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تنظیم شمالی اوقیانوس معاہدہ دنیا کے بڑے بین االقوامی اداروں
میں سے ایک ہے۔ یہ ایک سیاسی اور عسکری اتحاد ہے جو
یورپ اور شمالی امریکہ کے  30رکن ممالک کو یکجا کرتا ہے۔

لوگوں کی حفاظت کرنا

ہم اکثر فرض کر لیتے ہیں کہ ہم محفوظ اور اقتصادی طور پر مستحکم
ماحول میں آزادانہ طور پر گھوم پھر سکتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی کے
تمام شعبوں میں سالمتی ہماری فالح کے لئے انتہائی اہم ہے۔

شراکت داریاں قائم کرنا

پرامن تعلقات اور گہری بین االقوامی تفہیم کے لئے مذاکرات اور تعاون
قائم کرنا اہم ہے۔
نیٹو اعتماد قائم کرنے اور طویل مدت میں تنازعات کو روکنے میں مدد
کے لئے رکن اور شریک ممالک کے لئے سالمتی کے مسائل پر مشاورت
کرنے کے لئے ایک منفرد موقع فراہم کرتا ہے۔
عملی تعاون اور کثیر جہتی اقدامات کے ذریعے ،ممالک کو اجتماعی طور
پر نئے سالمتی کے چیلنجوں کا مقابلہ ہے۔

یہ ممالک سالمتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون کرنے کے
لئے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ،نیٹوسیاسی اور سالمتی
کے تعاون کے لئے ان دو براعظموں کے درمیان ایک منفرد
رابطہ فراہم کرتا ہے۔

نئے خطرات کا مقابلہ کرنا

جیسا کہ خطرات کی نوعیت میں تبیلی واقع ہوتی ہے ،اسی طرح امن
کے قیام کے طریقوں کو بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ نیٹو آج کے خطرات سے
نمٹنے کے لئے اپنی دفاعی صالحیتوں کی نئی سمت بندی کر رہی ہے۔ یہ
دہشتگردی ،ناکام ریاستوں اور دوسرے سالمتی کے خطرات جیسا کہ وسیع
پیمانے پر تباہی پھیالنے والے ہتھیاروں سے نمٹنے کے لئے قوتیں یکجا
اور کثیر الجہتی حکمت عملیاں تیار کر رہا ہے۔

امن اور استحکام قائم کرنا

استحکام کے فوائد سے بہت سارے فریق بیک وقت لطف اندوز ہو سکتے
ہیں۔
ایسے عالقوں میں مستحکم قائم کرنا اہم ہے جہاں کشیدگی کی وجہ سے
سالمتی کے خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے نیٹو دیگر بین االقوامی
تنظیموں کے تعاون سے ،بحران کے انتظام کے کاموں میں ایک فعال
کردار ادا کرتا ہے۔

نیٹو کیا کرتا ہے؟
نیٹو سیاسی اور فوجی ذرائع کے ذریعے اپنے اراکین
کی حفاظت کے لئے پرعزم ہے۔ یہ سیکورٹی سے متعلق
مختلف نوع کے شعبوں جیسے دفاعی اصالحات اور قیام
امن کے حوالے سے غیر ناتو ممالک کے ساتھ مشاورت
اور تعاون کی بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔
اپنے مباحثوں اور شراکت داریوں کے ذریعے ،نیٹو
اپنے رکن ممالک کے ان اور اس کی سرحدوں کے پار
تنازعات کو روکنے میں کردار بھی ادا کرتا ہے۔

اورقیام امن کی کارروائیوں کے لئے درکار عسکری
صالحیت موجود ہے۔
نیٹو کی ایک تیسری جہت بھی ہے جو شہری ہنگامی
منصوبہ بندی کے شعبے میں سرگرمیوں ،اتحادیوں اور
شراکت داروں کو آفتوں سے نمٹنے میں مدد دینے کے
عالوہ سائنس اور ماحول کے شعبے میں تعاون کو فروغ
دینے پر مشتمل ہیں۔

یہ جمہوری اقدار کو فروغ دیتا ہے اور تنازعات کے پرامن
حل کے لئے مصروف عمل ہے۔ اگر سفارتی کوششیں ناکام
ہو جاتی ہیں ،اس کے پاس اکیلے یا دوسرے ممالک اور
بین االقوامی تنظیموں کے تعاون سے بحران کے انتظام

نیٹو کس طرح کام کرتا ہے؟
ہر رکن ملک کا برسلز کے شہر بیلجیئم میں نیٹو ہیڈکوارٹرز
میں ایک مستقل مندوب ہوتا ہے۔ اس کا سربراہ ایک سفیر ہوتا
ہے ،جو اتحاد کے مشاورت اور فیصلہ سازی کے عمل میں
اپنے حکومت کی نمائندگی کرتا ہے۔
تنظیم کے اندر شمالی ایٹالنٹک کونسل سب سے اہم سیاسی
فیصلہ ساز ادارہ ہے۔ اس کے مختلف سطحوں پراجالس
ہوتے ہیں اور ان کی سربراہی نیٹو کے سیکرٹری جنرل
کرتے ہیں ،جو اہم امور پر اراکین کو اتفاق رائے تک
پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔
نیٹو کی ہر کمیٹی کے اندر تمام فیصلے اتفاق رائے سے
کیے جاتے ہیں۔ لہذا "نیٹو کا فیصلہ" تمام رکن ممالک کے
اجتماعی رائے کا اظہار ہوتا ہے۔

رضاکارانہ بنیاد پر فوجیں فراہم کرتے ہیں۔ مشن کے
مکمل ہونے کے بعد یہ افواج اپنے ممالک میں واپس چلی
جاتی ہیں۔
ان آپریشنوں کا انعقاد اور انتظام کرنا فوجی کمانڈ ڈھانچہ کا
کام ہے۔ یہ ڈھانچہ ہیڈکوارٹر اور مختلف رکن ممالک میں
واقع اڈوں پر مشتمل ہے۔
نیٹو کی روزمرہ کی سرگرمیوں ،سول اور فوجی ڈھانچے
اور سالمتی سرمایہ کاری کے پروگراموں کے اخراجات
کے لئے فنڈ مشترکہ بجٹوں کے ذریعے پورے کیے جاتے
ہیں جن میں رکن حکومتیں اتفاق شدہ الگت شیئر کرنے کے
فارموال کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔

نیٹو کی اپنی مستقل افواج بہت کم ہیں۔ جب شمالی ایتالنٹک
کونسل کی آپریشن پر متفق ہو جاتی ہے ،تو ارکان
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کویت
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اٹلی 1949 -
البانیہ 2009 -
ایسٹونیا 2004 -
آئس لینڈ 1949 -
بر طا نيه اعظمي 1949 -
بلغاریہ 2004 -
بیلجیئم 1949 -
پرتگال 1949 -
پولینڈ 1999 -
ترکی 1952 -
جرمنی 1955 -
جمہوریہ چیک 1999 -
ڈنمارک 1949 -
رومانیہ 2004 -
ریاستہائے متحدہ امریکہ 1949 -

سپین 1982 -
سلواکیا 2004 -
سلووینیا 2004 -
شمالی مقدونیہ 2020 -
فرانس 1949 -
کروشیا 2009 -
کینیڈا 1949 -
لیتھوانیا 2004 -
لیٹویا 2004 -
لیگسمبرگ 1949 -
مونٹینیگرو 2017 -
ناروے 1949 -
نیدرلینڈز 1949 -
ہنگری 1999 -
یونان 1952 -
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تاجکستان
ترکمانستان
جارجیا
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روس
سربیا
سویڈن
سوئزرلینڈ
فن لينڈ
ِ
کرغیزستان
قازقستان
مالٹا
یوکرین
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