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გენერალური მდივნის მოხსენება ნატოს 

საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრასთან 

დაკავშირებით 

 22 მარტს ნატოს გენერალური მდივანმა იენს 

სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ საგარეო 

საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, ნამდვილად, 

ახალი შესაძლებლობაა ნატო 2030-ის 

მიმართულებით.  “ჩვენ უნდა ვიყოთ უფრო 

გაბედულები და ამბიციურები, რათა შევქმნათ 

ძლიერი სამომავლო კავშირი. ვინაიდან, ჩვენ 

უფრო საშიშ და კონკურენტუნარიანი სამყაროში ვცხოვრობთ, სადაც გამოწვევებს 

საზღვრები არ აქვთ.“ 

გენერალურმა მდივანმა, ასევე განაცხადა რომ მინისტრები განიხილავდნენ 

ურთიერთობას საკითხებს რუსეთთან, პარტნიორ ფინეთთან და შვედეთთან ერთად, 

ისვეე. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლებთან. 

წყარო 

 

ტრანსატლანტიკური  კავშირის გაძლიერება 

დიალოგი ნატოს გენერალურ მდივანსა და 

აშშ-ის სახელმწიფო მდივანს შორის 

23 მარტს ნატოს გენერალური მდივანი იენს 

სტოლტენბერგი და ამერიკის შეერთებული 

შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი 

ბლინკენი ერთმანეთს შეხვდნენ. შეხვედრის 

მიზანი სამომავლო შესაძლებლობების 

შექმნს  და ტრანსატლანტიკური კავშირის სამომავლო  გაძლიერებს იყო. “ვერც ერთი 

კავშირი და კონტინენტი ვერ გაუმკლავდება ამ გამოწვევებს მარტო. ჩვენ გვჭირდება 

ევროპა და ჩრდილოეთ ამერიკა ერთიანად.”-განაცხადა სტოლტენბერგმა. 

წყარო 

 

 

 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182501.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182540.htm?selectedLocale=en
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აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენი 

მიმართვა 23 მარტის ნატოს საგარეო საქმეთა 

მინისტრების შეხვედრაზე 

 ენტონი ბლინკენმა 23 მარტის შეხვედრა 

ბოულდერში, კოლორადოში წინა დღეს 

მომხდარი ძალადობის განხილვით დაიწყო და 

მწუხარება გამოთქვა გარდაცვლილთა ოჯახის 

წევრების მიმართ. სახელმწიფო მდივანმა 

კიდევ ერთელ გამოთქვა იმედი, რომ ნატო 

დაიბრუნებდა ადრინდელ სიძლიერეს და კავშირი უფრო გამტკცდებოდა. მან ასევე, 

ხაზი გაუსვა ორ დღიანი შეხვედრის დღისწესრიგში, ავღანეთის მისიის 

მნიშვნელობას და კიდევ ერთხელ გამოყო ამ მისიების როლი რეგიონალური 

უსაფრთხოების დასაცავად, კონკრეტულად რუსეთის ფედერაციის აგრესიის 

საპასუხოდ, ისევე როგორც მთლიანად ნატო 2030-ის განრიგში.  

 სახელმწიფო მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ ის იმედოვნებდა Nord Stream 2-ზე 

საუაბრს გერმანელ კოლეგებთან ერთად და განაცხადა რომ პრეზიდენტი ბაიდენი 

წინააღმდეგია მილსადენების, რომლებიც ცუდი შედეგის მომტანია, როგორც 

ევროპისთვის, ასევე ამაერიკისთვის. 

წყარო  

ნატოს გენერალური მდივნის პასუხი 

საქართველოსთან თანამშრომლობის 

გაღრმავებაზე 23 მარტის შეხვედრაზე 

23 მარტის შეხვედრაზე იმედის 

ჟურნალისტმა ქეთევან ქარდავამ დასვა 

შეკითხვა, რუსეთის შეუცვლელ 

პოლიტიკაზე და დამოკიდებულებაზე 

მეზობელ ქვეყნებთან,  კონკრეტულად 

საქართველოსთან და უკრაინასთან და იკითხა, თუ  რამდენად დაინტერესებულია 

ნატო ამ საკითხებით, ისვეე როგორც ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღრმავებით. 

ნატოს გენერალურმა მდივანმა პირდაპირ უპასუხა, რომ უკრაინა და საქართველო 

არიან ახლო პარტნიორები და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ურთიერთობის 

გაძლიერება. ასევე, გამოყო ნატოს მისიებში უკრაინის და საქართველოს ჩართულობა, 

რომელიც ნამდვილად დასაფასებელია ევრო-ატრანტიკური მიმართულებისათვის. 

საბოლოოდ კი, აღნიშნა რომ პარტნიორობის გაღრმავება და აქტიური 

 

 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_182571.htm?selectedLocale=en
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თანამშრომლობა ამ ორ ქვეყანასთან, უკვე  საყურადსაღებო ნიშანია ნატოს 

ნებისმიერი მოწინააღმდეგე მხარისთვის.  

წყარო 

 

იენს სტოლტენბერგის განაცხადი რუსეთთან 

დაკავშირებით ჩრდილოატლანტიკური 

საბჭოს 24 მარტის შეხვედრაზე  

გენერალური მდივნის განცხადებით, 

რუსეთთან მძიმე ურთიერთობას პირდაპირ 

მოწმობს ამ საკითხთან დაკავშირებით ნატოს 

წევრი ქვეყნებისა და მოკავშირეების აზრთა 

თანხვედრა. მან გამოთქვა წუხილი იმის 

შესახებ, რომ ამდენწლიანი მცდელობები ეფექტიანი დიალოგის დასამყარებლად 

უშედეგო აღმოჩნდა და რუსეთი ისევ აგრძელებს ძალადობრივ ჩაგვრას 

განსხვავებული პოლიტიკური აზრების წინააღმდეგ, ამიტომაც ის მიმართავს 

რუსეთს რომ აუცილებელია მშვიდობიანი დემონსტრატების გათავისუფლება.  

სტოლტენმერგმა გამოყო რუსეთის მიერ მეზობელი ქვეყნების წინააღმდეგ ისეთი 

ქმედებების განხორციელება, რომლებიც იწვევს მათ დესტაბიზილირებას და ძირს 

უთხრის სიმშვიდეს.  ამ ქვეყნებში მოიხსენია უკრიანა, საქართველო და მოლდოვის 

რესპუბლიკა. ასევე, გამოყო ფაქტი რომ ალიანსის წევრები რუსეთს ადანაშაულებენ 

ისეთ მძიმე დანაშაულებში როგორიცაა: დეზინფორმაცია და პროპაგანდა, ჩარევა 

არჩევნებში, კიბერ თავდასხმა, ატომური იარაღების გამოყენება პოლიტიკური 

ოპონენტების წინააღმდეგ და სხვა. საბოლოოდ კი, აღნიშნა რომ ამ ქმედებათა 

საპირისპიროდ გაერთიანება მუდმივად აძლიერებს თავდაცვის მექანიზმებს და 

საკადრის პასუხს სცემს საპირისპირო მხარეს. 

წყარო 

 ჯო ბაიდენი ევროკავშირის სამიტზე იქნა 

მიწვეული ტრანსატლანტიკური კავშირის  

“აღსაშენებლად” 

პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამ კვირას 

დაპატიჟებულ იქნა ევროკავშირის 

საბჭოსშეხვედრაზე. გაერთაინებას სურს 

“აღადგინოს” ურთიერთოებები ამერიკის 

შერთებულ შტატებთან. ონლაინ შეხვედრის 

 

 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_182509.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_182510.htm
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მთავარი მიზანია ტრამპის პრეზიდენტოპის პერიოდში დაშორებული 

ურთიერთობის განახლება და გაძლიერება. ჩარლზ მიჩელმა, რომელიც გახლავთ 

ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი თავად მიიწვია პრეზიდენტი, რათა მას 

გაეზიარებინა საკუთარი სამომავლო ხედვა თანამშრომლობაზე. ამის შესახებ მან 

საკთარ თვითერის გევრდზეც დაპოსტა. 

წყარო 

ჩრდილოეთ კორეა უხეშად აკრიტიკებს 

ევროკავშირის სანქციებს და მათ 

“ფსიქოზურს” უწოდებს 

ჩრდილოეთ კორეამ გააკრიტიკა ევროკავშრის 

სანქციები, როემლიც ამ კვირაში მისი 

ოფიციალური პირების წინააღმდეგიქნა 

მიღებული. მეტიც, მან ეს ქმედება მოიხსენია, 

როგორც “საზიზღარი პოლიტიკური 

პროვოკაცია,” რომელიც “ფსიქოზური ფიქრის 

შედეგი იყო”.  

 ევროკავშირმა ორშაბათს განაცხადა რომ სანქციებს გაავრცელებს გარკვეულ 

ინდივიდზე ასევე, ოთხ ორგანიზაციასა და 6 ქვეყანაზე, რომელთა შორისაც არიან 

ჩინეთი, რუსეთი და ჩრდილოეთ კორეა-ადამიანის უფლებათა დარღვევებისთის. 

წყარო 

 

სუეცის არხში გიგანტური ხომალდი გაიჭედა, 

რომელმაც  მთლიანად შეაჩერა არხში მიმოვლა 

 უკვე მეხუთეა დღეა ადგილობრივი 

ხელისუფლება ყველა ღონეს მიმართავს, რათა 

გაათავისუფლოს სუეცის არხი გიგანტური 

ხომალდისაგან და აღადგინოს აღმოსავლეთ-

დასავლეთისის უმნიშნელოვანესი სანაოსნო 

არხი, თუმცა უშედეგოდ. 

  ხომალდი კომპანია “The Ever Given-ს ეკუთვნის, 

რომელიც მომხდარს ქარს აბრალებს. საზღვაო 

შეფერხებამ 280 ხომალდი მოიცვა, რომელთა ნაწილმა კურსი შეიცვალა, თუმცა 

ნაწილი უკვე არხში იყო შესული.  

 

 

https://www.euronews.com/2021/03/23/biden-invited-to-eu-summit-as-brussels-bids-to-rebuild-transatlantic-alliance
https://www.euronews.com/2021/03/24/north-korea-slams-eu-sanctions-as-psychotic
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 პარასკევს ამერიკის შერთებული შტატების პრეზიდენმა ჯო ბაიდენმა განაცხადი 

გააკეთა, რომ დაეხმარებოდა ეგვიპტის ხელისუფლებას არხის გახსნაში. ამჟამად 

გემის პოზიციის შეცვლას ბუქსირებისა და მისი დაცლის საშუალებით ცდილობენ. 

წყარო 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbsnews.com/news/suez-canal-ship-stuck-block-fifth-day-effort/

