
ნატოს შესახებ





საქართველო ნატოს წევრი ვერასდროს გახდება, 
რადგან  რუსეთი ამას არ დაუშვებს! 

საქართველოს ნატოში გაწევრებას ნატოს არაწევრი ქვეყანა, რუსე-

თის სახით, ხელს ვერ შეუშლის. ნატოში გაწევრება საქართველოს 

მოსახლეობის უმრავლესობის დამოუკიდებელი არჩევანია. 

ნებისმიერ სუვერენულ ქვეყანას აქვს უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფისა და საგარეო ორიენტაციის გან-

საზღვრის უფლება. ნატოში ქვეყნის გაწევ-

რების გადაწყვეტილებას, ალიანსის 

წევრი სახელმწიფოები კონსესუ-

სის საფუძველზე იღებენ 

1
მით
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ნატოს არცერთ სამართლებრივ დოკუმენტში, არ არის მითითებული, 

რომ ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიები ხელს შეუშლის ნატოში გა-

წევრებას. ერთადერთი სავალდებულო დოკუმენტი, სადაც ნატოში გა-

წევრების აუცილებელ კრიტერიუმებზეა საუბარი, ალიანსის დამფუძ-

ნებელი წესდების ე. წ. ვაშინგტონის ხელშეკრულე-

ბის მე-10 მუხლია. მე-10 მუხლის მიხედვით, 

ნატოს წევრ ქვეყნებს შეუძლიათ მოიწ-

ვიონ ალიანსში ევროპის ნებისმიერი 

სახელმწიფო, რომელსაც აქვს შე-

საძლებლობა, შეასრულოს ხელ  -

შეკრულებით გათვალისწინებუ-

ლი პირობები და წვლილი შე-

იტანოს ჩრდილოატლანტიკუ-

რი რეგიონის უსაფრთხოებაში. 

საქართველო ნატოს წევრი ვერ გახდება, 
სანამ  ოკუპირებული ტერიტორიების 

პრობლემა არ მოგვარდება 2
მით

ი



ამ კრიტერიუმებით, საქართველოს შეუძლია გახდეს ნატოს წევრი ქვე-

ყანა, საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში, ამჟამად ოკუპირებუ-

ლი აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ჩათვლით. 

აღსანიშნავია, რომ ნატოს ისტორიის მანძილზე ქვეყნის ალიანსში 

გაწევრება მეზობელთან საზღვრების დაუდგენლობის შემთხვევაში 

მაინც მომხდარა. 2004 წელს, ნატოში გაწევრებისას ბალტიის ქვეყნებს 

საზღვრების დემარკაციის საკითხები არ ჰქონ დათ მოგვარებული რუ-

სეთთან, ამ უკანასკნელის მხრიდან პრო ცესის გაჭიანურების გამო. მი -

უხედავად ამისა, ნატომ მიიღო პოლიტიკური  გა დაწყვეტილება, რომ 

ბალტიის ქვეყნები ნატოში მიეწვიათ არსე  ბუ ლი მდგომარეობით და 

შემდგომ,  მოლაპარაკებების გზით,  მო   ეგვარებინათ არსებული ტერი-

ტორიული საკითხები რუსეთთან. ლატვიამ, გაწევრიანებიდან მალევე, 

2007 წელს გააფორმა ხელშეკ რუ ლება 

რუსეთთან საზღვრის დადგენის შე-

სა ხებ, ესტონეთმა კი ჯერ 2005 

წელს, შემდგომ კი 2014 წელს 

მოაწერა ხელი სასაზღვრო 

შე თანხმებას, თუმცა ხელ-

შეკრულება ჯერჯერობით ძა -

ლაში არ შესულა.



ეს მითი მთლიანად აცდენილია რეალობას. ნატოში გაწევრება არ ნიშ-

ნავს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უარის თქმას! 
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საქართველოს, ნატოში გაწევრების 

სანაცვლოდ, მოუწევს უარის თქმა ოკუპირებული 
ტერიტორიების დაბრუნებაზე

ნატოში გაწევრება 
არ ნიშნავს 

ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე 

უარის თქმას! 



სინამდვილეში, ნატო მყარად უჭერს 

მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და 

ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთა-

შორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ალიან-

სის პოზიციით, ცხინვალის რეგიონი და აფ-

ხაზეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია. 

ნატო მუდმივად მოუწოდებს რუსეთს, გააუქმოს 

გადაწყვეტილება საქართველოს რეგიონების და-

მოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების შესახებ 

და გაიყვანოს საოკუპაციო ჯარები საქართველოდან.

ნატო მყარად უჭერს მხარს საქართველოს 
სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას 
მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში
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ნატოში გაწევრების შემდეგ, 

საქართველოში  ნატოს სამხედრო ბაზები 
ავტომატურად განთავსდება

ნატოს სამხედრო ბაზის 
განთავსება წევრი 

ქვეყნის ტერიტორიაზე 
ავტომატურად არ ხდება და 

ეს გადაწყვეტილება 
დამოკიდებულია თავად 

წევრი ქვეყნის სურვილზე. 

ნატო თანასწორობისა და დემოკრატიულობის პრინციპით იმართება, 

სადაც გადაწყვეტილება კონსესუსის საფუძველ ზე მიიღება. ალიანსში 

გაწევრების შემთხვევაში, გადაწყვეტილების მიღების დროს, საქართ-

ველოს, როგორც ნატოს წევრ ქვეყანას, ექნება თანაბარი ერთი ხმა. 

გაწევრების შემდეგ, ქვეყანა თავად განსაზღვრავს, თუ როგორი სახის 

თანამშრომლობა სურს ნატოსთან, ამ თანამშრომლობის მიზანი კი 

მხოლოდ ქვეყნის უსაფრთხოების გამყარება იქნება. ნატოს სამხედ-

რო ბაზის განთავსება წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე ავტომატურად არ 

ხდება და ეს გადაწყვეტილება დამოკიდებულია თავად წევრი ქვეყნის 

სურვილზე. 



მაგალითად, ალიანსი ახორციელებს საჰაერო სივრცის მუდმივ პატრუ-

ლირებასა და დაცვას იმ ქვეყნებისთვის, რომელთაც არ აქვთ საჰაერო 

თავდაცვის სისტემა. კერძოდ, 2004 წლიდან, ნატოს თვითმფრინავები 

იცავენ ალბანეთის, ესტონეთის, ლიტვის, ლატვიისა და სლოვენიის 

ტერიტორიას წელიწადში 365 დღე, კვირაში 24 საათის განმავლობაში. 

ეს გადაწყვეტილება კი ნატომ ამ ქვეყნების მოთხოვნის საფუძველზე 

მიიღო.



	 სამშვიდობო	მისიებში	მონაწილეობით:

•	 საქართველოს	შეაქვს	მნიშვნელოვანი	წვლილი	ტერორიზმის	წი	ნა

აღმდეგ	 ბრძოლაში	და	 გლობალური	 უსაფრთხოების	 უზრუნველ

ყოფაში.	

•	 სამხედრო	 მოსამსახურეები	 უნიკალურ სამხედრო გამოცდილებას	 იძე
ნენ,	შედეგად	ვითარდება	საქართველოს	სამხედრო	შესაძლებლო
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სამშვიდობო მისიებში მონაწილეობით, 

საქართველოს შეიარაღებული ძალები 
სხვის ომში იბრძვიან 



ბები.	 დაახლოებით	 12	 000ზე	 მეტმა	 ქართველმა	

სამხედრო	 მო	სამსახურემ	 უკვე	 გაირა	 შესაბამისი	

მომზადება.	 ამ	 გამოცდილებით	 საქართველოს	

ჰყავს	 მაღალ	 დონეზე	 მომზადებული	 და	 ნატოს	

სტანდარტებთან	სრულად	თავსებადი	ჯარი.	ეს	კი	

ქვეყნის	განვითარების	გზაზე	ერთერთ	უმნიშვნე

ლოვანეს	რესურსს	წარმოადგენს.

•	 ქართველი	ჯარისკაცები	სამაგალითოდ	ასრულე

ბენ	მათზე	დაკისრებულ	მოვალეობას	და	ღირსე

ულად	წარმოადგენენ	საქართველოს	ნატოს	წევრ	

და	 პარტნიორ	 ქვეყნებთან,	 	 რაც	 საქართველოს	

სანდო პარტნიორად	წარმოაჩენს.

•	 სანდო	 პარტნიორის	 სტატუსით,	 საქართველოს	

საკითხი	მუდმივად	აქტუალურია	საერთაშორისო	

დონეზე,	რაც	ხელს	უწყობს	ნატოს	მხრიდან	საქარ

თველოსადმი	მყარი	მხარდაჭერის	გაგრძელებას.	

ნატოში	 გაწევრებისთვის	 სამშვიდობო	 მისიებში	 მო

ნაწილეობა	ერთერთი	მთავარი	ხელშემწყობი	ფაქ

ტორია.	

საქართველოს 
ჰყავს მაღალ 
დონეზე 
მომზადებული 
და ნატოს 
სტანდარტებთან 
სრულად 
თავსებადი ჯარი



ჩრდილოატლანტიკური ორგანიზაცია მშვიდობის უზრუნველყოფის მიზ -

ნით შეიქმნა. მისი ქმედებები რომელიმე სახელმწიფოს წინააღმდეგ მი-

მართული არასოდეს ყოფილა. ალიანსი თავის წევრებს იცავს პოლიტი-

კური და სამხედრო საშუალებებით. ის ხელს უწყობს დემოკრატიული 

ღირებულებების დანერგვას და მიმართულია დავებისა და მიმდინარე 

კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით მოგვარებისაკენ.
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ნატო აგრესიული  და დესტაბილიზაციის 

მომტანი  ორგანიზაციაა



ნატოს ერთ ან ერთზე 

მეტ სახელმწიფოზე 

განხორციელებული 

შეიარაღებული თავდასხმა 

განიხილება როგორც 

თავდასხმა ნატოს ყველა 

წევრ სახელმწიფოზე.

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 

ერთ-ერთი უმთავრესი პრინციპია 

კოლექტიური თავდაცვა. ნატოს დამ-

ფუძნებელი ქარტიის (ვაშინგტონის 

ხელშეკრულება) მე-5 მუხლში მო-

ცემულია კოლექტიური თავდაცვის 

ვალდებულება, რომლის თანახმად, 

ერთ ან ერთზე მეტ სახელმწიფოზე 

განხორციელებული შეიარაღებული 

თავდასხმა განიხილება როგორც 

თავდასხმა ნატოს ყველა წევრ 

სახელმწიფოზე. არსებულ შემთხ-

ვევაში, ალიანსი დახმარებას გაუწევს 

საფრთხის ქვეშ მყოფ წევრ ქვეყანას 

ან ქვეყნებს და განახორციელებს 

ყველა საჭირო ქმედებას.



ნეიტრალიტეტის გამოცხადება საერთაშორისოდ აღიარებულ შეთან

ხ მებას უნდა ეფუძნებოდეს. კერძოდ, ნეიტრალური სახელმწიფო იქ

მნება მაშინ, როცა ძლიერი სახელმწიფოები აღიარებენ ამ ქვეყნის 

ნე იტ რალიტეტსა და ამავდროულად, წარმოადგენენ ამ სტატუსის გა

რანტორებს. შვეიცარიამ, ავსტრიამ და თურქმენეთმა მუდმივი ნეიტ

რალიტეტი საერთაშორისო შეთანხმებებით მიიღეს. 

რაც შეეხება გარანტიებს, საქართველოს შემთხვევაში სულ 

მცირე ერთერთი მეზობელი – რუსეთი ვერ გახდება 

ნეიტრალიტეტის გარანტორი, ვინაიდან თავად რუსეთს 

აქვს ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიები.

ნეიტრალიტეტის შენარჩუნება საკმაოდ დიდ ხარჯებთა

ნაა დაკავშირებული. მხოლოდ ძლიერი ეკონომიკის მქო

ნე ქვეყანას შეუძლია დამოუკიდებლად თავდაცვისა და 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. 
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არც დასავლეთი და არც ჩრდილოეთი. 

საქართველოსთვის საუკეთესო ვარიანტი 
ნეიტრალიტეტია!



ნეიტრალიტეტი გულისხმობს მთელ რიგ ვალდებულებებსაც: ქვეყა

ნა არ უნდა მონაწილეობდეს არცერთ სამხედრო კონფლიქ

ტში; ასევე, დაუშვებელია მის ტერიტორიაზე სხვა ქვეყნის ჯა
რის გატარება და მით უმეტეს, სამხედრო ბაზების არსებობა.  

აღსანიშნავია ისიც, რომ რუსეთის მხრიდან ნეიტრალიტე
ტის თემით მანიპულაცია ახალი არ არის. 1920 წელს საბჭო
თა რუსეთმა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლი
კის დამოუკიდებლობა სცნო და სანაცვლოდ საქართველო 
ნეიტრალიტეტზე დაითანხმა. ამ გზით  საქართველომ მო
კავშირეების შეძენის თეორიულ შანსზეც კი უარი თქვა და 
ამის წყალობით 1921 წელს იგი იოლად დაიპყრო რუსეთმა, 
დაარღვია რა ერთი წლით ადრე საქართველოსთან გა
ფორმებული შეთანხმება.

თანამედროვე ისტორიაშიც არსებობს მაგალითი იმისა, 
თუ როგორ უგულებელყო რუსეთმა ქვეყნის ნეიტრალი
ტეტი. 1994 წელს მოლდოვის რესპუბლიკამ ნეიტრალიტეტი 
კონსტიტუციით გამოაცხადა. მიუხედავად ამისა, 1990იანი 
წლებიდან მოყოლებული დღემდე, მოლდოვის რესპუბ
ლიკას დნესტრისპირეთის რეგიონში გაყინული კონფლიქ
ტის პრობლემა აქვს, სადაც სწორედ რუსეთის სამხედრო 
ბაზებია განთავსებული.

ნეიტრალიტეტის 

გამოცხადება 

საერთაშორისოდ 

აღიარებულ 

შეთან ხ მებას 

უნდა 

ეფუძნებოდეს. 

ნეიტრალიტეტის 

შენარჩუნება 

საკმაოდ დიდ 

ხარჯებთანაა 

დაკავშირებული.



ნატო არა თავდასხმითი, არამედ 

თავდაცვითი ორგანიზაციაა და 

მისი მთავარი პრინციპი წევრი 

ქვეყნების უსაფრთხოების უზრუნ-

ველყოფაა. ნატო წევრი ქვეყნების 

უსაფრთხოებას ალიანსის დამ-

ფუძნებელი ხელშეკრულების მე-5 

მუხლით არეგულირებს, რის მი-

ხედვითაც ერთ წევრზე თავდასხმა 

მთლიანად ალიანსზე თავდასხმად 

განიხილება.

8
მით

ი
საქართველოს გამო ნატო 

რუსეთთან ომს არ დაიწყებს

ნატო არა 
თავდასხმითი, 
არამედ 
თავდაცვითი 
ორგანიზაციაა



როცა საქართველო ნატოს წევრი გახ-

დება, ნატოს მეხუთე მუხლი საქართვე-

ლოზეც გავრცელდება. ეს ნიშნავს, რომ 

საქართველოზე რუსეთის ან ნებისმიერი 

სხვა ქვეყნის მხრიდან სამხედრო აგ-

რესიის განხორციელების შემთხვევაში, 

ნატო აიღებს ვალდებულებას, დაიცვას 

საქართველო და შესაბამისად უპასუხოს 

აგრესორს.



საქართველოს უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის მიზანია უსაფ-

რთხო და სტაბილური ქვეყნის შექმნა. ნატოს წევრობა კი ამ მიზნის 

მიღწევის საშუალებაა.  ნატო ის ერთადერთი სამხედრო-პოლიტიკური 

ალიანსია, რომელმაც დროსა და მრავალ გამოწვევას გაუძლო. მთელი 

ამ ხნის განმავლობაში წევრ ქვეყნებს სამხედრო საფრთხე არ დამუქმე-

ბიათ, თუ არ ჩავთვლით 9/11-ის მოვლენებს, რის პასუხადაც ნატომ მეხუ-

თე მუხლიც კი აამოქმედა. ნატოში გაწევრების შემთხვევაში, პრობლე-

მების დროს საქართველოს 29 მეგობარი ქვეყანა დაუდგება გვერდით. 
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ნატოს კარზე კაკუნი საქართველოს 

ინტერესებში არ შედის და 
არც ნატოში გველოდებიან



ამასთან, ალიანსთან თანამშ-

რომლობით საქართველოს 

თავდაცვითი შესაძლებლობე-

ბი და დემოკრატიული ინსტი-

ტუტები ვითარდება, რაც ნამდ-

ვილ ევროპულ სახელმწიფოდ 

ჩამოყალიბებაში გვეხმარება. 

ნატოს მიზანი მსოფლიოში 

უსაფრთხოების უზრუნველ-

ყოფა და დემოკრატიის ხელ-

შეწყობაა. ამიტომ, ნატო დაინ-

ტერესებულია საქართველოს 

მხარდაჭერით, რომელიც თა-

ვის წვლილს შეიტანს მშვიდო-

ბიანი გარემოს შექმნაში. ნატოს 

კარი კი ღიაა ყველა დემოკრა-

ტიული და მშვიდობისმოყვარე 

ქვეყნისთვის, რომელიც აღნიშ-

ნულ მიზანს ემსახურება.

ნატოში გაწევრების 
შემთხვევაში, 
პრობლემების დროს 
საქართველოს 29 
მეგობარი ქვეყანა   
დაუდგება გვერდით. 



როგორც ვიცით, ცივი ომის დროს ნატოს მისია საბჭოთა 

კავშირისგან შესაძლო აგრესიის შეკავება იყო და 

ეს წარმატებით გამოსდიოდა. ამ პერიოდში, ნატოს ძალები 

არცერთ სამხედრო კონფლიქტსა თუ კრიზისში 

ჩართული არ ყოფილან. 
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ალიანსს არსებობის მანძილზე არასდროს 

მოუგვარებია კონფლიქტი

ფაქტი ერთია, რომ 
ნატოს ჩართულობით, 1990-იანი წლების 
სისხლიანმა კონფლიქტებმა 
დარეგულირება დაიწყო



• ბოსნიაში, გაფორმდა დეიტონის სამშვიდობო შეთანხმება, რო-

მელმაც ბოსნიელ სერბებსა და ბოსნიელ ხორვატებს შორის შეი-

არაღებული შეტაკებები დაასრულა;

• მაკედონიაში კი დაიდო სამშვიდობო შეთანხმება მაკედონიის მთავ-

 რობასა და ამბოხებულ ალბანელებს შორის, რის შედეგადაც ალ-

ბანელთა სეპარატიზმი დასრულდა. 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კი უსაფრთხოების ახალი გამოწ-

ვევები გაჩნდა, ნატოს მისიამაც  განვითარება დაიწყო. საფრთხე აღარ 

იყო შეზღუდული რომელიმე კონკრეტული ადგილმდებარეობით 

და ალიანსმაც გამოთქვა მზაობა, შეეჩერებინა აგრესია ყველგან, რა 

დროს და საიდანაც უნდა წარმოშობილიყო ის. ფაქტი ერთია, რომ  

ნატოს ჩართულობით, 1990-იანი წლების  სისხლიანმა კონფლიქტებ-

მა დარეგულირება დაიწყო. ბოსნია-ჰერცეგოვინაშიმიმდინარე ეთნი-

კურმა წმენდამ, მაკედონიაში კი შეიარაღებულმა კონფლიქტმა, ნატოს 

სამშვიდობო ოპერაციების დაწყებისკენ უბიძგა. ნატოს ოპერაციების 

შედეგად:



სინამდვილეში, ნატოში გაწევრება საქართველოს მოსახლეობის უმ-

რავლესობის არჩევანია. ამას ადასტურებს უამრავი ადგილობრივი 

თუ საერთაშორისო საზოგადოებრივი აზრის კვლევა. ყველაზე მნიშვ-

ნელოვანი კი 2008 წლის 5 იანვარს ჩატარებული პლებისციტია, როცა 
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ნატო არაა ქართველი ხალხის არჩევანი, ის 

თავს მოხვეულია უცხოური ძალების მიერ



მოსახლეობის 77%-მა მხარი დაუჭირა საქართველოს ნატოში გაწევ-

რებას და ეს არ იყო უცხოური ძალების ახირების შედეგი. ეს გადაწყ-

ვეტილება თაობათა არჩევანია. დღემდე ნატოში გაწევრება საქართ-

ველოს მთავრობის მთავარ საგარეო პრიორიტეტად რჩება და მას  

ყველა გამოკითხვით საქართველოს მოქალაქეების ორ-მესამედზე 

მეტი უჭერს მხარს.  

ნატოში 
გაწევრება 
საქართველოს 
მოსახლეობის 
უმრავლესობის 
არჩევანია 



მოსაზრება, რომ ნატო-საქართველო-რუსეთის ფორმატი საქართვე-

ლოს თითქოს ნატოსა და რუსეთის მხრიდან შესაძლო აგრესიისგან და -

იცავს, აბსურდულია. ნატო თავისი არსით თავდაცვითი ალიანსია და ის 
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ნატო-საქართველო-რუსეთის ფორმატი 

საქართველოსთვის „თავდაუსხმელობის 
გარანტია“ იქნება. ამავე ფორმატით 

საქართველო რუსეთთან პირდაპირი დიალოგის 
გზით დაკარგულ ტერიტორიებს დაიბრუნებს



ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის საკითხებზე გადაწყვეტილებას 

ალიანსი და საქართველო დამოუკიდებლად იღებენ. მსგავსი ფორმა-

ტის შექმნა კი გულისხმობს ნატო-საქართველოს თანამშრომლობაში 

მესამე მხარის ჩარევას, რაც ეწინააღმდეგება აღნიშნული პარტნიორო-

ბის პრინციპს. ამასთან, ნატო-რუსეთის საბჭომაც კი  შეწყვიტა მუშაობა, 

რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსიის გამო.

აღსანიშნავია ისიც, რომ სწორედ რუსეთმა აღიარა აფხაზეთისა და 

ცხინვალის ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა. ამ სა-

კითხებზე რუსეთთან დიალოგი კი უკვე წლებია მიმდინარეობს ჟენევის 

ფორმატის მოლაპარაკებებში.

წევრი ქვეყნების უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. რუსეთის მხრიდან „თავდა-

უს ხმელობის“ გამოცდილებას კი საქართველო სულ მცირე 1801, 1921 და 

2008 წლებში უკვე ეზიარა. ასევე, აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველომ 

რუსეთთან მიმართებაში ცალმხრივად აიღო ძალის გამოუყენებლობის 

ვალდებულება, რუსეთი კი უარს აცხადებს ამგვარი ვალდებულების 

აღე ბაზე.



ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა მუდმივად პროგრესირებადია 

და ამ პროცესში საქართველო ყოველ ეტაპზე სულ უფრო უახლოვდე-

ბა ალიანსს. დღეს საქართველოს ასპირანტის ანუ გაწევრების მსურვე-

ლი ქვეყნის სტატუსი აქვს. ოფიციალურად საქართველოს გაწევრების 

სამოქმედო გეგმა (MAP) არ აქვს, თუმცა 2008 წლიდან ახორციელებს 

წლიურ ეროვნულ პროგრამას, რომელიც თავისი არსით სწორედ 

MAP-ის პრაქტიკული ნაწილია. ნატომ არაერთხელ აღნიშნა, რომ სა-

ქართველოს წევრობისთვის მოსამზადებლად ყველა საჭირო პრაქტი-

კული ინსტრუმენტი აქვს. ეს ნიშნავს, რომ ნატოს ე.წ. MAP-ის გადმოცე-

მა მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილების ნაწილად რჩება. 

გარდა ამისა, 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე ნატოს წევრი ქვეყნების 

ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება 

ნატოს წევრი. ეს დაპირება ნატოს მომდევნო სამიტებზეც მრავალჯერ 

დადასტურდა. 

13
მით

ი
საქართველო ნატოსთან 1992 წლიდან 

თანამშრომლობს, გაწევრების პროცესში კი 
პროგრესი არ აღინიშნება 

საქართველოს წევრობისთვის მოსამზადებლად ყველა 
საჭირო პრაქტიკული ინსტრუმენტი აქვს.



2014 წელს ნატომ საქართველოს არსებით ღონისძიებათა პაკეტი გა-

დასცა, რაც საქართველოს უსაფრთხოების გამყარებისა და თავდაც-

ვის სფეროში თანამშრომლობის თვისობრივად ახალი მექანიზმია. 

მაგალითად, აღნიშნული პაკეტის ფარგლებში, 2015 წლის აგვისტოში 

საქართველოში ნატო-საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერ-

თობლივი ცენტრი გაიხსნა, რომელიც ნატოსა და საქართველოს შე-

ირაღებული ძალების წვრთნებს მასპინძლობს. ეს კი საქართველოს 

შეიარაღებული ძალების მოდერნიზაციასა და თავდაცვისუნარიანო-

ბის გაძლიერებას ემსახურება. 

ნატოსთან თანამშრომლობის ყოველი მომდევნო ეტაპი აძლიერებს 

თანამშრომლობას და ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისუნარი-

ანობის ამაღლებას.

ნატო-საქართველოს 
თანამშრომლობა მუდმივად 
პროგრესირებადია და ამ 
პროცესში საქართველო 
ყოველ ეტაპზე სულ უფრო 
უახლოვდება ალიანსს.
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