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Բրոշյուրը հրատարակվել է Վրաստանի արտաքին գործերի 
նախարարության ՀԻԻԱ «ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության մասին 
տեղեկատվական կենտրոնի» կողմից, «Վրաստանի տարածաշրջաններում 
Արևմտյան ինտեգրման մասին իրազեկվածության և ներգրավվածության 
բարձրացում» նախագծի շրջանակներում։ Տեղեկատվական կենտրոնը 
նախագիծն իրականացնում է  Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 
դեսպանության հետ՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական 
դեպարտամենտի աջակցությամբ: Սույն հրատարակության մեջ 
արտահայտված տեսակետները հնարավոր է չարտահայտեն դոնորի 
դիրքորոշումը: 

© 2020, ՀԻԻԱ «ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՆԱՏՕ-Ի ԵՎ ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»     



3

12
ՆԱՏՕ-ի 

մասին

առասպել



4

01

ՎՐԱՍՏԱՆԸ ԵՐԲԵՔ ՉԻ 
ԿԱՐՈՂ ԴԱՌՆԱԼ 
ՆԱՏՕ-Ի ԱՆԴԱՄ, ՔԱՆԻ ՈՐ 
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ ԴԱ ԹՈՒՅԼ 
ՉԻ ՏԱ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ 
երկիրը, ի դեմս Ռուսաստանի, չի կարող խանգարել: Վրաստանի 
ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը Վրաստանի բնակչության 
մեծամասնության ինքնուրույն ընտրությունն է: Ցանկացած   
ինքնիշխան երկիր ունի անվտանգության ապահովման և 
արտաքին կողմնորոշման սահմանման իրավունք: Երկրի 
ՆԱՏՕ-ին անդամակցման որոշումը Դաշինքի անդամ երկրները 
կայացնում են կոնսենսուսի` փոհամաձայնության հիման վրա: 
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02

ՎՐԱՍՏԱՆԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ 
ԴԱՌՆԱԼ ՆԱՏՕ-Ի ԱՆԴԱՄ 
ՄԻՆՉԵՎ ԲՌՆԱԶԱՎԹՎԱԾ 
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՉԼՈՒԾՎԻ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;



7

ՆԱՏՕ-ի ոչ մի իրավական փաստաթղթում չի նշված, որ 

երկրի բռնազավթված տարածքները կխանգարեն ՆԱՏՕ-ին 

անդամակցությանը: Միակ պարտադիր փաստաթուղթը, որտեղ 
խոսքը ՆԱՏՕ-ին անդամակցության պարտադիր չափանիշի մասին 
է խոսքը, Դաշինքի Հյուսիսատլանտյան պայմանագրի,  այսպես  
կոչված Վաշինգտոնի պայմանագրի 10-րդ հոդվածն է: Ըստ այս 
հոդվածի, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները կարող են Դաշինք հրավիրել 
Եվրոպայի ցանկացած պետություն, որը հնարավորություն 
ունի կատարելու պայմանագրով նախատեսված պայմանները 
և իր լուման ներդնել Հյուսիսատլանտյան տարածաշրջանի 
անվտանգության մեջ: Այս չափանիշներով Վրաստանը կարող 
է դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր միջազգայնորեն ճանաչված 
սահմաններում, ներառյալ գրավյալ Աբխազիայի և Ցխինվալիի 
տարածաշրջանները:

Հատկանշական է, որ ՆԱՏՕ-ի ողջ պատմության ընթացքում 
Դաշինքին երկրի անդամակցում տեղի է ունեցել նույնիսկ 
հարևանների հետ սահմանները չսահմանված լինելու դեպքում: 
2004 թվականին, ՆԱՏՕ-ին անդամակցելիս, Մերձբալթյան 
երկրների սահմանների սահմանազատման խնդիրը չէր 
կարգավորված Ռուսաստանի հետ,  վերջինիս կողմից 
գործընթացի երկարաձգման պատճառով: Չնայած դրան` ՆԱՏՕ-ն 
քաղաքական որոշում կայացրեց`Բալթյան երկրները ՆԱՏՕ  
հրավիրել առկա վիճակով և այնուհետև, բանակցությունների 
միջոցով կարգավորել առկա տարածքային խնդիրները 
Ռուսաստանի հետ: Լատվիան, անդամակցելուց հետո շատ 
շուտ, 2007 թվականին Ռուսաստանի հետ պայմանագիր կնքեց 
սահմաննները որոշելու մասին, Էստոնիան դեռ 2005 թվականին, 
այնուհետև` 2014 թվականին սահմանային պայմանագիր 
ստորագրեց, բայց պայմանագիրը դեռ ուժի մեջ չի մտել:
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03

ՎՐԱՍՏԱՆԸ ՆԱՏՕ-ԻՆ 
ԱՆԴԱՄԱԿՑԵԼՈՒ ԴԻՄԱՑ 
ՊԵՏՔ Է ՀՐԱԺԱՐՎԻ 
ԲՌՆԱԶԱՎԹՎԱԾ 
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒՑ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Այս առասպելը բոլորովին չի համապատասխանում 
իրականությանը: ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը չի   նշանակում գրավյալ 

տարածքներից հրաժարվել: 

Իրականում, ՆԱՏՕ-ն  խստորեն սատարում է Վրաստանի 

ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը 

միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում: Դաշինքի դիրքորոշման 
համաձայն, Ցխինվալիի տարածաշրջանը և Աբխազիան Վրաստանի 
անբաժանելի մասն են: ՆԱՏՕ-ն բազմիցս կոչ է արել Ռուսաստանին 
չեղյալ հայտարարել Վրաստանի տարածաշրջաններն որպես 
անկախ պետություններ ճանաչելու որոշումը և Վրաստանից դուրս 
բերել օկուպացիոն զորքերը:  
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04

ՆԱՏՕ-ԻՆ 
ԱՆԴԱՄԱԿՑԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ
ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՎՏՈՄԱՏ 
ԿԵՐՊՈՎ ԿՏԵՂԱԿԱՅՎԵՆ 
ՆԱՏՕ-Ի ՌԱԶՄԱԲԱԶԱՆԵՐ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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ՆԱՏՕ-ն կառավարվում է հավասարության և ժողովրդավարության 
սկզբունքով, որտեղ որոշումն ընդունվում է կոնսենսուսով: 
Դաշինքին անդամակցելու դեպքում,  որոշումներ կայացնելիս, 
Վրաստանը, որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, կունենա մեկ 
հավասար ձայն:  

Անդամակցելուց հետո երկիրը ինքն է որոշում, թե ՆԱՏՕ-ի 
հետ ինչպիսի համագործակցություն է ցանկանում, իսկ 
այդ համագործակցության նպատակը կլինի միայն երկրի 
անվտանգության ամրապնդումը: ՆԱՏՕ-ի ռազմական բազայի 

տեղակայումը անդամ պետության տարածքում ինքնաբերաբար 

չի տեղի ունենում, և այդ որոշումը կախված է հենց  անդամ 

պետության ցանկությունից:

Օրինակ ՝ Դաշինքը  իրականացնում է օդային տարածքի մշտական 
պարեկավորում  և պաշտպանություն այն երկրների համար, 
որոնք չունեն հակաօդային պաշտպանության համակարգ: 
Մասնավորապես, 2004 թվականից ի վեր ՆԱՏՕ-ի ինքնաթիռները 
պաշտպանում են Ալբանիայի, Էստոնիայի, Լիտվայի, Լատվիայի և 
Սլովենիայի տարածքները տարեկան 365 օր, շաբաթական յոթ օր, 
օրը 24 ժամ: Իսկ այդ որոշումը ՆԱՏՕ-ն կայացրել է այդ երկրների 
պահանջի հիման վրա:
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05

ԽԱՂԱՂԱՊԱՀ 
ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 
ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ 
ՈՒԺԵՐԸ ԿՌՎՈՒՄ ԵՆ 
ՈՒՐԻՇԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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 Մասնակցելով խաղաղապահ առաքելություններին. 
 Վրաստանը նշանակալի ներդրում ունի ահաբեկչության դեմ 

պայքարում և համաշխարհային անվտանգության ապահովման 
գործում: Նշվածը նաև Վրաստանի շահերից է բխում, քանի որ 
միջազգային ահաբեկչությունը չի ճանաչում սահմաններ և դրա 
դեմ պայքարում անհրաժեշտ են ընդհանուր ջանքեր։  

 Զինծառայողները ձեռք են բերում եզակի ռազմական փորձ 
և արդյունքում զարգանում են Վրաստանի ռազմական 
հնարավորությունները: Ավելի քան 18 000 վրացի զինծառայողներ 
արդեն անցել են համապատասխան պատրաստություն: Այս 
փորձառությամբ Վրաստանն ունի բարձր մակարդակով 

պատրաստված և ՆԱՏՕ-ի չափորոշիչներին լիովին 

համատեղելի բանակ: Իսկ սա երկրի զարգացման ճանապարհի 
վրա  կարևորագույն ռեսուրսներից մեկն է:   

 Վրացի զինվորները օրինակելի կերպով կատարում են 
իրենց պարտականությունները և արժանապատիվ կերպով 
ներկայացնում  Վրաստանը  ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր 
երկրների առջև, ինչը  Վրաստանին դրսևորում է որպես 

վստահելի գործընկեր:    
 Վստահելի գործընկերոջ կարգավիճակով ՝ Վրաստանի հարցը 

մշտապես արդիական է միջազգային մակարդակում, ինչը 
նպաստում է ՆԱՏՕ-ի կողմից Վրաստանի  շարունակական 
աջակցությանը:

  ՆԱՏՕ-ին անդամակցության համար խաղաղապահ 
առաքելություններին մասնակցելը գլխավոր նպաստող 
գործոններից մեկն է:  
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06

ՆԱՏՕ-Ն ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԵՏ 
ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ 
ՊԱՏԵՐԱԶՄ ՉԻ ՍԿՍԻ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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ՆԱՏՕ-ն ոչ թե հարձակողական, այլ պաշտպանական 
կազմակերպություն է, և նրա գլխավոր  սկզբունքը անդամ 
պետությունների անվտանգության ապահովումն է: ՆԱՏՕ-ն 
անդամ պետությունների անվտանգությունը կարգավորում է 
Հյուսիսատլանտյան պայմանագրի 5-րդ հոդվածով, որի համաձայն 
մեկ անդամի վրա հարձակումը քննարկվում է որպես հարձակում 
ամբողջ Դաշինքի վրա:   Չհիմնավորված և փաստարկից զուրկ է 
տվյալ սկզբունքի ոչ գործունակության մեջ կասկածելու փորձերը։   

Երբ Վրաստանը դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, ՆԱՏՕ-ի 5-րդ 
հոդվածը կտարածվի նաև Վրաստանի վրա: Սա նշանակում 
է, որ Ռուսաստանի կամ որևէ այլ երկրի կողմից Վրաստանի 
դեմ ռազմական ագրեսիայի իրականացման դեպքում ՆԱՏՕ-ն 
պարտավորություն կստանձնի` պաշտպանել Վրաստանը և 
համապատասխանաբար պատասխանել ագրեսորին:
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07

ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՀԱՄԱՐ  
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿԸ 
ՉԵԶՈՔՈՒԹՅՈՒՆՆ Է,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Չեզոքության մասին հայտարարությունը պետք է հիմնված լինի 
միջազգայնորեն ճանաչված համաձայնագրի վրա: Մասնավորապես, 
չեզոք պետություն ստեղծվում է այն ժամանակ, երբ հզոր 
պետությունները ճանաչում են այդ երկրի չեզոքությունը և, միևնույն 
ժամանակ, հանդիսանում են այդ կարգավիճակի երաշխավորներ: 
Շվեյցարիան, Ավստրիան և Թուրքմենստանը մշտական   չեզոքություն 
են ընդունել միջազգային համաձայնագրերով: 

Ինչ վերաբերում է երաշխիքներին, ապա Վրաստանի դեպքում,   
առնվազն իր  հարևաններից մեկը`  Ռուսաստանը չի կարող 
դառնալ չեզոքության երաշխավոր, քանի որ Ռուսաստանն ինքն է 
բռնազավթել Վրաստանի  տարածքները:

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

Չեզոքությունը ենթադրում է նաև մի շարք պարտավորություններ. 
երկիրը չպետք է մասնակցի որևէ ռազմական հակամարտության: 
Անթույլատրելի է նաև նրա տարածքով այլ երկրի զորք անցկացնելը  
և հատկապես` ռազմական բազաների գոյությունը:

Հատկանշական է նաև այն, որ Ռուսաստանի կողմից  չեզոքության 
թեմայով մանիպուլյացիան նոր չէ: 1920 թվականին Խորհրդային 
Ռուսաստանը ճանաչեց Վրաստանի Դեմոկրատական   
Հանրապետության անկախությունը, և ի պատասխան Վրաստանին 
համաձայնեցրեց չեզոքության: Այս եղանակով Վրաստանը նույնիսկ 
դաշնակիցներ ձեռք բերելու տեսական հնարավորությունից է 
հրաժարվել և դրա շնորհիվ, 1921թվականին  այն հեշտությամբ 
նվաճեց Ռուսաստանը՝ խախտելով Վրաստանի հետ մեկ տարի 
առաջ ստորագրված համաձայնագիրը:   

Ժամանակակից պատմության մեջ նույնպես կա նրա օրինակ, 
թե ինչպես անտեսեց Ռուսաստանը երկրի չեզոքությունը: 1994 
թվականին Մոլդովայի Հանրապետությունը սահմանադրությամբ 
հայտարարեց չեզոքություն: Չնայած դրան` 1990 թվականից ի 
վեր, մինչև օրս Մոլդովայի Հանրապետությունը Մերձդնեստրի 
տարածաշրջանում սառեցված հակամարտության հիմնախնդիր 
ունի, որտեղ հենց Ռուսաստանի ռազմաբազաներն են տեղակայված:
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ՆԱՏՕ-Ն ԱԳՐԵՍԻՎ  ԵՎ 
ԱՊԱԿԱՅՈՒՆԱՑՆՈՂ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ Է,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Հյուսիսատլանտյան կազմակերպությունը ստեղծվել է 
խաղաղություն  ապահովելու նպատակով: Նրա գործողությունները 
երբեք ուղղված չեն եղել որևէ պետության դեմ: Դաշինքը 
պաշտպանում է իր անդամներին քաղաքական և ռազմական 
միջոցներով: Այն նպաստում է ժողովրդավարական արժեքների 
պաշտպանությանը և միտված է վեճերը և շարունակվող 
հակամարտությունները խաղաղ ճանապարհով լուծելու:

Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կարևորագույն սկզբունքներից 
մեկը   հավաքական պաշտպանությունն է: Հյուսիսատլանտյան 
պայմանագրի 5-րդ հոդվածը հիմնվում է հավաքական 
անվտանգության սկզբունքի վրա, համաձայն որի ՝ մեկ կամ մի 
քանի պետությունների վրա զինված հարձակումը քննարկվում է 
որպես հարձակում ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր  պետությունների վրա: 
Ճիշտ ՆԱՏՕ-ի վաստակն է, որ Եվրոպայում վերջին 70 տարիների 
ընթացքում խաղաղություն է հաստատված։ Ինչպես նաև, 
յուրաքանչյուր հաջորդ ընդլայնման հետևանքով, նոր անդամների 
համար անվտանգության երաշխիքների միջոցով, ընդլայնվում է 
անվտանգության և խաղաղության արեալը ողջ Եվրատլանտյան 
տարածքում։    
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09

ՆԱՏՕ-Ի ԴՈՒՌԸ ԹԱԿԵԼԸ 
ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՇԱՀԵՐԻՑ ՉԻ 
ԲԽՈՒՄ, ԵՎ ՈՉ ԷԼ ՆԱՏՕ-
ՈՒՄ ԵՆ ՍՊԱՍՈՒՄ ՄԵԶ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Վրաստանի անվտանգության և արտաքին քաղաքականության 
նպատակն է ստեղծել անվտանգ, ժողովրդավարական և կայուն 
միջավայր: Իսկ ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը նպատակին 
հասնելու միջոց է: ՆԱՏՕ-ն միակ ռազմաքաղաքական դաշինքն է, 
որը դիմակայել է  ժամանակին և բազմաթիվ մարտահրավերների: 
Ողջ այս ընթացքում անդամ պետություններին ռազմական 
վտանգ չի սպառնացել, չհաշված  9/11-ի իրադարձությունները, ի 
պատասխան որի ՆԱՏՕ-ն  գործարկեց  հինգերորդ հոդվածը: ՆԱՏՕ-

ին անդամակցության դեպքում, Վրաստանի անվտանգության 

ռիսկի առաջացման դեպքում մեր երկրի կողքին կկանգնի 30 

դաշնակից երկիր։  

Միևնույն ժամանակ, Դաշինքի հետ համագործակցության 
արդյունքում զարգանում են Վրաստանի պաշտպանական 
հնարավորությունները և ժողովրդավարական ինստիտուտները, 
ինչը մեզ օգնում է ձևավորվել, որպես իսկական եվրոպական 
պետություն:

ՆԱՏՕ-ի դուռը բաց է Եվրոպայի ցանկացած ժողովրդավար և 
խաղաղասեր պետությանների համար, որոնք ունակ են նպաստել 
Հյուսիսատլանտյան պայմանագրով նախատեսված խնդիրների 
իրականացմանը  և իրենց լուման ներդնել Հյուսիսատլանտյան 
տարածքի անվտանգության ապահովման մեջ։   
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ԴԱՇԻՆՔՆ ԻՐ ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԵՐԲԵՔ 
ՉԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼ 
ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Սառը պատերազմի ժամանակ ՆԱՏՕ-ի առաքելությունն էր 
կանխել Խորհրդային  Միության կողմից հնարավոր ագրեսիան, 
և դա հաջողությամբ ստացվում  էր: Այս ժամանակամիջոցում 
ՆԱՏՕ-ի ուժերը երբեք ներգրավված չեն եղել  որևէ ռազմական 
հակամարտության կամ ճգնաժամի մեջ:

Իսկ Խորհրդային Միության փլուզումից հետո անվտանգության 
նոր մարտահրավերներ առաջացան, իսկ ՆԱՏՕ-ի գործառույթներն 
ավելի ընդլայնվեցին: Սպառնալիքն այլևս չէր սահմանափակվում 
որևէ կոնկրետ վայրով, և Դաշինքն էլ պատրաստակամություն 
հայտնեց դադարեցնել ագրեսիան ամենուր` երբ  և որտեղից էլ 
այն ծագած լիներ: Փաստը մեկն է, որ ՆԱՏՕ-ի ներգրավմամբ, 

1990-ական թվականներին արյունոտ հակամարտությունները  

սկսեցին կարգավորվել: Բոսնիա- Հերցեգովինայում ընթացող 
էթնիկ զտումները, իսկ Հյուսիսային Մակեդոնիայում զինված 
հակամարտությունը ՆԱՏՕ-ին մղել են խաղաղապահ 
գործողություններ սկսելու:

 ՆԱՏՕ-ի գործողությունների արդյունքում.  
 Բոսնիայում կնքվել է Դեյթոնի խաղաղության պայմանագիրը, 

որն ավարտեց զինված բախումները  բոսնիացի սերբերի և 
բոսնիացի խորվաթների միջև:

 Հյուսիսային Մակեդոնիայում կնքվեց խաղաղության 
պայմանագիր Հյուսիսային Մակեդոնիայի կառավարության և 
խռովարար ալբանացիների միջև՝ վերջ տալով ալբանացիների 
անջատողականությանը:   
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11

ՆԱՏՕ-Ն ՎՐԱՑ ԺՈՂՈՎՐԴԻ 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԷ, ԱՅՆ 
ՎՐԱՑԻՆԵՐԻ ՎԶԻՆ Է 
ՓԱԹԱԹՎԱԾ ՕՏԱՐ ՈՒԺԵՐԻ 
ԿՈՂՄԻՑ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Իրականում, ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը Վրաստանի 

բնակչության մեծամասնության ընտրությունն է: Դա հաստատվում 
է բազմաթիվ տեղական և միջազգային հասարակական կարծիքի 
հարցումների միջոցով: Իսկ ամենակարևորը 2008 թվականի 
հունվարի 5-ին անցկացված պլեբիսցիտն է, երբ բնակչության 
77% -ն աջակցեց Վրաստանի ՆԱՏՕ-ին անդամակցությանը: 
Այս որոշումը սերունդների  ընտրությունն է: Մինչ օրս ՆԱՏՕ-
ին անդամակցությունը շարունակում է մնալ Վրաստանի 
կառավարության արտաքին քաղաքականության գլխավոր 
արտաքին գերակայություն, և դրան բոլոր հարցումներում 
աջակցում է Վրաստանի քաղաքացիների ավելի քան երկու 
երրորդը:   
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12

1992 ԹՎԱԿԱՆԻՑ 
ՆԱՏՕ-ՎՐԱՍՏԱՆ  
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ ՉԻ 
ՆԿԱՏՎՈՒՄ, 

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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ՆԱՏՕ-Վրաստան համագործակցությունն ակտիվորեն ընթանում 

է և խորանում, և այս գործընթացում Վրաստանը յուրաքանչյուր 

փուլում ավելի ու ավելի է մոտենում Դաշինքին: Այսօր Վրաստանն 
ունի ասպիրանտի կամ անդամակցության թեկնածու երկրի 
կարգավիճակ: Պաշտոնապես  Վրաստանը չունի Անդամակցության 
գործողությունների ծրագիր (MAP), բայց 2008 թվականից 
իրականացնում է ամենամյա ազգային ծրագիր, որն, ըստ էության, 
MAP- ի գործնական մաս է: ՆԱՏՕ-ն բազմիցս նշել է, որ Վրաստանն 

անդամակցությանը նախապատրաստվելու համար ունի բոլոր այն 

գործնական գործիքները, որոնք անհրաժեշտ են: Դա նշանակում 
է, որ ՆԱՏՕ-ի այսպես կոչված MAP-ի շնորհումը մնում է միայն 
քաղաքական որոշման մի մաս:

Բացի այդ, 2008 թվականի Բուխարեստի գագաթնաժողովում 
ՆԱՏՕ-ի երկրների առաջնորդները համաձայնեցին, որ Վրաստանն 
անպայման կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ: Այս խոստումը ՆԱՏՕ-ի 
բոլոր հաջորդ գագաթնաժողովներին կանոնավոր կերպով 
հաստատվում է։  

2014 թվականին ՆԱՏՕ-ն որոշում կայացրեց ՆԱՏՕ-Վրաստան 
(SNGP) էական փաթեթի (SNGP) մշակման վերաբերյալ, որի 
նպատակը Վրաստանի պաշտպանական հնարավորությունների 
բարձրացումն է, կայունության հզորացումը և երկրի 
նախապատրաստումը ՆԱՏՕ անդամագրվելու համար։    Օրինակ, 
վերոհիշյալ փաթեթի շրջանակներում 2015 թվականի օգոստոսին 
Վրաստանում բացվեց ՆԱՏՕ-Վրաստան զորավարժությունների  
և գնահատման համատեղ կենտրոն (JTEC), որը հյուրընկալում 
է ՆԱՏՕ-ի և Վրաստանի պաշտպանության ուժերի 
զորավարժությունները: Իսկ սա ծառայում է Վրաստանի 
զինված ուժերի արդիականացման և պաշտպանունակության    
հզորացմանը: Պետք է նշել, որ 2020 թվականի դեկտեմբերին 
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ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարները Վրաստանի համար 
հաստատեցին ՆԱՏՕ-ի նորացված փաթեթ (SNGP),  որը ներառում է 
նշանակալի տարրեր Վրաստանի պաշտպանունակության հետագա 
հզորացման համար։ 
  
2016 թվականից Վրաստանը ներգրավված է ՆԱՏՕ-ի 
ջանքերին`սևծովյան անվտանգության ամրապնդման ուղղությամբ: 
Մեր երկիրը մասնակցում է Դաշինքի հետ ռազմավարական 
քննարկումներին և դաշնակիցներին տեղեկություններ է փոխանցում 
սևծովյան տարածաշրջանի անվտանգության միջավայրի վերաբերյալ: 
Վրաստանը համագործակցում է Դաշինքի հետ կոնկրետ, գործնական 
նախաձեռնությունների շուրջ, որոնք իրականացվում են 2018-ի 
Բրյուսելի գագաթնաժողովի որոշումներին համապատասխան: 
Միևնույն ժամանակ, Սևծովյան անվտանգության խնդրի շուրջ 
Դաշինքի հետ փոխգործակցությունն ավելի ու ավելի է խորանում է, 
ինչի մասին վկայում են 2019 և 2020 թվականների ՆԱՏՕ-ի արտաքին 
գործերի նախարարների որոշումները՝ Վրաստանի և Ուկրաինայի 
աջակցության նոր միջոցառումների վերաբերյալ: Մասնավորապես, այդ 
որոշումների արդյունքում Վրաստանի Սև ծովի նավահանգիստներում 
ավելի շատ նավահանգիստային այցեր և ավելի շատ ուսուցում է 
իրականացվում, և պարբերաբար փոխանակվում է տարածաշրջանում 
իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ 

ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության յուրաքանչյուր հաջորդ փուլ 
ամրապնդում է ինչպես քաղաքական, այնպես էլ գործնական 
համագործակցությունը Դաշինքի հետ, նպաստում է մեր երկրի 
պաշտպանունակության և կայունության զարգացմանը և մեզ ավելի 
ու ավելի է մոտեցնում ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու վերջնական 
նպատակին:
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10
ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ 

մասին

առասպել
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01

ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԺԵՔՆԵՐՆ      
ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ ԵՆ 
ՎՐԱՑԱԿԱՆԻ ՀԵՏ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Պատմականորեն, Վրաստանի արտաքին քաղաքականությունը 
և նրա ընտրությունը միշտ պայմանավորված են եղել նկրտումով 
դեպի արևմտյան աշխարհ: Մեր երկրի քրիստոնեական արժեքները, 
որոնք ենթադրում են հանդուրժողականություն, ներողամտություն, 
հասարակության բոլոր անհատների ազատություն, արդարություն 
և ընտանիքի հանդեպ առանձնահատուկ հարգանք` Վրաստանի 
բնակչության արևմտյան նկրտումների համար արգասաբեր հող 
են պատրաստել: Եվրամիությունը ևս հիմնված է քրիստոնեական 
հիմքերի և բարոյականության վրա, ինչը նրան հնարավորություն 
է տալիս  լինել բազմազան և ազատության գաղափարի վրա 
կառուցված միություն: Հայտարարված, Եվրամիությունը հիմնվում 
է հետևյալ հիմնական արժեքների վրա՝ հարգանք մարդու 
արժանապատվության և իրավունքների նկատմամբ, ազատություն, 
ժողովրդավարական կառավարում, հավասարություն և օրենքի 
գերակայություն: Եթե   վերանայենք մեր սահմանադրությունը, 
ապա այն ուղղակիորեն կրկնում է վերոթվարկյալ արժեքները: 
Թեև, նույնիսկ առանց սահմանադրության, Վրաստանի համար 
արժանապատվության և ազատության գաղափարը, ինչպես 
նաև ժողովրդավարական կառավարման կատարելագործման 
և հավասարության գաղափարը,  միշտ եղել են նրա բնական 
բաղադրիչ մասը:



32

02

ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ Է 
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ 
ԴԵՄ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Ընտանեկան արժեքներն ու արժեքավոր լինելը ենթադրում են 
ընտանիքի անդամների փոխադարձ հարգանք և ընտանիքի 
ամրություն: Հաճախ կարծիք է տարածվում, որ Եվրամիության 
անդամ պետությունների համար ընտանիքը օտար 
հասկացություն է, և ամուսնալուծությունների թիվը հատկապես 
մեծ է: Համեմատության համար նշենք, որ երկրորդ և երրորդ 
ամուսնությունների տոկոսային ցուցանիշը շատ ավելի բարձր է 
Ռուսաստանի Դաշնությունում (52%), քան, օրինակ, Իտալիայում, 
Լիտվայում, Գերմանիայում, Բուլղարիայում, Լատվիայում և այլն:

Եվրամիության անդամ երկրները մեծ ուշադրություն են դարձնում 
ընտանեկան բռնության և ճնշումների դեմ քաղաքականության 
մշակմանը: Վրաստանը ստացել է հարյուր հազարավոր եվրոյի 
ֆինանսավորում Եվրամիությունից ՝ ընտանեկան բռնության դեմ 
պայքարի ծրագրի շրջանակներում:

Կարևոր է, որ Եվրամիությունը չունի որևէ պահանջ (ոչ գրավոր, ոչ 
բանավոր) որևէ երկրի, այդ թվում ՝ Վրաստանի նկատմամբ, որը 
նախատեսում է  նույն սեռն ունեցող մարդկանց ամուսնության 
օրինականացում: Եվրամիության անդամ բոլոր երկրները, որտեղ 
նույնասեռականների  ամուսնությունը օրինականացվել է, գործում 
են իրենց սեփական բնակչության կարծիքներին համապատասխան: 
Հարկ է նշել, որ Եվրամիության անդամ երկրներում կան նաև 
այնպիսիք, որտեղ  նույնասեռ ամուսնությունը արգելված է, և ոչ էլ՝ 
քաղաքացիական զույգ լինելու հնարավորություն է ապահովված, 
օրինակ՝ Լեհաստանում, Լիտվայում, Լատվիայում, Սլովակիայում 
և Բուլղարիայում: Ավելի պարզ օրինակի համար` Խորվաթիայում 
ամուսնությունը սահմանադրությամբ սահմանվում է որպես կնոջ 
և տղամարդու համատեղ կյանք: 
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03

ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆՆ 
ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ ՄԵԶ    
ԿՈՐՑՆԵԼ ԿՏԱ ՄԵՐ ԿՐՈՆԸ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Եվրամիության անդամ երկրներ են ուղղափառ աշխարհի 
այնպիսի կարևոր երկրներ, ինչպիսիք են Հունաստանը, Կիպրոսը, 
Ռումինիան և Բուլղարիան:

(շուրջ 40 միլիոն մարդ): Ինչպես նաև, Եվրամիության 
անդամակցման  թեկնածու երկրի` Սերբիայի բնակչության 
մեծամասնությունն   ուղղափառ է: Հետևաբար, Եվրամիությանն 
անդամակցելը վերոնշյալ երկրների Ուղղափառ եկեղեցու, ինչպես 
նաև Եվրամիության անդամ և թեկնածու երկրների ուղղափառ 
բնակչության համար   որևէ վտանգ չի ստեղծել:

Եթե   քննարկենք հավատացյալների վիճակագրությունը 
Եվրամիության  անդամ պետություններում, ապա այստեղ 
նույնպես հետաքրքիր փաստեր կգտնենք: Օրինակ ՝ Լեհաստանի 
բնակչության 87%-ն իրեն  համարում է եկեղեցու ակտիվ հետևորդ 
և հավատացյալ:

Եվրամիությունը հոգ է տանում  յուրաքանչյուր մարդու դավանանքի 
ազատության մասին և հարգում է այն: Եվրամիության երկրներում 
եկեղեցի-պետություն հարաբերությունները կարգավորվում 
են անհատական, ազգային օրենսդրական մակարդակով, և 
տարբերվում է նաև եկեղեցու դերը հասարակական կյանքում` 
ըստ երկրների:  
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04

ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆՆ 
ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ ՉԻ ԿԱՐՈՂ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՎԵԼ 
ԲՌՆԱԶԱՎԹՎԱԾ 
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՎ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Եվրամիությունը հաստատորեն աջակցում է Վրաստանին` 
միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում, իր բաղկացուցիչ 
Ցխինվալիի և Աբխազիայի տարածաշրջաններով, և այդ հարցը 
վերանայման ենթակա չէ: Իրավաբանական տեսանկյունից, 
Եվրամիությանն անդամակցությունը նշանակում է միջազգայնորեն 
ճանաչված սահմաններով, իհարկե, Աբխազիայի և Ցխինվալի 
շրջանների հետ (ներկայումս գրավյալ):

Կան մի շարք երկրների օրինակներ, որոնք ունեցել են տարածքային 
և սահմանային խնդիրներ ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանն 
անդամակցելու ժամանակ: Օրինակ, կարող ենք քննարկել 
Կիպրոսը, որը Եվրամիության անդամ պետություն  է դարձել 
2004 թվականին: Առկա հակամարտությունը Եվրամիությանն 
ինտեգրման ոչ մի փուլում հարցականի տակ  չի  դրել Կիպրոսի 
ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարցը:   
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05

ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 
ԿՐԹՎԵԼԸ ՇԱՐՔԱՅԻՆ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
ՀԱՍԱՆԵԼԻ ՉԷ։

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Վրաստան-Եվրամիություն բազմակողմ հարաբերությունների 
կարևորագույն ուղղություններից մեկը կրթությունն է: 1992 
թվականից առ այսօր Եվրամիության աջակցությամբ իրականացվող 
ծրագրերը միտված են Վրաստանում կրթության բոլոր 
աստիճանների հզորացմանը  և ընդգրկում են կրթական ոլորտի 
գրեթե բոլոր աստիճանները՝ նախադպրոցական, միջնակարգ և 
բարձրագույն կրթություն:

Կրթական ոլորտում Վրաստան-Եվրամիություն 
համագործակցության ամենանշանակալի ծրագրերից մեկը՝ 
իր տևողությամբ, մասշտաբայնությամբ և հաջողություններով,   
«Էրազմուս +» («Էրազմուս պլյուս»)-ն է:

Ներկայումս «Էրազմուսի» նախագծերում ընդգրկված է Վրաստանի 
39 համալսարան, որոնց հետ իրականացվել է ավելի քան 100 
նախագիծ: Կահավորվել են լաբորատորիաներ, գրադարաններ, 
թարգմանվել և հրատարակվել են դասագրքեր, անցկացվել է 
ավելի քան 300 գիտաժողով:

Վրաստանը Էրազմուսի փոխանակման ծրագրերի առումով 
ամենահաջող երկրներից մեկն է: 2018 թվականի տվյալներով, 
Վրաստանը շուրջ 2000 ուսանողով, ծրագրին մասնակցող 131 
երկրների շարքում առաջին տասնյակում զբաղեցնում է վեցերորդ 
տեղը:

Մասնակցությունը Եվրամիության կրթական ծրագրերին միշտ էլ 
եղել է և հանդիսանում է թափանցիկ գործընթաց, և Վրաստանի 
ցանկացած ուսանող կարող է մասնակցել դրան, եթե նա 
բավարարում է  և պատշաճ կերպով հետևում է   համալսարանի և 
ծրագրի հայտաձևին:
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06

ՎՐԱՑԱԿԱՆ 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԵՆ
ԿԱՐՈՂԱՆԱ ԲԱՎԱՐԱՐԵԼ 
ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ   
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ ԵՎ 
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԸ: ՀԵՏԵՎԱԲԱՐ, 
ԿԲԱՐԴԱՆԱ ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅՈՒՆ 
ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄՆԵՐ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼԸ ԵՎ ՎՐԱՑ 
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԸ ՎՐԱՍՏԱՆԻ 
ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ 
ԵՎՍ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂԱՆԱ 
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼ 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Մինչև Ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը, 
Եվրամիությունում արտադրված արտադրանքը անխոչընդոտ 
մուտք էր գործում վրացական շուկա`շնորհիվ իր բարձրորակ և 
սննդի անվտանգության բարձր չափորոշիչների: 2014 թվականին 
կնքված Ասոցացման համաձայնագիրը վրաց ձեռներեցներին 
օգնում է աստիճանաբար անցնել Եվրամիության չափորոշիչներին,  
ինչը նշանակում է, որ Վրաստանում արտադրված արտադրանքը 
կլինի բարձրորակ   և մրցունակ ոչ միայն վրացական շուկայում, 
այլև` եվրոպական և այլ միջազգային շուկաներում:

Պետք է նկատի ունենալ այն հանգամանքը, որ հիշյալ 
չափորոշիչներին    հասնելու համար վրացի ձեռներեցներին տրվում 
է որոշակի ժամանակահատված, և Եվրամիությունը ֆինանսական 
աջակցության գործիքներ է տրամադրում Վրաստանին ՝ 
արտադրանքի որակը, մատակարարման կայունությունը և 
մրցակցային միջավայրը բարձրացնելու համար:

Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու (DCFTA) 
գործարկման արդյունքում, որը Եվրամիության հետ կնքված 
Ասոցացման համաձայնագրի կարևորագույն մասերից մեկն է, 2017 
թվականի տվյալներով, 2012 թվականի համեմատ, Եվրամիության  
շուկա արտահանումը  աճել է 86%-ով:
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07

ՎՐԱՍՏԱՆԸ 
ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ 
ՇՈՒԿԱ ՄԻԱՅՆ ՄԻ ՔԱՆԻ 
ՏԵՍԱԿԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ Է 
ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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2018 թվականին Եվրամիության երկրների հետ Վրաստանի 
առևտրաշրջանառությունը կազմել է 3 359.4 միլիոն ԱՄՆ դոլար, 
ինչը գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը 17.7 տոկոսով: 
Տարածված է կարծիք, որ   Եվրամիության շուկայում  Վրաստանից 
միայն մի քանի տեսակի միրգ է վաճառվում: Իրականում փաստերը 
այլ հանգամանքներ են ցույց տալիս: 2018 թվականի առաջին 
վեց ամիսների տվյալներով  գյուղատնտեսական արտադրանքի 
արտահանումը Եվրամիություն  աճել է 31%-ով (18.1 մլն ԱՄՆ 
դոլար)՝ հասնելով 76.6 մլն ԱՄՆ դոլարի,  իսկ արդյունաբերական 
արտադրանքի արտահանումն աճել է 19%-ով (46.9 մլն ԱՄՆ 
դոլարով ավելի) և 291.2 մլն ԱՄՆ դոլար կազմել:  

Ալկոհոլային խմիչքների, հանքային ջրերի, գինու, տխիլի 
և մրգային ջեմերի հետ մեկտեղ, Վրաստանն ակտիվորեն 
սկսել է վաճառել այնպիսի ապրանքներ, ինչպիսիք են պղնձի 
հանքաքարը և խտանյութերը, ազոտական   պարարտանյութերը, 
ֆերոհամաձուլվածքները, անմշակ նավթը և այլն: Միևնույն 
ժամանակ, հարկ է նշել, որ Վրաստանին առաջին անգամ 
հնարավորություն է տրվել Եվրամիության շուկա  արտահանել 
կենդանական ծագման սննդամթերք, մասնավորապես՝ մեղր, 
ինչպես նաև սևծովյան ձուկ և ձկնամթերք:

Կարևոր է, որ Խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու 
(DCFTA) արդյունավետ յուրացումից հետո մեր արտահանումը 
կաճի ինչպես գյուղատնտեսական, այնպես էլ արդյունաբերական 
արտադրանքի ուղղությամբ:
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08

ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ 
ԱՌԵՎՏՈՒՐԸ ՄԵԶ 
ՀԵՌԱՑՆՈՒՄ Է 
ԱՅԼ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ 
ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻՑ,

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Վրաստան-Եվրամիության միջև առևտուրը չի ազդում այլ 
պետությունների հետ առևտրաշրջանառության և առհասարակ 
տնտեսական համագործակցության վրա: Ասոցացման մասին 
համաձայնագիրը և Եվրամիության հետ համագործակցության 
մյուս ձևաչափերը  որևէ փուլում չեն քննարկում Վրաստանի 
առևտրային գործընկերների առաջնահերթության սահմանում: 
Ավելին, կարելի է ասել, որ եվրոպական ինտեգրման 
գործընթացում նախատեսվող և ընթացող բարեփոխումները էլ 
ավելի կբարձրացնեն Վրաստանում արտադրվող արտադրանքի 
որակն ու հեղինակությունն ամբողջ աշխարհի մասշտաբով: Այս 
ամենը կօգնի երկրին ավելի մեծ եկամուտներ ստանալ և խորացնել 
հարաբերությունները տարբեր առևտրային գործընկերների, այդ 
թվում, այնպիսի երկրների հետ, ինչպիսիք են Չինաստանը, ԱՊՀ 
երկրները և այլն:
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09

ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆ 
ԱՅԼԵՎՍ ՉԻ ԸՆԴԼԱՅՆՎՈՒՄ, 
ԻՆՉ ԷԼ ՈՐ ԱՆԵՆՔ, 
ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է ՄԵԶ ՉԵՆ 
ԸՆԴՈՒՆԻ։   

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Հաճախ կարծիք է տարածվում, որ Եվրամիության ընդլայնման 
գործընթացն ավարտվել է տարիներ առաջ, և գերհոգնել  է 
նոր անդամներ ընդունելուց: Վերոնշյալ կարծիքը սխալ է, 
ինչի մասին ինքնին խոսում է 2018 թվականի փետրվարի 
6-ին Եվրահանձնաժողովի կողմից Արևմտաբալկանյան 
տարածաշրջանի երկրների անդամակցման մասին հրապարակված 
ռազմավարությունը: Նոր ռազմավարությունը Բալկանյան 
տարածաշրջանի երկրներին Եվրամիությանն անդամակցության 
իրական հեռանկար է առաջարկում և նրանց  անդամակցության 
տարեթիվ է հայտարարում 2025 թվականը: Այն փաստը, որ այս 
փուլում Եվրամիության անդամության թեկնածուի կարգավիճակից 
օգտվում են Արևմտյան Բալկանյան չորս պետություններ (Ալբանիա, 
նախկին Հարավսլավիայի Հանրապետություն Մակեդոնիա, 
Չեռնոգորիա, Սերբիա), վերացնում է առասպելն այն մասին, 
որ Եվրամիությունն այլևս չի ընդլայնվում: Պետք է նշել նաև, որ  
ընդամենը 5 տարի առաջ Խորվաթիան միացավ Միությանը:

Եվրամիության ընդլայնման մասին բացահայտորեն խոսում 
են Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ և 
արձանագրում, որ կազմակերպության ընդլայնման գործընթացը 
ոչ միայն չի ավարտվել, այլ ընդհակառակը՝ այն տեղափոխվել 
է ակտիվ փուլ: Այսպիսով, Եվրամիությանն անդամակցելու 
համար կարևոր է մեր կողմից առավելագույնս օգտագործվեն 
այն հնարավորությունները, որ մեզ տալիս են երկկողմ 
հարաբերությունները, ուղղորդենք մեր ջանքերը բարեփոխումներին 
և տնտեսական զարգացմանը և հիմնավոր հիմք պատրաստենք   
անդամակցության համար:   
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10

ԵՎՐԱՄԻՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՉԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎՈՒՄ 
ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ 
ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻՆ,  

ԱՌԱՍՊԵԼԸ, ՈՐ 

ՍԽԱԼ Է;
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Եվրամիությունը խստորեն սատարում է Վրաստանի 
ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը 
միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում և առաջատար 
դեր է կատարում հակամարտության խաղաղ կարգավորման 
գործընթացում: 2008 թվականի Ռուսաստան-Վրաստան պատերազմի 
ժամանակ հենց Եվրամիության միջնորդությամբ հաջողվեց 
Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև հրադադարի համաձայնագրի 
կնքումը: Հակամարտության երկարաժամկետ կարգավորման 
գործընթացում Եվրամիության հատուկ աջակցությունն ու 
ներգրավվածությունը  հաստատվում է  նրա կողմից Ռուսաստան-
Վրաստան հակամարտությանն անմիջականորեն առնչվող մի շարք 
գործիքների և ձևաչափերի գործարկմամբ, մասնավորապես.    

 Եվրամիությունը նշանակել է հատուկ ներկայացուցիչ 
Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով, որին հանձնարարված 
է նպաստել հակամարտության խաղաղ կարգավորման 
գործընթացում Եվրամիության  ներգրավվածությանը:

 Եվրամիությունը հանդիսանում է Ժնևի միջազգային 
բանակցությունների համանախագահ:* 

 Եվրամիությունը Վրաստան է գործուղել դիտորդական 
առաքելություն (European Union Monitoring Mission), որի 
մանդատը տարածվում է Վրաստանի ամբողջ տարածքում 
և ենթադրում է  2008 թվականի օգոստոսի 12-ի հրադադարի 
համաձայնագրի կատարման մոնիթորինգ: Չնայած նրան, 

* Ժնևի միջազգային բանակցությունները Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև 
բանակցությունների միակ ձևաչափն է, որում Ռուսաստանը և Վրաստանը 
քննարկում են հակամարտությանը և հրադադարի համաձայնագրի 
իրագործմանը վերաբերող հարցեր՝ միջազգային դերակատարների 
(Եվրամիություն, ՄԱԿ, ԵԱՀԿ համանախագահներ, ԱՄՆ-ի մասնակից) 
ներգրավմամբ: Ձևաչափը ստեղծվել է Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև 
2008 թվականի օգոստոսի 12-ին Եվրամիության միջնորդությամբ կնքված 
հրադադարի համաձայնագրի հիման վրա:     
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որ Ռուսաստանը սահմանափակում է առաքելության 
մուտքը Վրաստանի գրավյալ տարածքներ, Եվրամիության 
դիտորդական առաքելությունը, որպես տեղում գործող միակ 
միջազգային առաքելություն, կարևորագույն դերակատարում 
ունի իրավիճակի սրումը կանխելու և կայունության 
ապահովման գործում:

Եվրամիություն վարում է չճանաչման և ներգրավվածության 
քաղաքականություն`հակամարտության երկարաժամկետ 
կարգավորմանը նպաստելու նպատակով, ինչը նշանակում է, 
մի կողմից` Վրաստանի ինքնիշխանության և տարածքային 
ամբողջականության աջակցություն միջազգայնորեն ճանաչված   
սահմաններում և, մյուս կողմից`պատերազմով և օկուպացիոն 
գծերով բաժանված   հասարակությունների միջև ներգրավվածության  
ու վստահության ամրապնդման աջակցություն: Ինչպես նաև, 
Եվրամիությունը խոշորագույն դերակատարն է բաժանված 
հասարակությունների, ժողովուրդների միջև հաշտեցմանն ու 
հարաբերություններին  նպաստելու գործում:  
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