
ՆԱՏՕ-ի 
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Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ երբեք չի 
դառնա, որովհետև Ռուսաստանը դա 

թույլ չի տա:

Վրաստանի՝ ՆԱՏՕ-ին անդամագրվելուն չի կարող   խոչընդոտել 
ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող երկիրը, Ռուսաստանի տեսքով: 
ՆԱՏՕ-ին անդամագրվելը Վրաստանի բնակչության 
մեծամասնության անկախ ընտրությունն է: Ցանկացած 
ինքնիշխան երկիր ունի իր անվտանգությունը  
ապահովելու և արտաքին կողմնորոշումը 
որոշելու իրավունք: Երկրի՝ ՆԱՏՕ-
ին անդամագրության  որոշումը 
դաշինքի անդամ պետությունները 
ընդունում են կոնսենսուսի՝ 
միակարծիքության  հիման 
վրա:
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ՆԱՏՕ-ի ոչ մի իրավական փաստաթղթում նշված չէ, որ երկրի 
բռնագրավված տարածքները խոչընդոտում են ՆԱՏՕ-ին 
անդամությանը: Միակ պարտադիր փաստաթուղթը, որտեղ 
խոսվում է ՆԱՏՕ-ի անդամության համար անհրաժեշտ 
չափորոշիչների մասին, դաշինքի հիմնադիր 
Կանոնադրության, այսպես կոչված, 
Վաշինգտոնի Պայմանագրի 10-րդ 
հոդվածն է: 10-րդ հոդվածի համաձայն, 
ՆԱՏՕ-ի անդամ-երկրները կարող 
են Դաշինք հրավիրել Եվրոպայի 
ցանկացած պետության, որն ունի 
Պայմանագրով նախատեսված 
պայմանները կատարելու 
և հյուսիսատլանտյան 
տարածաշրջանի 
անվտանգությունում  
ներդրում ունենալու 
հնարավորություն: Այս 

Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ չի 
կարող դառնալ, մինչև բռնագրավված 

տարածքների հիմնախնդիրը 
չկարգավորվի: 2

ա
ռա

սպ
ել



չափորոշիչներով Վրաստանը՝ միջազգայնորեն ճանաչված 
սահմաններով, ներկայումս բռնագրավված Աբխազիայի և 
Ցխինվալի տարածաշրջանների ընդգրկումով, կարող է դառնալ 
ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր: 

Հատկանշական է, որ ՆԱՏՕ-ի պատմության ընթացքում երկրի՝ 
հարևանի հետ սահմանների անորոշության դեպքում անգամ, տեղի 
է ունեցել նրա անդամագրությունը դաշինքին: 2004 թվականին, 
ՆԱՏՕ-ին անդամագրվելիս՝ Բալթյան երկրների Ռուսաստանի հետ 
սահմանների դեմարկացիայի հարցերը կարգավորված չէին, այս 
վերջինի կողմից գործընթացի ձգձգման պատճառով: Չնայած դրան, 
ՆԱՏՕ-ն ընդունեց քաղաքական որոշում այն մասին, որ Բալթյան 
երկրներին ՆԱՏՕ հրավիրեց գոյություն ունեցող իրավիճակով 
և հետագայում, տարածքային հարցերը Ռուսաստանի հետ 
բանակցությունների ճանապարհով կարգավորելու պայմանով: 
Լատվիան, անդամագրվելուց փոքր ժամանակ 
անց, 2007 թվականին Ռուսաստանի 
հետ ձևակերպեց պայմանագիր 
սահմանը որոշելու մասին, իսկ 
Էստոնիան՝ նախ 2005
թվականին, իսկ այնուհետև 
2014 թվականին 
ստորագրեց  սահմանային  
համաձայնություն, չնայած  
պայմանագիրը դեռևս ուժի 
մեջ չի մտել:



Այս առասպելը լրիվությամբ շեղված է իրատեսությունից: ՆԱՏՕ-
ին անդամությունը չի նշանակում հրաժարվել բռնագրավված 
տարածքներից:  

3
Վրաստանին հարկ կլինի ՆԱՏՕ-ին 
անդամության դիմաց  հրաժարվել 

բռնագրավված տարածքները 
վերադարձնելուց:

ნატოში გაწევრება 
არ ნიშნავს 

ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე 

უარის თქმას! 
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Իրականում, ՆԱՏՕ-ն կայուն 
կերպով աջակցում է Վրաստանի 
ինքնիշխանությանը և տարածքային 
ամբողջականությանը նրա՝ 
միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով: 
Դաշինքի դիրքորոշմամբ, Ցխինվալի 
տարածաշրջանը և Աբխազիան Վրաստանի 
անբաժանելի մասն են:ՆԱՏՕ-ն անընդհատ 
դիմում է Ռուսաստանին՝ Վրաստանի 
տարածքները որպես անկախ պետություններ 
ճանաչելու մասին որոշումը չեղարկելու և 
բռնատիրական զորքերը Վրաստանից դուրս բերելու 
հարցով:

ՆԱՏՕ-ն կայուն կերպով աջակցում 
է Վրաստանի ինքնիշխանությանը և 
տարածքային ամբողջականությանը նրա՝ 
միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով:



4
ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալուց հետո, 
Վրաստանում ավտոմատ կերպով 
կտեղադրվեն ՆԱՏՕ-ի ռազմական 

հենակայանները: 

ՆԱՏՕ-ն կառավարվում է հավասարության և ժողովրդավարության 
սկզբունքով, որտեղ որոշումը ընդունվում է միակարծիքության 
հիման վրա: Դաշինքի անդամ դառնալու դեպքում, որոշում 
ընդունելու ժամանակ, Վրաստանը, որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, 
կունենա հավասարապես  մեկ ձայն: 

Անդամագրվելուց հետո, երկիրը ինքը կորոշի, թե ՆԱՏՕ-ի հետ 
ինչպիսի համագործակցություն է ցանկանում, իսկ այս 
համագործակցության նպատակը կլինի միայն երկրի  
անվտանգության ամրապնդումը:   ՆԱՏՕ-ի 
ռազմական հենակայանի տեղադրումը 
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անդամ երկրի տարածքի վրա ավտոմատ կերպով տեղի չի ունենում 
և այս որոշումը  կախված է անձամբ անդամ երկրի  ցանկությունից: 

Օրինակ, դաշինքն իրականացնում է օդային տարածքի մշտական 
պարեկություն  և  պաշտպանություն այն երկրների համար, որոնք 
չունեն օդային պաշտպանության համակարգ: Մասնավորապես, 
2004 թվականից, ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռները տարեկան 365 օր, 
շաբաթական 24 ժամվա ընթացքում պաշտպանում են Ալբանիայի, 
Էստոնիայի, Լիտվայի, Լատվիայի և Սլովենիայի  տարածքները: Իսկ 
այս որոշումը ՆԱՏՕ-ն ընդունել է այս երկրների պահանջի հիման 
վրա:



Խաղաղարար առաքելություններին մասնակցությամբ.
•	 Վրաստանը մտցնում է  նշանակալից ավանդ ահաբեկչության 

դեմ պայքարում և գլոբալ անվտանգության ապահովման մեջ:  
•	 Զինվորական ծառայողները ձեռք են բերում հազվագյուտ 

ռազմական փորձ, արդյունքում զարգանում են Վրաստանի 
ռազմական հնարավորությունները: Մոտավորապես 12 
000-ից ավելի վրացի զինվորական ծառայող արդեն անցել 

5
Վրաստանի զինված ուժերը, 
մասնակցելով խաղաղարար 

առաքելություններին, պայքարում 
են ուրիշի պատերազմում:  
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է համապատասխան պատրաստություն: 
Այս փորձով Վրաստանն ունի բարձր 
մակարդակով պատրաստված և 
ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին լրիվությամբ 
համատեղելի բանակ: Իսկ սա երկրի 
զարգացման ճանապարհին ներկայացնում է 
կարևորագույն ռեսուրսներից մեկը: 

•	 Վրաց զինվորները օրինակելիորեն կատարում 
են իրենց վրա դրված պարտականությունները 
և արժանապատվորեն ներկայացնում են 
Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր 
երկրների հետ, ինչը Վրաստանին հանդես է 
բերում  որպես վստահելի գործընկերոջ: 

•	 Վստահելի գործընկերոջ կարգավիճակով, 
Վրաստանի հարցը միշտ ակտուալ է  
միջազգային մակարդակով, դա  նպաստում 
է ՆԱՏՕ-ի կողմից Վրաստանի նկատմամբ  
կայուն աջակցությունը շարունակելուն:  

ՆԱՏՕ-ին անդամության համար խաղաղարար 
առաքելություններին մասնակցությունը գլխավոր 
օժանդակող գործոններից մեկն է:

բարձր 
մակարդակով 
պատրաստված 
և ՆԱՏՕ-ի 
չափանիշներին 
լրիվությամբ 
համատեղելի 
բանակ: 



Հյուսիսատլանտյան կազմակերպությունը ստեղծվել է  խաղաղություն 
ապահովելու նպատակով: Դրա գործողությունները երբեք որևէ 
մի պետության դեմ ուղղված չեն եղել: Դաշինքը իր անդամներին 
պաշտպանում է քաղաքական և  ռազմական միջոցներով: Այն 
աջակցում է ժողովրդավարական արժեքների արմատավորմանը 
և ուղղված է վեճերը և ընթացիկ հակամարտությունները խաղաղ 
ճանապարհով կարգավորելու կողմը: 

6ՆԱՏՕ-ն ագրեսիվ և ապակայունություն 
բերող կազմակերպություն է:
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մեկ կամ մեկից 
ավելի պետության 

վրա  իրականացված 
զինված հարձակումը 
քննարկվում է  որպես  
հարձակում ՆԱՏՕ-ի 

բոլոր անդամ-
պետությունների 

դեմ: 

Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 
գլխավոր սկզբունքներից մեկը 
կոլեկտիվ պաշտպանությունն է: 
ՆԱՏՕ-ի  հիմնադիր խարտիայի 
(Վաշինգտոնի Պայմանագիր) 
5-րդ հոդվածում դրված է 
կոլեկտիվ պաշտպանության 
պարտավորությունը, որի 
համաձայն, մեկ կամ մեկից ավելի 
պետության վրա  իրականացված 
զինված հարձակումը քննարկվում 
է  որպես  հարձակում ՆԱՏՕ-ի 
բոլոր անդամ-պետությունների 
դեմ: Գոյություն ունեցող 
դեպքում,դաշինքը օգնություն 
կցուցաբերի վտանգի ներքո գտնվող 
անդամ երկրին կամ երկրներին և 
կիրականացնի բոլոր անհրաժեշտ 
գործողությունները:



Չեզոքություն հայտարարելը պետք է հիմնվի  միջազգայնորեն 
ճանաչված համաձայնության վրա: Մասնավորապես, 
չեզոք պետություն ստեղծվում է այն ժամանակ, երբ ուժեղ 
պետությունները ճանաչում են այս երկրի չեզոքությունը և 
միևնույն ժամանակ, ներկայանում են որպես այս կարգավիճակի 

երաշխավորներ: Շվեյցարիան, Ավստրիան և Թուրքմենիան 
միջազգային համաձայնությամբ ստացել են մշտական 

չեզոքություն: 

Ինչ վերաբերում է երաշխիքներին, Վրաստանի 
դեպքում առնվազն մեկ հարևանը՝ Ռուսաստանը 
չի դառնա չեզոքության երաշխավոր, քանզի 
Ռուսաստանն ինքը բռնագրավել է  Վրաստանի 

տարածքները: 

Չեզոքության պահպանումը կապված է բավականին 
մեծ ծախսերի հետ: Միայն ուժեղ տնտեսություն 
ունեցող երկիրը կարող է անկախորեն ապահովել 
պաշտպանություն և անվտանգություն: 

7
Ո՝չ Արևմուտք և ո՝չ էլ Հյուսիս: 

Վրաստանի համար լավագույն 
տարբերակը չեզոքությունն է:
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Չեզոքությունը ենթադրում է նաև ամբողջ շարք  
պարտականություններ. երկիրը չպետք է  մասնակցի ոչ մի 
ռազմական հակամարտության, նույնպես անթույլատրելի 
է նրա տարածքով այլ երկրի զորքի անցկացումը և առավել 
ևս՝ ռազմական հենակայանների գոյությունը: 

Հատկանշական է նաև այն, որ Ռուսաստանի կողմից 
չեզոքության թեմայի շահարկումը նորություն չէ: 1920 
թվականին Խորհրդային Ռուսաստանը ճանաչեց 
Վրաստանի Ժողովրդավարական Հանրապետության 
անկախությունը և փոխարենը Վրաստանը համաձայնեց 
չեզոքության մասին: Այս ճանապարհով Վրաստանն 
անգամ  հրաժարվեց դաշնակիցներ ձեռք բերելու տեսական 
շանսից և դրա շնորհիվ 1921 թվականին Ռուսաստանը 
նրան  հեշտությամբ նվաճեց, խախտելով մեկ տարի առաջ 
Վրաստանի հետ ձևակերպած համաձայնությունը: 

Ժամանակակից պատմության մեջ նույնպես գոյություն 
ունի այն բանի օրինակ, թե ինչպես է Ռուսաստանը 
անտեսում երկրի չեզոքությունը: 

1994 թվականին Մոլդովայի Հանրապետությունը 
Սահմանադրությամբ հայտարարեց չեզոքության մասին: 
Չնայած դրան, 1990-ական թվականներից սկսած մինչև 
օրս, Մոլդովայի Հանրապետությունը  Մերձդնեստրի 
տարածաշրջանում ունի սառեցված հակամարտության 
հիմնախնդիր,  որտեղ տեղադրված են ճիշտ 
Ռուսաստանի ռազմական հենակայանները:

Չեզոքություն 
հայտարարելը 
պետք է հիմնվի  
միջազգայնորեն 
ճանաչված 
համաձայնության 
վրա: 

Չեզոքության 
պահպանումը 
կապված է 
բավականին մեծ 
ծախսերի հետ: 



ՆԱՏՕ-ն ոչ թե հարձակվող, 
այլ պաշտպանող 
կազմակերպություն է և նրա 
գլխավոր սկզբունքը անդամ 
երկրների անվտանգության 
ապահովումն է: ՆԱՏՕ-ն անդամ 
երկրների անվտանգությունը 
կարգավորում է դաշինքի 
հիմնադիր պայմանագրի 5-րդ 
հոդվածով, որի համաձայն մեկ 
անդամի վրա հարձակումը 
քննարկվում է որպես հարձակում 
ամբողջությամբ դաշինքի դեմ: 

8Վրաստանի պատճառով 
ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի հետ 

պատերազմ չի սկսի: 

ՆԱՏՕ-ն ոչ թե 
հարձակվող, այլ 
պաշտպանող 
կազմակերպություն է 

ա
ռա

սպ
ել



Երբ Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի անդամ 
կդառնա, ՆԱՏՕ-ի հինգերորդ հոդվածը 
կտարածվի նաև Վրաստանի վրա: 
Դա նշանակում է, որ Վրաստանի դեմ 
Ռուսաստանի կամ ցանկացած այլ 
երկրի կողմից ռազմական ագրեսիա 
իրականացնելու դեպքում, ՆԱՏՕ-ն 
կստանձնի Վրաստանին պաշտպանելու 
և համապատասխանաբար ագրեսորին 
պատասխանելու պարտականություն: 



Վրաստանի անվտանգության և արտաքին քաղաքականության 
նպատակը անվտանգ և կայուն երկիր ստեղծելն է: Իսկ ՆԱՏՕ-ին 
անդամությունը այս նպատակին հասնելու միջոց է:  ՆԱՏՕ-ն այն 
միակ ռազմա-քաղաքական դաշինքն է, որը դիմակայեց ժամանակին 
և  բազում մարտահրավերներին: Ողջ այս ժամանակաընթացքում 
անդամ երկրներին ռազմական վտանգ չի սպառնացել, եթե 
չհաշվենք 9/11-ի իրադարձությունները, որին ի պատասխան 
ՆԱՏՕ-ն գործարկեց հինգերորդ հոդվածը: ՆԱՏՕ-ին անդամության  
դեպքում, հիմնախնդիրների ժամանակ Վրաստանի կողքին 
կկանգնեն 29 բարեկամ երկրները:  

9
ՆԱՏՕ-ի դուռը թակելը Վրաստանի 

հետաքրքրությունների մեջ չի մտնում 
և ոչ էլ ՆԱՏՕ-ում են Վրաստանին  

սպասում: 
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Դրա հետ միասին, դաշինքի 
հետ համագործակցությամբ 
զարգանում են Վրաստանի 
պաշտպանական 
հնարավորությունները 
և ժողովրդավարական 
ինստիտուտները, ինչը օգնում է 
որպես իսկական եվրոպական 
պետություն ձևավորվելուն: 

ՆԱՏՕ-ի նպատակը 
աշխարհում անվտանգության 
ապահովումն է և 
ժողովրդավարությանը 
աջակցությունը: Այդ 
պատճառով ՆԱՏՕ-ն 
շահագրգռված է  Վրաստանին 
աջակցությամբ, որն իր  
ներդրումը կունենա խաղաղ 
միջավայրի ստեղծման մեջ: 
Իսկ ՆԱՏՕ-ի դուռը բաց է 
բոլոր ժողովրդավարական 
և  խաղաղասեր երկրների 
համար, որոնք  ծառայում են  
նշված նպատակին: 

ՆԱՏՕ-ին 
անդամության  
դեպքում, 
հիմնախնդիրների 
ժամանակ 
Վրաստանի կողքին 
կկանգնեն 29 
բարեկամ երկրները:  



Ինչպես գիտենք, սառը պատերազմի ժամանակ 
ՆԱՏՕ-ի առաքելությունը Խորհրդային Միությունից 
հնարավոր ագրեսիայի զսպումն էր և դա ստացվում 
էր հաջողությամբ: Այս ժամանակաշրջանում ՆԱՏՕ-ի 
ուժերը ոչ մի ռազմական հակամարտությունում կամ 
ճգնաժամում ընդգրկված չէին: 

10Դաշինքն իր գոյության ընթացքում 
երբեք հակամարտություն չի 

կարգավորել: 

Փաստը մեկն է, որ 1990-ական 
թվականների ամենաարյունահեղ 
հակամարտությունները 
ՆԱՏՕ-ի ընդգրկմամբ սկսեցին 
կարգավորվել:  
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Բոսնիայում ձևակերպվեց  Դեյտոնի խաղաղարար 
համաձայնությունը, որը  բոսնիացի սերբերի և  բոսնիացի 
խորվաթների միջև ավարտեց զինված բախումները, 

Իսկ Մակեդոնիայում կնքվեց խաղաղարար համաձայնություն 
Մակեդոնիայի կառավարության և խռովարար 
ալբանացիների միջև, որի արդյունքում էլ ավարտվեց 
ալբանացիների անջատողականությունը: 

Իսկ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո ծագեցին 
անվտանգության նոր մարտահրավերներ, ՆԱՏՕ-ի 
առաքելությունը  նույնպես սկսեց զարգանալ: Սպառնալիքը 
սահմանափակված չէր որևէ կոնկրետ տեղադրությամբ 
և դաշինքն էլ արտահայտեց պատրաստակամություն 
դադարեցնելու ագրեսիան ամենուրեք, երբ և որտեղից  էլ այն 
առաջացած լիներ: Փաստը մեկն է, որ 1990-ական թվականների 
ամենաարյունահեղ հակամարտությունները ՆԱՏՕ-ի 
ընդգրկմամբ սկսեցին կարգավորվել:  Բոսնիա-Հերցեգովինայում 
ընթացող էթնիկ զտումը, իսկ Մակեդոնիայում զինված 
հակամարտությունը, դրդեցին սկսելու ՆԱՏՕ-ի խաղաղարար 
գործողությունները:



Իրականում, ՆԱՏՕ-ին անդամությունը Վրաստանի բնակչության 
մեծամասնության ընտրությունն է: Դա հաստատում են  
հասարակական կարծիքի  բազմաթիվ տեղական կամ միջազգային 
հետազոտությունները: Իսկ ամենանշանակալիցը 2008 թվականի  
հունվարի 5-ին անցկացված պլեբիսցիտն է, երբ բնակչության 77%-

11ՆԱՏՕ-ն վրաց ժողովրդի ընտրությունը 
չէ, այն վրացիների գլխին փաթաթվել է 

արտասահմանյան ուժերի կողմից:

ա
ռա

սպ
ել



ը հավանություն տվեց Վրաստանի՝  ՆԱՏՕ-ին անդամությանը 
և սա օտար ուժերի քմահաճույքի արդյունքը չէր:Այս որոշումը 
սերունդների ընտրությունն է: Մինչև օրս ՆԱՏՕ-ին  անդամությունը 
մնում է որպես Վրաստանի կառավարության գլխավոր արտաքին 
գերակայություն և բոլոր  հարցումներով դրան աջակցում է  
Վրաստանի քաղաքացիների  երկու երրորդից  ավելին:

ՆԱՏՕ-ին 
անդամությունը 
Վրաստանի 
բնակչության 
մեծամասնության 
ընտրությունն է:



Կարծիքն այն մասին, որ ՆԱՏՕ-Վրաստան-Ռուսաստան ձևաչափը 
իբր Վրաստանին կպաշտպանի ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի կողմից 
հնարավոր ագրեսիայից, անհեթեթություն է: ՆԱՏՕ-ն իր էությամբ 

12
ՆԱՏՕ-Վրաստան-Ռուսաստան 

ձևաչափը Վրաստանի համար կլինի 
«չհարձակման երաշխիք»: Այս նույն 

ձևաչափով Ռուսաստանի հետ  
ուղիղ երկխոսության ճանապարհով 
Վրաստանը կվերադարձնի կորցրած 

տարածքները: 

ա
ռա

սպ
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պաշտպանական դաշինք է և այն հոգում է անդամ երկրների 
անվտանգության մասին: Իսկ Ռուսաստանի կողմից «չհարձակման» 
փորձը Վրաստանը  արդեն համտեսել է առնվազն 1801, 1921 
և 2008 թվականներին: Նույնպես, օգոստոսյան պատերազմից 
հետո Վրաստանը Ռուսաստանի նկատմամբ  միակողմանիորեն 
ստանձնեց  ուժ չգործադրելու պարտավորություն, իսկ 
Ռուսաստանը  հրաժարվեց  նմանօրինակ պարտականություն 
ստանձնելուց: 

ՆԱՏՕ-Վրաստան համագործակցության հարցերի  մասին 
որոշումը դաշինքը և  Վրաստանը ստանձնում են անկախորեն: 
Իսկ նման ձևաչափի ստեղծումը ենթադրում է ՆԱՏՕ-Վրաստան 
համագործակցության մեջ երրորդ կողմի միջամտությունը, ինչը 
հակադրվում է  նշված գործընկերության սկզբունքին: Դրա հետ միասին, 
ՆԱՏՕ-Ռուսաստանի խորհուրդն անգամ  դադարեցրեց աշխատանքը 
Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի անօրեն անեքսիայի պատճառով: 

Հատկանշական է նաև այն, որ ճիշտ Ռուսաստանը ճանաչեց 
Աբխազիայի և Ցխինվալի  բռնագրաված տարածքների 
անկախությունը: Իսկ այս հարցերի շուրջ Ռուսաստանի հետ  
երկխոսությունը ընթանում է արդեն  տարիներ շարունակ Ժնևի 
ձևաչափի բանակցություններում:



ՆԱՏՕ-Վրաստան համագործակցությունը  մշտապես 
առաջընթանալի է և այս գործընթացում Վրաստանը բոլոր 
փուլերում ավելի ու ավելի է մոտենում դաշինքին: Այսօր Վրաստանն 
ունի ասպիրանտ, այսինքն՝ անդամ դառնալու ցանկություն ունեցող 
երկրի կարգավիճակ: Պաշտոնապես Վրաստանը անդամության 
գործնական պլան (MAP) չունի, թերևս 2008 թվականից 
իրականացնում է  տարեկան ազգային ծրագիրը, որն իր էությամբ  
ճիշտ MAP-ի գործնական մասն է: ՆԱՏՕ-ն բազմիցս նշեց, որ 
Վրաստանը անդամության համար ունի նախապատրաստության 
բոլոր անհրաժեշտ գործնական գործիքները: Սա նշանակում է, որ 
ՆԱՏՕ-ի, այսպես կոչված,  MAP-ի փոխանցումը մնաց միայն որպես 
քաղաքական որոշման մաս:  

Բացի դրանից, 2008 թվականի Բուխարեստի գագաթաժողովում 
ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների լիդերները համաձայնեցին, որ Վրաստանը 
անպայման կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ: Այս խոստումը ՆԱՏՕ-ի 
հերթական գագաթաժողովներում նույնպես բազմիցս  հաստատվեց:  
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Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի հետ 

համագործակցում է 1992 թվականից, 
սակայն  անդամության գործընթացում 

առաջընթաց չի նկատվում:  

Վրաստանը անդամության համար ունի 
նախապատրաստության բոլոր անհրաժեշտ 
գործնական գործիքները:

ա
ռա

սպ
ել



2014 թվականին ՆԱՏՕ-ն Վրաստանին փոխանցեց  էական 
միջոցառումների փաթեթը, ինչը  Վրաստանի անվտանգության 
ամրապնդման և  պաշտպանական ոլորտում համագործակցության 
որակապես նոր մեխանիզմ է: Օրինակ, նշված փաթեթի 
շրջանակներում, 2015 թվականի օգոստոսին Վրաստանում բացվեց 
ՆԱՏՕ-Վրաստան զորավարժության և գնահատման միասնական 
կենտրոն, որը հյուրընկալում է ՆԱՏՕ-ի և Վրաստանի զինված 
ուժերի զինավարժությունները: Իսկ դա ծառայում է Վրաստանի 
զինված ուժերի արդիականացմանը և  պաշտպանունակության  
հզորացմանը: 

ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության բոլոր հաջորդ փուլերը 
ուժեղացնում են  համագործակցությունը և նպաստում են  մեր երկրի 
պաշտպանունակության հզորացմանը:

ՆԱՏՕ-Վրաստան 
համագործակցությունը  
մշտապես առաջընթանալի 
է և այս գործընթացում 
Վրաստանը բոլոր փուլերում 
ավելի ու ավելի է մոտենում 
դաշինքին: 



Բրոշյուրը հրատարակվել է  
ՀԻԻԱ «ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության մասին 
տեղեկատվական կենտրոն» -ի կողմից
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