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www.yata.ge 

საქართველო მიგრაციის ევროპულ 

ქსელს დამკვირვებლის სტატუსით 

შეუერთდა 
 
2021 წლის მარტში საქართველო მიგრაციის 

ევროპულ ქსელს დამკვირვებლის 

სტატუსით შეუერთდა. მხარეებმა შესაბამის 

შეთანხმებას ხელი უკვე მოაწერეს. მიგრაციის ევროპულმა ქსელმა საკუთარი 

არსებობის ისტორიაში პირველად, თავის რიგებში მიიღო ევროპის ეკონომიკური 

სივრცის გარეთ მყოფი ქვეყნები – საქართველო და მოლდოვა.  

სამუშაო შეთანხმება წარმოადგენს მიგრაციისა და საერთაშორისო დაცვის სფეროში 

ევროკავშირისა და საქართველოს თანამშრომლობისკენ გადადგმულ მნიშვნელოვან 

ნაბიჯს. სამუშაო შეთანხმება აყალიბებს მიგრაციის ევროპული ქსელის ფარგლებში 

ევროკომისიასა და საქართველოს შორის ადმინისტრაციული თანამშრომლობის 

პირობებს, რაც განსაზღვრავს აღნიშნულ თანამშრომლობასთან დაკავშირებულ 

მიმდინარე და სამომავლო საჭიროებებს. 

წყარო 

NATO-ს მანევრები ოდესის 

მისადგომებთან, როგორც უკრაინის 

მორიგი მხარდაჭერა 

10 მარტს უკრაინის ოდესის პორტში წელს 

უკვე მეორედ გამოჩნდნენ ნატოს წევრი 

ქვეყნების სამხედრო ხომალდები, 

რომლებმაც, მასპინძელი ქვეყნის საზღვაო 

ძალების მონაწილეობით, მორიგი სამხედრო-საზღვაო მანევრები წამოიწყეს 

ალიანსისათვის სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვან შავი ზღვის ჩრდილოეთ 

აკვატორიაში. უკრაინული მედიის თანახმად, NATO-უკრაინის მორიგი ერთობლივი 

საზღვაო სწავლების საჰაერო მხარდაჭერას და მანევრის მონიტორინგს 

უზრუნველყოფდა ალიანსის ავიაცია. ნატოს მეორე მუდმივი ნაღმსაწინააღმდეგო 

ჯგუფი - ეს არის ალიანსის სწრაფი რეაგირების ერთ-ერთი სეგმენტი. ამ ჯგუფის 

მიზანია საზღვაო ნაღმების მოძებნა და განადგურება.  

წყარო 

 

 

https://mfa.gov.ge/News/saqartvelo-migraciis-evropul-qsels-damkvirveblis-s.aspx?CatID=5
https://www.radiotavisupleba.ge/a/31148176.html;%20https:/www.mil.gov.ua/news/2021/03/10/do-odesi-pribuli-korabli-2-i-postijnoi-protiminnoi-grupi-nato-snmcmg2/
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უნგრეთის საგარეო საქმეთა და 

ვაჭრობის მინისტრის სამუშაო ვიზიტი  

საქართველოში. 

2021 წლის 12 მარტს, საქართველოს უნგრეთის 

საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრი 

პიტერ სიიარტო სამუშაო ვიზიტით 

ეწვია.პრესკონფერენციაზე უნგრეთის პირველმა დიპლომატმა  აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის მნიშვნელობაზე და პროგრამაში  საქართველოს გამორჩეულ როლზე 

ისაუბრა. სიიარტომ ასევე ხაზი გაუსვა საქართველოს ნატოსთან უფრო ძლიერი 

თანამშრომლობის აუცილებლობას და კვლავ დაადასტურა უნგრეთის მხარდაჭერა ამ 

გზაზე. ასევე საუბარი შეეხო და ხაზი გაესვა ეკონომიკურ და განათლების სფეროში 

აქტიურ თანამშრომლობას ორ ქვეყანას შორის. 

წყარო 

საქართველო აგრძელებს 

თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებას 

ნატოს მხარდაჭერით 

2021 წლის 10 მარტს, ნატოს მხარდაჭერისა და 

შესყიდვების სააგენტომ (NSPA) 20 მძიმე 

ტექნიკადან უკანასკნელი ხუთი გადასცა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, 

ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში. მანქანები თავდაცვის 

სამინისტროს ფლოტს შეუერთდებიან და გამოყენებული იქნება როგორც სასწავლო 

დამხმარე მანქანები ნატო-საქართველოს ერთობლივი სწავლებისა და შეფასების 

ცენტრში. ეს ინიციატივა დაფინანსებულია ნატოს თავდაცვისუნარიანობის 

განვითარების გზით, რამოდენიმე მოკავშირის, მათ შორის დანიის, გერმანიის, 

უნგრეთის, იტალიის, ლიტვის, პორტუგალიის, თურქეთისა და გაერთიანებული 

სამეფოს შემოწირულობით, ნორვეგიის ხელმძღვანელობით. ნატო-საქართველოს 

ერთობლივი სწავლებისა და შეფასების ცენტრი არის ნატო-საქართველოს არსებითი 

პაკეტის ნაწილი, რომელიც 2014 წელს დაიწყო. 

წყარო 

  

https://mfa.gov.ge/News/mkhars-vuchert-saqartvelos-survils-2024-cels-carmo.aspx?CattID=5
https://www.nspa.nato.int/news/2021/2-batch-training-vehicles-georgia
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ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრი 

მიმართავა, ჩრდილოატლანტიკურ 

საბჭოს ნატო-ერაყის თანამშრომლობის 

გაღრმავების შესახებ 

2021 წლის 11 მარტს გაიმართა დისკუსია, 

რომელიც  შეეხო ნატო-ერაყის 

თანამშრომლობას და ნატოს საკონსულტაციო და სასწავლო მისიას ერაყში. ნატოს 

გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ხაზი გაუსვა ნატოსა და ერაყის 

ოფიციალურ პირებს შორის გრძელვადიან პოლიტიკურ-სამხედრო 

დიალოგს.გენერალურმა მდივანმა ასევე გაიმეორა, რომ ნატო ერაყში იმყოფება ერაყის 

მთავრობის თხოვნით, გააძლიეროს თავისი უსაფრთხოების ინსტიტუტები და 

ძალები, რათა მათ შეძლონ თავიანთი ქვეყნის სტაბილიზაცია, ტერორიზმთან ბრძოლა 

და ISIS- ის დაბრუნების თავიდან აცილება. 

წყარო 

ნატო-ს ოპერაციამ SEA GUARDIAN– 

მა ყურადღება გაამახვილა 

პატრულირების დაბრუნებაზე 

ცენტრალურ ხმელთაშუაზღვაში 

ოპერაცია Sea Guardian არის ნატოს მე -5 

მუხლის საზღვაო უსაფრთხოების ოპერაცია, 

რომელიც მიზნად ისახავს 

ხმელთაშუაზღვისპირეთის მხარეებთან და პარტნიორებთან მუშაობას საზღვაო 

სიტუაციური ცნობიერების შესანარჩუნებლად, ტერორიზმის აღსაკვეთად და მის 

წინააღმდეგ.ეს ოპერაცია წარმოადგენს ინფორმაციის შერწყმას 

ხმელთაშუაზღვისპირეთში ყოველდღიური საქმიანობის სრულყოფილი სურათის 

შესაქმნელად და ნატოს საზღვაო სარდლობა წარმოადგენს ალიანსის საზღვაო 

უსაფრთხოების ინფორმაციის გაზიარების კერას. ნატოს ოპერაცია Sea Guardian-ის 

ფოკუსირებული პატრულირება ეხმარება ნატოს შეინარჩუნოს ყოველდღიური 

საქმიანობის ზუსტი საზღვაო სურათი ხმელთაშუა ზღვის ფოკუსირებულ ადგილებში 

და წარმოადგენს თანამშრომლობისა და ურთიერთქმედების გაზრდის 

შესაძლებლობას. 

წყარო  

 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182050.htm?selectedLocale=en
https://mc.nato.int/media-centre/news/2021/nato-operation-sea-guardian-focused-patrols-return-to-central-mediterranean
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კონფერენცია ევროპის მომავლის 

შესახებ 

ევროპარლამენტის, ევროკომისიისა და 

ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტებმა 

ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას, 

რომელიც საფუძვლად დაედო კონფერენციას ევროპის მომავლის შესახებ. 

კონფერენციის მიზანია ხალხს უფრო მეტი როლი მისცეს ევროკავშირის სამომავლო 

პოლიტიკის ჩამოყალიბებაში. ხალხს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა მრავალენოვანი 

ციფრული პლატფორმის საშუალებით. ევროკავშირის მასშტაბით ჩატარებულმა 

ბოლო კვლევამ აჩვენა, რომ ევროპელების სამი მეოთხედი მიიჩნევს, რომ კონფერენცია 

პოზიტიურ გავლენას მოახდენს და 51% სურს ჩაერთოს. 

წყარო 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20210303STO99112/plenary-highlights-future-of-europe-eu4health-media-freedom

