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נאט”ו  -ארגון האמנה הצפון-אטלנטית ,הוא אחד מהארגונים
הבינלאומיים הגדולים בעולם .זוהי ברית פוליטית וצבאית
המאחדת  30מדינות חברות מאירופה וצפון אמריקה.

הגנה על אנשים

ימוחתב הלועפ ףתשל הרטמב תושגפנ הלא תונידמ
,ינוחטבו יטילופ הלועפ ףותיש תועצמאב .הנגההו ןוחטיבה
.הלא תושבי יתש ןיב ידוחיי רוביח הווהמ ו”טאנ

מלחמה באיומים חדשים

לעיתים קרובות ,ברור לנו מאליו שאנו יכולים להסתובב באופן חופשי
בסביבה בטוחה ויציבה מבחינה כלכלית .הביטחון בכל תחומי חיי
היומיום ,הוא המפתח לאיכות החיים שלנו.

ככל שאופיים של האיומים משתנה ,עלינו להתאים את השיטות בהן
אנו נוקטים כדי לשמור על השלום .נאט”ו מכוון את יכולות ההגנה שלו
אל עבר האיומים העכשוויים .הוא מתאים את כוחותיו ונוקט בגישות
רב לאומיות להתמודדות עם הטרור ,עם מדינות נכשלות ועם איומים
אחרים על הביטחון ,כגון נשק להשמדה המונית.

דו שיח ושיתוף פעולה הם חיוניים ליחסים של שלום ולהבנה טובה
יותר ברמה הבינלאומית.

כינון השלום והיציבות

באמצעות שיתוף פעולה מעשי ויוזמות רב צדדיות ,המדינות עומדות
יחדיו בפני אתגרים חדשים בתחום הביטחון.

חשוב להשיג יציבות באיזורים שבהם המתחים מהווים איומים על
הביטחון .זוהי הסיבה שנאט”ו ממלא תפקיד פעיל בטיפול במשברים,
באמצעות שיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים אחרים.

חיזוק השותפות

נאט”ו מספק הזדמנות חד פעמית למדינות החברות לדיון בסוגיות
ביטחון ,לבניית אימון ,ובטווח הארוך ,לסיוע בפתרון קונפליקטים.

צדדים רבים יכולים ליהנות בו זמנית מיתרונותיה של היציבות.

מה נאט»ו עושה?
נאט”ו מחויב להגן על המדינות החברות בו באמצעים
פוליטיים וצבאיים .כמו כן ,הוא מקדם דיונים
ושיתוף פעולה עם מדינות שאינן חברות הארגון,
במגוון רחב של תחומים הקשורים לביטחון ,כגון
רפורמת ההגנה ושמירה על השלום.
באמצעות דיונים ושותפויות אלה ,נאט”ו תורם
למניעת עימותים במדינות החברות ,מבית ומחוץ.
“הוא מקדם את ערכי הדמוקרטיה ומחויב לפתרון
מחלוקות

באמצעי שלום .אם המאמצים הדיפלומטיים נכשלים,
יש לו את היכולת הצבאית הנחוצה לטיפול במשברים
ושמירה על השלום בעצמו ,או באמצעות שיתוף
פעולה עם מדינות וארגונים בינלאומיים אחרים.
היבט נוסף בפעולותיו של נאט”ו הוא טיפול במצבי
חירום אזרחיים ,סיוע לבעלות הברית ולשותפות
בהתמודדות עם אסונות וקידום שיתוף הפעולה
בתחום המדע והסביבה.

כיצד נאט»ו פועל?
לכל מדינה חברה יש משלחת קבועה במטה הפוליטי
של נאט”ו בבריסל .היא מנוהלת על ידי השגריר,
המייצג את ממשלתו בהתייעצות בין בעלות הברית
ובתהליך קבלת ההחלטות.
מועצת הברית הצפון אטלנטית היא הגוף הפוליטי
החשוב ביותר לקבלת החלטות בקרב הארגון .במועצה
נערכות פגישות בדרגים שונים ונשיאה הוא המזכיר
הכללי של נאט”ו ,אשר מסייע לנציגי המדינות החברות
להגיע להסכם בנושא סוגיות מפתח.
כל ההחלטות המתקבלות בוועדות נאט”ו השונות,
מתקבלות בהסכמה .לפיכך“ ,החלטת נאט”ו” היא ביטוי
לרצון המשותף של כלל המדינות החברות.

הכוח הצבאי הקבוע של נאט”ו הוא קטן יחסית.
כאשר מועצת הברית הצפון אטלנטית מחליטה על
יציאה למבצע צבאי ,המדינות החברות תורמות את
צבאותיהן באופן רצוני .בתום המשימה ,כוחות אלה
יחזרו למדינותיהם.
מטה הפיקוד הצבאי מתאם ומנהל פעולות אלה .המטה
מורכב ממשרדי מטה ובסיסים הממוקמים במדינות
החברות השונות.
הפעילויות השגרתיות של נאט”ו ,המטה האזרחי
והמטה בצבאי ותכניות ההשקעה בביטחון ,ממומנים
באמצעות תקציבים משותפים ,הנתרמים על ידי
ממשלות המדינות החברות ,בהתאם לנוסחה מוסכמת
מראש של השתתפות בעלויות.

מדינות חברות ומדינות שותפות
אשר חתמו על האמנה הצפון אטלנטית ב 4-באפריל 1949

מדינות חברות ( +תאריכי החתימה על

לוקסמבורג 1949 -
לטביה 2004 -
ליטא 2004 -
מונטנגרו 2017 -
נורבגיה 1949 -
סלובניה 2004 -
סלובקיה 2004 -
ספרד 1982 -
פולין 1999 -
פורטוגל 1949 -
צפון מקדוניה 2020 -
צרפת 1949 -
קנדה 1949 -
קרואטיה 2009 -
רומניה 2004 -

אוזבקיסטן
אוסטריה
אוקראינה
אזרבאיג’ן
אירלנד
ארמניה
בוסניה והרצגובינה
בלרוסיה
גרוזיה
הרפובליקה הקירגיזית

טג’יקיסטן
טורקמניסטן
מלטה
סרביה
פינלנד
קזחסטן
רוסיה
רפובליקת מולדובה
שבדיה
שווייץ

מדינות קבוצת הדיאלוג הים תיכוני
אלג’ריה
טוניסיה
ירדן
ישראל

מאוריטניה
מצרים
מרוקו

()MD

איחוד הנסיכויות הערביות
בחריין
כווית
קאטר

שותפות גלובליות
אוסטרליה
אפגניסטן
הרפבוליקה של קוריאה
יפן
מונגוליה
ניו זילנד
עירק
פקיסטן
קולומביה
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איטליה 1949 -
איסלנד 1949 -
אלבניה 2009 -
אסטוניה 2004 -
ארצות הברית 1949 -
בולגריה 2004 -
בלגיה 1949 -
גרמניה 1955 -
דנמרק 1949 -
הולנד 1949 -
הונגריה 1999 -
הממלכה המאוחדת 1949 -
הרפובליקה הצ’כית 1999 -
טורקיה 1952 -
יוון 1952 -

האמנה)

מדינות שותפות לשלום

()PFP

יוזמת איסטנבול בנושא שיתוף
פעולה ()ICI

