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NATO Parliamentary Assembly  

Assemblée parlementaire de l'OTAN 

ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეა  

 

 

ასამბლეის როლი და მისი საქმიანობა  

 
ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეა დაფუძნდა 1955 წელს. ის ჩრდილო-ატლანტიკური 

ალიანსისათვის საკონსულტაციო საპარლამენტთაშორისო ორგანიზაციის როლს ასრულებს. 

ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეა მნიშვნელოვანი შემაკავშირებელი რგოლია ნატო-სა და 

ალიანსის წევრ ქვეყნებს შორის, რაც თავის მხრივ ხელს უწყობს ალიანსის პოლიტიკისადმი 

საპარლამენტო და საზოგადოებრივი კონსენსუსის ჩამოყალიბებას. 

 

ამავდროულად, ასამბლეა ხელს უწყობს პარლამენტის წევრთა ცნობიერების ამაღლებას ისეთ 

საკითხებში, როგორიცაა თავდაცვისა და უსაფრთხოების გამოწვევები, აძლიერებს 

ტრანსატლანტიკურ ურთიერთობებს, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია ალიანსისათვის.  

 

ასევე, ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საპარლამენტო 

დემოკრატიის ჩამოყალიბებასა და გამტკიცებაში იმ ქვეყნებში, რომლებიც მიისწრაფვიან ნატო-ს 

წევრობისკენ და ნატო-სთან უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა სურთ.  

 

ასამბლეის საერთაშორისო სამდივნო 

ასამბლეის აპარატი შედგება 28 საერთაშორისო მდივნისგან, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

ორგანიზაციის გამართულ ფუნქციონირებას.  კერძოდ, ასამბლეის გენერალური მდივნის 

ზედამხედველობით, საერთაშორისო სამდივნო პასუხისმგებელია ორგანიზაციის 

ადმინისტრაციულ საკითხებზე, ახორციელებს კომიტეტებისა და ქვეკომიტეტების მიერ 

მოსამზადებელი ანგარიშების კვლევებსა და ანალიზს.   

 

ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის შემადგენლობა  
ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის შედგება ალიანსის წევრი ქვეყნის  257 დელეგატისგან, 

ასოცირებული წევრი ქვეყნების 56 დელეგატისგან, ევროპარლამენტის 10 დელეგატისგან, 

რეგიონალური პარტნიორი და ხმელთაშუაზღვის ასოცირებული დელეგაციების 12 

დელეგატისგან, საპარლამენტო დამკვირვებლების დელეგაციების 16 დელეგატისგან და 

საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის დელეგაციების 4 დელეგატისგან. 

 

 



 

 

ასამბლეის მუდმივმოქმედი კომიტეტი 
ორგანიზაციის მარეგულირებელი ორგანო ასამბლეის მუდმივმოქმედი კომიტეტია, რომელიც 

შედგება ალიანსის წევრი ქვეყნების დელეგაციების ხელმძღვანელისგან, ასამბლეის 

პრეზიდენტისგან, ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტებისგან, ხაზინადრისგან და ასამბლეის 

გენერალური მდივნისგან.  

მუდმივმოქმედი კომიტეტი იკრიბება წელიწადში სამჯერ. წლის დასაწყისში (როგორც წესი 

თებერვალში), ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე და ასამბლეის წლიურ სესიაზე. შეხვედრის 

დროს განიხილება ორგანიზაციის სამომავლო ღონისძიებების განრიგი, პოლიტიკური და სხვა 

მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული საკითხები.  

 

ასამბლეის ბიურო  
ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის ბიურო შედგება ასამბლეის პრეზიდენტისგან, ასამბლეის 

ვიცე-პრეზიდენტებისგან და  ხაზინადრისგან. ბიურო, იკრიბება მუდმივმოქმედი კომიტეტის 

შეხვედრამდე წელიწადში სამჯერ.  

 

ასამბლეის სესიები  
წელიწადში ორჯერ, ასამბლეა ატარებს სესიებს - საგაზაფხულო სესიას (როგორც წესი მაისის 

თვეში) და წლიურ სესიას (როგორც წესი ოქტომბერ-ნოემბერის თვეში). სესიები ხანგძლივობაა 4 

დღე. (სესიები როგორც წესი, იწყება პარასკევს და მთავრდება ორშაბათს). სესიებზე განიხილება 

კომიტეტების და ქვეკომიტეტების მიერ მომზადებული ანგარიშები. კერძოდ, საგაზაფხულო 

სესიაზე განიხილება ანგარიშების სამუშაო ვერსიები, რომლებიც შემდგომ წლიური სესიისთვის, 

დელეგაციების მიერ წარდგენილი ცვლილებების შესაბამისად განახლდება.  

ასევე, ასამბლეის საგაზაფხულო და წლიურ სესიებზე განიხილება და კენჭი ეყრება 

კომიტეტების და ქვეკომიტეტების მიერ მომზადებულ დეკლარაციებს და რეზოლუციებს. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ასამბლეის მიერ შემუშავებული რეზოლუცია ან დეკლარაცია ან 

სხვა რომელიმე ტიპის დოკუმენტი ატარებს მხოლოდ და მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათს.   

 

ასამბლეის კომიტეტები, ქვეკომიტეტები და სამუშაო ჯგუფები 
ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეა შედგება ხუთი კომიტეტისგან და რვა ქვეკომიტეტებისგან. 

ასევე, ასამბლეაში მოქმედებს სამი სამუშაო ჯგუფი. 

კომიტეტები, ქვეკომიტეტები და სამუშაო ჯგუფები წლის განმალობაში ახორცილებენ რიგ 

გასვლით შეხვედრებს, რომელთა შემდეგაც კომიტეტები და ქვეკომიტეტები შეიმუშავებენ 

ანგარიშებს.    

  

„როუზ-როს“-ის პროგრამა 
„როუზ-როს“-ის მთავარი იდეაა მონაწილე მხარეების მიერ ქვეყნის შიდა და გარე გამოწვევების 

ურთიერთგაზიარება, უსაფრთხოების საკითხების განხილვა და შეიარაღებულ ძალებზე 

დემოკრატიული ზედამხედველობის დაფუძნებაა.  „როუზ-როს“-ის სემინარი ტარდება 

წელიწადში სამჯერ ან ოთხჯერ. 

 

 

 



ნატო-ს საორიენტაციო პროგრამა 
ნატო-სა და ევრო-ატლანტიკური სტრუქტურების ახლო გაცნობის მიზნით, ახლად არჩეული 

პარლამენტარებისათვის, ასამბლეა ატარებს საორიენტაციო პროგრამას. პროგრამის მთავარი 

მიზანია მონაწილე მხარეებს დეტალებში მიაწოდოს ინფორმაცია თუ რას წარმოადგენს ნატო და 

რა საქმიანობას ეწევა ალიანსი. პროგრამა ტარდება წელიწადში ერთხელ ბრიუსელში.   

 

 

ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეა და საქართველოს პარლამენტის ურთიერთობები 

 
ასამბლეაში, დელეგაციის დელეგატების რაოდენობა განისაზღვრება კონკრეტული ქვეყნის 

სიდიდის პროპორციულად. ამ ფაქტორის გათვალისწინებით, საქართველოს პარლამენტის 

დელეგაციისთვის განკუთვნილია ოთხი + ოთხი დელეგატის კვოტა. სადაც ოთხი დელეგატი 

წარმოდგენილია დელეგაციის ძირითად შემადგენლობაში, ხოლო დანარჩენი ოთხი 

სათადარიგო შემადგენლობაში.  

 

პარალმენტის მუდმივმოქმედი დელეგაციის შემადგენლობის ფორმირება ხდება პარლამენტის 

შიდა პროცედურების გათვალისწინებით, რომელიც უზრუნველყოფს პარლამენტში შემავალი 

პოლიტიკური პარტიების პროპორციულ თანაფარდობას. აქვე, აღსანიშნავია, რომ მთავრობის 

წევრი არ შეიძლება იყოს დელეგაციის შემადგენლობაში. დელეგაცია ფორმირდება მხოლოდ 

პარლამენტის წევრებით. 

 

საქართველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედი დელეგაცია ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეაში 

წარმოდგენილია როგორც ასოცირებული ქვეყნის დელეგაცია. ამ სტატუსისგან გამომდინარე, 

საქათველოს პარლამენტის მუდმივმოქმედ დელეგაციას შემდეგი უფლებები აქვს: დელეგაციას, 

ასამბლეისთვის არ შეუძლია ფინანსური კონტრიბუციის გაწევა, დელეგაციას შეუძლია 

დაესწროს ასამბლეის მიერ ორგანიზებულ სემინარებს, ასამბლეის კომიტეტების და 

ქვეკომიტეტების შეხვედრებს, სესიებს, დელეგატებს უფლება აქვთ ანგარიშებში, 

რეზოლუციებში და დეკლარაციებში წარადგინონ ცვლილებები მაგრამ კენჭისყრაში 

მონაწილეობის უფლება არ აქვთ. ამასთან, ასოცირებული ქვეყნის დელეგაციის წევრის 

ანგარიშის ასოცირებულ მომხსენებელად არჩევა შესაძლებელია. 

 

ასევე, 2008 წელს, ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეამ, საქართველოს პარალმენტის 

მუდმივმოქმედი დელეგაციასთან უფრო მჭიდრო კავშირების ჩამოყალიბების მიზნით შექნა 

საქართველო-ნატო-ს საპარლამენტთაშორისო საბჭო. იდეაში, საბჭო, ნატო-საქართველოს 

კიმისიის საპარლამენტო ანალოგს წარმოადგენს, რომელიც ზედამხედველობას უწევს ნატო-

საქართველოს ურთიერთობებს საპარალმენტო დონეზე.  

საბჭოს წევრები არიან ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს მუდმივმოქმედი 

დელეგაციის ძირითადი წევრები და ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის ბიუროს წევრები. საბჭო 

იკრიბება წელიწადში ორჯერ (როგორც წესი ერთი შეხვედრა ხდება ბრიუსელში და მეორე 

საქართველოში).  
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პოლონეთი       12 

ესპანეთი       12 

თურქეთი       12 

რუმინეთი       10 

ბელგია       7 

ჩეხეთის რესპუბლიკა     7 

საბერძნეთი       7 

უნგრეთი       7 

ნიდერლანდები      7  

პორტუგალია       7 

ბულგარეთი       6 

დანია        5 

ნორვეგია       5 

სლოვაკეთი       5 

ხორვატია       5 

ლიტვა        4  

ალბანეთი       4 

ესტონეთი       3 

ისლანდია       3 

ლატვია       3 

ლუქსემბურგი      3 

სლოვენია        3 

 

28                257 

 

  

 

 



 

ასოცირებული დელეგაციები 

 

უკრაინა         8  

ავსტრია         5 

აზერბაიჯანი          5 

სერბეთი         5 

შვედეთი         5 

შვეიცარია          5 

ფინეთი         4 

საქართველო         4 

სომხეთი         3 

ბოსნია და ჰერცოგოვინა       3  

მოლდოვეთის რესპუბლიკა       3 

მონტენეგრო         3  

ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია    3  

 

13          56 

 

 

 

ევროპარლამენტის დელეგაცია 

10 

 

 

 

 

რეგიონალური პარტნიორი და ხმელთაშუაზღვის ასოცირებული დელეგაციები 

 

ალჟირი         3 

მოროკო          3 

ისრაელი         3 

იორდანია          3 

 

       4           12 



 

 

საპარლამენტო დამკვირვებლების დელეგაციები 
 

 

კოსოვოს ასამბლეა        2  

ავსტრალია          2 

ეგვიპტე         2 

იაპონია         2 

ყაზახეთი         2 

პალესტინის ეროვნული საბჭო      2 

კორეის რესპუბლიკა        2 

ტუნისი          2 

 

8          16 

 

 

 

 

 

 

 

 

საპარლამენტთაშორისო ასამბლეის დელეგაციები 

 
ეუთო-ს საპარლამენტო ასამბლეა      2 

ევროპის საბჭოს საპარალმენტო ასამბლეა     2  

 

2          4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

კომიტეტები, ქვეკომიტეტები და სამუშაო ჯგუფები 
 

 

კომიტეტები და ქვეკომიტეტები 

 

 სამოქალაქო უსაფრთხოების განზომილების კომიტეტი 

 დემოკრატიული მმართველობის ქვეკომიტეტი 

 

 თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტი 

 სამომავლო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის შესაძლებლობების  

ქვეკომიტეტი 

 ტრანსატლანტიკური თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში 

თანამშრომლობის ქვეკომიტეტი 

 

 ეკონომიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტი 

 ცვლილებებისა და განვითარების ქვეკომიტეტი 

 ტრანსატლანტიკური ეკონომიკური ურთიერთობების ქვეკომიტეტი 

 

 პოლიტიკური კომიტეტი 

 ნატო-სთან თანამშრომლობის ქვეკომიტეტი 

 ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების ქვეკომიტეტი 

 

 მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომიტეტი  

 ტექნოლოგიური ტენდენციებისა და უსაფრთხოების ქვეკომიტეტი 

 

 

 

                 სამუშაო ჯგუფები 

 
 ხმელთაშუაზღვის და ახლო აღმოსავლეთის სპეციალური ჯგუფი 

 

 უკრაინა-ნატო-ს საპარლამენტთაშორისო საბჭო 

 

 საქართველო-ნატო-ს საპარლამენტთაშორისო საბჭო 

 

 ნატო-რუსეთის საპარლამენტთაშორისო კომიტეტი 

(შეწყვიტა ფუნქციონირება 2014 წლის აპრილში) 

 

 



 

ასამბლეის ბიუროს წევრები 

 

პრეზიდენტი 

Paolo ALLI (იტალია) 

 

ვიცე-პრეზიდენტები 

Metin Lutfi BAYDAR (თურქეთი) 

Joseph A. DAY (კანადა) 

Rasa JUNKNEVICIENE (ლიტვა) 

Techetin KAZAK (ბულგარეთი) 

Sverre MYRLI (ნორვეგია) 

 

ხაზინადარი 

Marc ANGEL (ლუქსემბურგი)  

 

 

 

 

ნატო-ს საპარლამენტო ასამბლეის მისამართი 
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