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ჩრდილოეთ მაკედონია ნატოს ოცდამეათე წევრად 

გახდომიდან აღნიშნავს ერთი წლისთავს 

აღნიშნავს  

 28 მარტს ჩრდილოეთ მაკედონიამ აღნიშნა ერთი 

წლის თავი, მას შემდეგ რაც ნატოს შემოუერთდა 

და გახდა გაერთიანების 30-ე წევრი.  

 გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი 

ვირტუალურად ჩერთო ხელისუფლების 

წარმომადგენლებთან შეხვედრაში. მან გამოყო ჩრდნილოეთ მაკედონიის მიღწევები 

ამ დროის განმავლობაში და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ნატოს მნიშვნელობას 

ქვეყნის უსაფრთხოების დაცვისთვის. ისევე, როგორც რეგიონში სტაბილურობის 

შესანარჩუნებლად, განსაკუთრებით, კოვიდ-19 ით გამოწვეული პანმდემიის 

პირობებში. 

წყარო 

 

 

 

ნატოს გაერთიანება მოლდოვის რესპუბლიკას 

კორონავირუსთან ბრძოლაში მხარდაჭერას 

უცხადებს 

 29 მარტს მოლდოვის რეპუბლიკამ მიიღო 100 

000 სახის ნიღაბი ნატოს პანდემიის ფონდისგან. 

საერთაშორისო დახმარების შესახებ თხოვნით 

გაერთიანებას თავად მოლდოვის რესპუბლიკამ 

მიმართა. დახმარების მიწოდებაში დიდი 

წვლილი მიუძღვის ლუქსემბურგისა და 

ნორვეგიის ერთიან დახმარებას. 

ეს დახმარება არ იყო პირველი, მოლდოვამ ჯერ კიდევ თებერვალი მიიღო  

სამედიცინო ბიოლოგიური სამოსი, სავადმყოფოში მომსახურე პირთა დასაცავად. ეს 

ყოველივე ხორციელდება ნატოს პანდემიის საწინაღმდეგო ფონდის მეშვეობით, 

რომელსაც უკვე 19 წევრი უჭერს მხარს ფინანსურად, და არა მხოლოდ.  

 

 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182833.htm?selectedLocale=en
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აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მოლდოვა ნატოს ახლო პარტნიორი ქვეყანაა. 

ორგანიზაციისა და ქვეყნის თანამშრომლობა უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს 

მოლდოვაში მშვიდობისან და უსაფრთხოების  დასაცავად. გამოსაყოფია, მოლდოვას 

წვლილიც კოსოვოში მშვიდობიანი ოპერაციის ჩატარების პროცესში. 

წყარო 

 

 

 

 ნატოს რეაქტიული თვითმფრინავმა რუსეთის 

სამხედრო თვითმბრინავი უჩვეულო საჰაერო 

მოქმედების შესრულებისას გადაკვეთა 

 29 მარტს ნატოს საბრძოლო რეაქტიულმა 

თვთმფრინავებმა ათჯერ გადაკვეთეს რუსეთის 

სამხედრო თვითმფრინავები ჩრდილოეთ 

ატლანტიკის, ჩრდილოეთის ზღვის, შავი ზღვის და 

ბალტიის ზღვის თავზე. საბოლოო ჯამში, 6 საათზე 

ნაკლებ დროში გადაკვეთა მოხდა რუსეთის 

სამხედრო თვითმფრინავების 6 განსხვავებულ ჯგუფთან. 

 აღსანიშნავია, ისიც რომ რუსეთი საჰაერო ღონისძიებების ჩატარებისას ხშირად 

არღვევს წინასწარი გაფრთხილებისა გაგზავნის დროს, ისევე როგორც პოზიციების 

მითითებას, რაც საფრთხეს უქმნის მოქალაქებიის უსაფრთხოებას.  

ხსენებული საჰაერო გადაკვეთები, კიდევ ერთხელ მიანიშნებს ნატოს საჰაერო 

ძალების დემოსტრაციის მნიშვნელობას და როლს სამხედრო მზაობისა 

დასადასტურებლად. 

წყარო 

 

 

 

 

 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182884.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182897.htm?selectedLocale=en
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ნატოს გენერალური მდივანი უერთდება საგარეო 

საქმეთა მინისტრების შეხვედრას გლობალურ 

კოალიციაში ISIS-ის დასამარცხებალდ 

 ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს 

სტოლტენბერგმა მონაწილეობა მიიღო ვირტუალურ 

შეხვედრაში, რომელიც 30 მარტს გაიმართა.     

შეხვედრა გაიამრთა საგარეო საქმეთა მინიტრების 

მიერ, რომლის მთავარი თემაც ISIS-ის წინააღმდეგ 

ბრძოლის გლობალური კოალიცია იყო. 

მნშვნელოვანია, ისიც რომ შეხვედრის თანახელმძღვანელნი იყვნენ ამერიკის 

შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი და ბელგიის 

დეპუტატი პრემიერ მინისტრი და საგარეო საქმეთა მინსიტრი სოფი ვილმესი. 

 გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ მისიის გაფართოების პარალელურად ის 

კვლავ  იმედოვნებდა ერაყის მთავრობასთან თანამშრომლობი გაგრძელებას. 

წყარო 

 

 

ნატომ გაუგზავნა საინფორმაციო ტექნოლოგიები 

(IT) მოლდოვის რეპუბლიკას 

 მოლდოვის უსაფრთოხების დაცვისა და 

გაძლიერების პროგრამის ფრგლებში ნატომ 

საინფორმაციო ტექნოლოგიები გადასცა 

მოლდოვის თავდაცვის მინისტრს. 

 ეს დახმარება, კიდევ ერთი ნიშანია პარტნიორთა 

დასახმარებლად ნატოს პროგრამების წარმატებით 

შესრულების, მიუხეედავად პანდემიის მძიმე გამოწვევებისა. მოლდოვის თავდაცვის 

მინისტრის განცახდების “ეს ტექნიკა მნიშვნელოვანია, მოლდოვის თავდაცვის 

სისტემის გასძლიერებლად, ნატოს დახმარებით კი ქვეყანა კიდევ ერთი ნაბიჯით წინ 

წაიწია ამ მიზნისკენ.” 

წყარო 

 

 

 

 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182894.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182913.htm?selectedLocale=en
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 თურქეთი აგრძელებს ავღანეთში უსაფრთოების 

გახანგრძლივების პროგრამს ნატოს მისიის 

ფარგლებში 

 ნატოს უმაღლესი სამოქალაქო წარმომადგენელი 

ავღანეთში სტეფანო პონტეკორვო და თურქეთის 

ელჩი ავღანეთში დაესწრნენ მყარი მხარდაჭერის 

მისიის ფარგლებში 30 მარტს გამართულ 

შეხვედრას, სადაც ბრიგადის გენერალის 

დანიშვნის ცერემონიალი ჩატარდა. მხარეებმა ერთმანეთს მადლობა გადაუხადეს 

ჩატარებული ღონისძიებებისთის და გამოთქვეს სამომავლო მზადყოფნა. 

 თურქეთს თავისი 600 კონტიგენტით უმნიშნელოვანესი წვლილი შეაქვს მყარი 

მხარდამჭერის მისიაში, რომელიც 2015 წლიდნ დღემდე აქტიურად გრძელდება. 

წყარო 

 

 

 

ნატოს საერთაშორისო სამხედრო თანმშრომლები 

ერთიანდებიან პარტნიორებთან, რათა შეისწავლონ 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიმდინარე პანდემიასთან 

დაკავშირებით  

 30 მარტს მთავარმა გენერალმა ფრანჩესკო დიელამ, 

ნატოს საერთაშორისო სამხედრო თანამშრომლების 

კოოპორატიულად მომუშავე უსაფრთოების დივიიზის 

ხელმძღვანელმა გამართა ვირტუალური შეხვედრა პარტნიორებთან ერთად კოვიიდ 

პანდემიის თემაზე. შეხვედრის მტავრი მიზანი იყო ნასწავლი გაკვეთილების 

გაზიარება და ინფორმაციათა მიმოცვლა. 

 ნატოს ყველა პარტნიორი მოწვეული იყო შეხვედრაში მონაწილეობის მისაღებად. 

ფრანჩესკო დიელამ თავიდანვე გამოყო შეკრების მიზეზი და განაცხადა რომ “ ჩვენ 

ძალიან ბევრი უნდა ვისწავლოთ ერთამენეთის მაგალითებიდან. გამოცდილების 

გაზიარება უმნიშვნელოვანესი, რათა უკეთ მოვემზადოთ შემდეგი გლობალური 

გამოწვევისთვის.” 

წყარო 

 

 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182914.htm?selectedLocale=en
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182910.htm?selectedLocale=en
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ევროპის კომისია მიმართავს პოლონეთს ევროპის 

მართმსაჯულების სასამართლოში, რათა დაიცვას 

მოსამართლეთა დამოუკიდებლობა და მიიღოს 

დროებითი ზომები 

 31 მარტს ევროპის კომისიამ მიმართა პოლონეთს 

ევროკავშირის მართმსაჯულების სასამართლოში, 

2019 წლის 20 დეკემრის სასამართლოს 

ხელისუფლების კანონთან დაკავშირებით. 

კომისიამ ასევე გადაწყვითა ეთხოვა მართმსაჯულების სასამართლოსთვიის 

დროებითი ღონისძიებების შესახებ ზომების მიღება, ვიდრე საბოლოო 

გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული. 

 კომისია მიიჩნევს, რომ პოლონეთის კანონი სასამართლო ხელისუფლების შესახებ 

ეჭქვეშ აყენებს მოსამართლეთა დამოუკიდებლობას და შეუთავსებელია 

ევროკავშირის კანონთან, როგორც იერარქიულად  უპირველეს საკანონმდებლო 

ჩარჩოსთან. 

წყარო  

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1524

