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Изминалите години наложиха нуждата НАТО все по-често да се обръща към своите 
партньори  за  помощ,  за  да  може  по-ефективно  да  отговори  на  заплахите  на 
съвременния свят. Продуктивните партньорства с други страни и структури позволиха 
на  НАТО  да  бъде  по-бдителна  и  по-добре  подготвена  организация.  Въпреки  че 
формалните  партньорства  започват  в  Европа,  те  вече  се  разпростират  в 
Средиземноморието и Близкият изток. Още повече, че някои страни участват в мисии 
на НАТО, но не следват официалната структура на партньорство и се категоризират 
като оперативни партньори. Ето защо е важно Алиансът да продължава да подържа все 
по-широки и устойчиви партньоства,  за да може да е обективен на случващото се в 
момента в света, нещо, което е заложено и в Новата стратегическа концепция.

Едно от партньорствата вземащо централно място в стратегията на Алианса е това с 
Организацията на обединените нации. Още повече, че целите на  Съвета за сигурност, а 
именно  да  гарантира  международната  сигурност  и  мир,  се  покриват  добре  със 
задължението на членките на НАТО да „обединят усилията си за колективна защита и 
запазване на мира и сигурността”. Ясно е, че в интересите на Алианса е да подкрепя 
ООН и  подпомага  изпълнението  на  повече  мисии  назначени  от  международната 
общност.  Двете  организации са  работили заедно в  редица конфликтни зони,  където 
силите на НАТО са осигурявали оперативна подкрепа и сигурност,  така че ООН да 
може да премине към реконструкция и развитие. Именно за това координацията между 
двете може да изиграе решаваща роля в случай на риск от геноцид, други нарушения на 
човешките права или действия при хуманитарни кризи.  Ето защо и връзките  между 
двете щабквартири търпят развитие, за да може лидерите от Алианса да имат по-бърза 
връзка със Секретариата и членовете на ООН.

Друго важно партньорство, ествествено заложено, е това с Европейския съюз. Поради 
факта,  че  двете  организации  споделят  повечето  от  членовете  си,  НАТО  осъзнава 
важността от по-силна и по-способна европейска защита.  Двете организации заедно, 
могат  и  ще  трябва  да  играят  допълнителна  роля  в  подкрепата  на  международната 
сигурност  и  мир.  По-доброто  сътрудничество  може  също  да  бъде  полезно  в 
предотвратяването на  неконвенционални  заплахи  като  тероризъм,  кибер-атаки  и 
енергийни  уязвимости.  Европейският  съюз  често  има  по-приложима  експертиза  от 
НАТО в противопоставянето на тези невоенни заплахи, въпреки че границата между 
военни и невоенни става все по-размита. Трябва да се отбележи, че лидерите на двете 
организации  трябва  да  направят  всичко  възможно,  за  да  предотвратят  да  има 
разногласия и да се търси винаги максимална ефективност и минимум застъпване на 
действия.
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„Партньорство за мир” и „Съветът за Евро-Атлантическо сътрудничество” осигуряват 
рамката  на  НАТО  за  партньорства  в  Европа  и  Евразия.  Създадени,  за  да  се  водят 
консултации с партньорските страни на политически и касаещи сигурността теми, то те 
сега търпят критика, че дискусиите са предимно неестествени и формални. Ето за това 
се  предвижда  да  се  подобри практическото  военно  сътрудничество  със  страните  от 
Съвета за Евро-Атлантическо сътрудничество. Важна роля за Алианса играе и района 
на Средиземноморието и за това се предвижда задълбочаване на връзките със страните 
от Средиземноморския диалог. Въпреки че резултатите от него до сега са скромни, той 
си остава единствената инициатива за сигурност в района и за това връзките между 
НАТО и страните участнички в диалога трябва да се засилят, за да се  направи опит да 
се гарантира мира и сигурността в региона. Подобна е ситуацията и с Истанбулската 
инициатива за сътрудничество и страните включени в нея. Там трябва да се действа по 
подобен начин, за да може, чрез връзки с НАТО да се гарантира мира и сигурността в 
региона.

В  съвременния  свят  следва  да  се  разбере,  че  изграждането  на  сигурност  често  ще 
изисква работа с ефективна смесица от партньори, които да съединят заедно различни 
елементи от общосподелена стратегия. Ето защо Алиансът може да играе функцията на 
ядро  на  мрежа  от  държави,  споделящи  общи  ценности,  в  която  мрежа  различните 
международни  актьори  да  се  комбинират,  за  да  вземат  изчерпателен  подход  към 
решението на даден проблем.


