НАТО
Організація Північноатлантичного договору (від англ. North Atlantic Treaty
Organization – NATO) є однією з провідних світових організацій. Вона являє собою
політико-військовий союз, що об’єднує 29 країн-членів з Європи та Північної
Америки. НАТО втілює унікальний зв’язок між двома континентами, забезпечуючи
основу для політичної співпраці та співпраці у галузі безпеки.
НАТО було сформовано в 1948 році після Другої світової війни з метою
встановлення гарантій безпеки для країн по обидві сторони Атлантики. Один з
основних принципів полягав у тому, що напад на країну-члена НАТО є нападом на
весь Альянс.
Офіційними мовами НАТО є англійська та французька.
Основні завдання НАТО:
- забезпечує захист своїх країн-членів політичними та військовими засобами.
- бере участь у співробітництві з країнами-не членами Альянсу з широкого
кола питань, пов’язаних із безпекою.
- надає допомогу країнам-членам та країнам-партнерам у подоланні наслідків
природних катастроф, а також сприяє співпраці у галузі науки та охорони довкілля.
Як функціонує НАТО
Кожна країна НАТО представлена у політичній штаб-квартирі в Брюсселі
постійною делегацією, яка формує Північноатлантичну Раду.
Щоденна робота здійснюється секретаріатом в штаб-квартирі. Секретаріат
обирає Генерального секретаря Організації, який також є головуючим
Північноатлантичної Ради. З 2014 року колишній прем'єр-міністр Норвегії Йенс
Столтенберг являється Генеральним секретарем, який представляє організацію на
найвищому міжнародному рівні.
Військові структури
НАТО не має постійних збройних сил. Окремі держави НАТО визначають, які
саме формування і підрозділи національних збройних сил будуть передані в
розпорядження Альянсу для виконання узгоджених завдань чи операцій. Ці
формування залишаються під національним контролем до моменту прийняття
відповідного рішення, після чого вони переходять під командування НАТО.
Щоденна діяльність НАТО, цивільні та військові структури, а також програма
інвестицій у безпеку фінансуються у рамках спільного бюджету, до якого кожна
країна-член робить внески відповідно до узгодженого механізму розподілу витрат.
НАТО та ЄС
22 держави-учасниці НАТО є членами Європейського Союзу. Договір Berlin
Plus дає ЄС можливість використовувати ресурси з НАТО.

Основні переваги членства в НАТО:
1) вступ до Альянсу є потужним стимулом для здійснення необхідних реформ
з метою піднесення рівня життя громадян до стандартів країн розвиненої демократії;
2) отримання ґарантій забезпечення безпеки, територіальної цілісності,
недоторканості кордонів та державного суверенітету;
3) покращення інвестиційної привабливості для міжнародних інвесторів;
4) зростання міжнародного авторитету; ширші можливості безпосередньої
участі у виробленні рішень, які стосуються глобальної безпеки;
5) участь у системі колективної безпеки, яку утворюють країни-члени НАТО,
є вигіднішою для економіки країни, ніж забезпечення її оборони самостійно,
оскільки це зменшує податки громадян країни на утримання власних збройних сил.
Цікавий факт
НАТО має свій власний фонетичний алфавіт. Він також відомий як
телефонний алфавіт ІКАО. Відповідно до цього алфавіту, буквам англійського
алфавіту і цифрами присвоюються певні кодові слова. Браво, ехо, готель, віски та
зулу - все це кодові слова алфавіту НАТО.
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Рік входження в Альянс

Албанія

2009

Бельгія

1949

Болгарія

2004

Велика Британія

1949

Греція

1952

Данія

1949

Естонія

2004

Ісландія

1949

Іспанія

1982

Італія

1949

Канада

1949

Латвія

2004

Литва

2004

Люксембург

1949

Нідерланди

1949

Німеччина

1955

Норвегія

1949

Польща

1999

Португалія

1949

Румунія

2004

Словаччина

2004

Словенія

2004

США

1949

Туреччина

1952

Угорщина

1999

Франція

1949

Хорватія

2009

Чехія

1999

Чорногорія

2017

