عملیات ها بر عهده ساختار
قومندانی نظامی است .این ساختار مبتنی بر مراکز و
پایگاه های موجود در کشورهای عضو است.

همه تصمیمات در هر یک از کمیته های ناتو تابع نظر
جمعی است .در نتیجه هر "تصمیم ناتو" انعکاس
خواست جمعی همه کشورهای عضو است.

مصارف فعالیت های روزانه ناتو ،ساختارهای نظامی و
ملکی آن و پروگرام های سرمایه گذاری امنیتی اش ذریعه
بودیجه های مشترکی تامین می شود که کشورهای
عضو بر بنیاد یک فارمول توافق شده تقسیم مصارف آن
ها را پرداخت می کنند.

کشورهای عضو و شریک
امضای پیمان آتالنتیک شمالی در  4آپریل 1949
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کشورهای عضو ( +تاریخ عضویت)
آیسلند 1949 -
اسپانیا 1982 -
استونیا 2004 -
البانیا 2009 -
ایاالت متحده آمریکا 1949 -
ایتالیا 1949 -
بریتانیا 1949 -
بلجیم 1949 -
بلغاریا 2004 -
پرتگال 1949 -
پولند 1999 -
ترکیه 1952 -
جرمنی 1955 -
جمهوری چک 1999 -
دنمارک 1949 -

رومانیا 2004 -
سلواکیا 2004 -
سلوانیا 2004 -
فرانسه 1949 -
کانادا 1949 -
کروشیا 2009 -
التویا 2004 -
لوکزامبورگ 1949 -
لیتوانیا 2004 -
مقدونیه شمالی 2020 -
مونتهنگرو 2017 -
ناروی 1949 -
هالند 1949 -
هنگری 1999 -
یونان 1952 -

کشورهای شریک برای صلح ()PFP
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همکاری استانبول
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