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NATO-ს მეცნიერები სწავლობენ COVID-19-ის  

სამხედრო გავლენას 
ნატო-ს 6000-ზე მეტი მეცნიერი და ინჟინერი 

აგრძელებს COVID-19- ის ეფექტის მოგვარებას. 

ქსელმა ცოტა ხნის წინ დაასრულა კვლევა, რომელიც 

აანალიზებს პანდემიის სამხედრო გავლენას 

მომდევნო ექვსი წლის განმავლობაში. კვლევა 

მიმოიხილავს COVID-19- ის გავლენას სამხედრო 

ფუნქციურ სფეროებზე, როგორიცაა: პერსონალი, 

დაზვერვა, ოპერაციები, ლოგისტიკა, დაგეგმვა, კომუნიკაციები, სასწავლო და 

სამოქალაქო საქმეები. 

 
წყარო 

NATO-ს  გენერალური მდივნის 

ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენა 2020 

წლისთვის. 

2021 წლის 16 მარტს ნატოს გენერალურმა 

მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გამართა 

ვირტუალური პრესკონფერენცია 2020 წლის 

წლიური ანგარიშის წარსადგენად, რომელიც მოიცავს ალიანსის ბოლო ერთი წლის 

მუშაობის ყველა ასპექტს. COVID-19 პანდემიის გაბატონებულ წელს ნატოს 

პრიორიტეტი იყო ჯანმრთელობის კრიზისი უსაფრთხოების კრიზისი არ გამხდარიყო. 

ამავე დროს, როდესაც იგი მხარს უჭერდა სამოქალაქო რეაგირებას პანდემიაზე, ნატო 

განაგრძობდა ყველა მოკავშირეების დაცვას ნებისმიერი საფრთხისგან. 

წყარო   

იტალია აძლიერებს თავის გამძლეობას 

ნატოს მხარდაჭერით, სამედიცინო 

გადაუდებელი სიტუაციების შესაბამისად.  

ნატოს დახმარებისა და შესყიდვების სააგენტო 

(NSPA), იტალიის შეიარაღებულ ძალებს 

გადასცემს 18 საველე საავადმყოფოს. ეს ახალი 

ობიექტები შეიქმნება რომში, Cecchignola-ს 

სამხედრო ნაერთში და ხელს შეუწყობს ქვეყნის რეაგირებას სამედიცინო გადაუდებელ 

შემთხვევებზე. პანდემიის დაწყების შემდეგ, NSPA- მ მხარი დაუჭირა იტალიას 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182281.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182211.htm?selectedLocale=en
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სხვადასხვა ინიციატივით, დაწყებული სამედიცინო აღჭურვილობით დამთავრებული 

ინოვაციური ინიციატივებით, ქვეყნის სამხრეთით მდებარე ადგილობრივი 

საავადმყოფოების დასახმარებლად. გარდა ამისა, NSPA ჩაატარა ინოვაციური 

ინიციატივები, რათა დახმარებოდა სამედიცინო აღჭურვილობის სიმცირის დაძლევას 

ქვეყნის სამხრეთით.  

წყარო  

ნატოს გენერალური მდივნის და  

საქართველოს პრემიერ მინისტრთან 

შეხვედრა.  

2021 წლის 17 მარტს,  ნატოს გენერალური 

მდივანმა საქართველოს პრემიერ მინისტრს 

ნატო-ს შტაბ-ბინაში უმასპინძლა. იენს 

სტოლტენბერგმა ხაზი გაუსვა მჭიდრო პოლიტიკურ პარტნიორობასა და ძლიერ 

პრაქტიკულ თანამშრომლობას ნატოსა და საქართველოს შორის. მადლობა გადაუხადა 

საქართველოს ავღანეთში ნატოს ძალებთან ერთად მუშაობისთვის. ”საქართველოში 

ბოლოდროინდელი პოლიტიკური მოვლენები შემაშფოთებელია”, - თქვა 

გენერალურმა მდივანმა. ”ნატო ელოდება საქართველოს, დაიცვას დემოკრატიული 

სტანდარტები, რომლის დამუშავებაზეც ბოლო წლების განმავლობაში იმუშავა. 

სტოლტენბერგმა მხარი დაუჭირა ევროკავშირის შუამავლობის მცდელობას 

საქართველოში 

წყარო  

თურქეთმა ქალთა მიმართ ძალადობის 

წინააღმდეგ ევროპული შეთანხმება 

დატოვა 

თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ 

ერდოღანმა გაიყვანა თავისი ქვეყანა 

საერთაშორისო ხელშეკრულებიდან, 

პრეზიდენტის ბრძანებულებით, რომელიც გამოიცა შაბათს. თურქეთი იყო პირველი 

ქვეყანა, რომელმაც ხელი მოაწერა ევროპის საბჭოს კონვენციას 2011 წელს ქალთა 

მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და მათ წინააღმდეგ 

ბრძოლის შესახებ. თურქეთის უდიდესი ქალაქის სახელით სტამბოლის კონვენცია 

მიზნად ისახავს ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთას, ოჯახური ძალადობის 

ჩათვლით. გაუგებარია, რატომ მიიღო ერდოღანმა გადაწყვეტილება კონვენციიდან 

https://www.nspa.nato.int/news/2021/nspa-delivers-first-of-eighteen-field-hospitals-to-italy
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182303.htm?selectedLocale=en
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გამოსვლის შესახებ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციას კონკრეტული მიზეზი არ 

დაუსახელებია თუ რატომ ტოვებს ქვეყანა ამ შეთანხმებას.  

წყარო 

ევროკავშირმა სამართალწარმოება 

დაიწყო დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ 

ჩრდილოეთ ირლანდიასთან 

დაკავშირებით 

ევროკავშირმა 15 მარტს სამართალწარმოება 

ბრიტანეთის წინააღმდეგ ჩრდილოეთ 

ირლანდიის სავაჭრო შეთანხმებების 

ცალმხრივად შეცვლისთვის.  ბრიუსელი ამბობს, რომ ლონდონმა ჩრდილოეთ 

ირლანდიისთვის განკუთვნილი სავაჭრო შეთანხმებები ცალმხრივად შეცვალა, რაც 

არღვევს ,,ბრექსითის’’ ხელშეკრულებას, რომელიც გასულ წელს შეთანხმდა 

ლონდონში. ბლოკმა გაგზავნა ოფიციალური შეტყობინების წერილი „დარღვევის 

პროცედურის“ დასაწყებად, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ჯარიმების დაწესება 

ევროკავშირის უმაღლესი სასამართლოს მიერ. 

წყარო 

ევროკავშირის განკარგულებით, 

ინტერნეტპლატფორმებს ტერორისტული 

მასალის წაშლა გაფრთხილების 

მიღებიდან ერთ საათში მოუწევთ 

ევროკავშირის საბჭომ ახალი რეგულაციების 

დანერგვის შესახებ გადაწყვეტილება 16 მარტს 

მიიღო. „ევროკავშირის საბჭომ დაამტკიცა ახალი 

წესები, რათა ტერორისტებმა შეწყვიტონ ინტერნეტით სარგებლობა მოქალაქეების 

რადიკალიზაციის, გადაბირებისა და ძალადობის წახალისების მიზნით“. ახალი 

წესებით, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შესაბამისი კომპეტენციის ორგანოებს 

უფლება ექნებათ, დაავალდებულონ კომპანიები, რომ მათ ტერორისტულ მასალაზე 

წვდომა შეზღუდონ. აღნიშნული რეგულაციები გავრცელდება ყველა პროვაიდერზე, 

რომელიც ევროკავშირის ტერიტორიაზე მოქმედებს. ახალი წესები ძალაშია 2022 

წლიდან. 

წყარო 

https://edition.cnn.com/2021/03/20/europe/turkey-convention-violence-women-intl/index.html
https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-nireland/eu-launches-legal-case-against-britain-over-northern-ireland-idUSKBN2B71PH?il=0&fbclid=IwAR2fY_Zh-btWwODs3w3OxUDH2kA5FMTkFeWtLenpsf47PwES6neI9Gswet8
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=2021-03-16-terrorist-content-online&utm_content=vignette&fbclid=IwAR1TkVrT8M7dcGbpufVZ4SGG2quYwCE_dCPoc9DxoQN9uXwKYcpqd1_fL7w

