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თავშესაფრის მაძიებელ პირთა წარმოშობის ქვეყნის შესახებ 

ინფორმაციის მოპოვების განყოფილება 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 

 

ახალი ამბების დაიჯესტი / 1-7 ივლისი, 2017 წელი 

დათქმა - წინამდებარე ინფორმაცია მომზადებულია თავშესაფრის მაძიებელ პირთა წარმოშობის ქვეყნის 

შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილების სტანდარტული ოპერაციული პროცედურების დოკუმენტის 

და საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების შესაბამისად. ინფორმაცია მომზადებულია საჯარო ან/და 

წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილებისთვის მოცემულ მომენტში 

ხელმისაწვდომი ინფორმაციის გამოყენებით, დამუშავებულია მაქსიმალური ყურადღებით და შეზღუდულ 

დროში. აღნიშნული დოკუმენტი არ არის ამომწურავი ან შემაჯამებელი ან გადამწყვეტი საერთაშორისო 

დაცვაზე გადაწყვეტილების მიღებისთვის. თუ რაიმე მოვლენა, რომელიმე პიროვნება ან ორგანიზაცია არ არის 

ნახსენები წინამდებარე ინფორმაციაში, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მოვლენას ადგილი არ ჰქონია ან პიროვნება ან 

ორგანიზაცია არ არსებობს. გამოყენებული ტერმინოლოგია არ უნდა იქნას მიჩნეული რაიმე სამართლებრივი 

პოზიციის განმსაზღვრელად. წინამდებარე ინფორმაცია არ წარმოადგენს წარმოშობის ქვეყნის შესახებ 

ინფორმაციის მოპოვების განყოფილების მოსაზრებას ან პოლიტიკურ განცხადებას. ინფორმაციის სამიზნე 

აუდიტორიას წარმოადგენენ სტატუსის დამდგენი სპეციალისტები, წარმოშობის ქვეყნის შესახებ 

ინფორმაციის კვლევის სპეციალისტები, გადაწყვეტილების მიმღები პირები, იურისტები, მოსამართლეები და 

თავშესაფრის პროცედურაში ჩართული მხარეები. 

ერაყში თვითმკვლელმა ტერორისტმა 14 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა 

ერაყში ქალის ტანსაცმელში გადაცმულმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა 14 დევნილი 

მოკლა. აფეთქება ბაღდადში მდებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა ბანაკში მოხდა, 

რომელსაც „ისლამური სახელმწიფოს“ ტყვეობიდან გაქცეული ერაყელები აფარებენ თავს. 

თავდასხმის დროს გარდაიცვალა ერთი პოლიციელი, რომელიც ბოროტმოქმედისთვის 

წინააღმდეგობის გაწევას შეეცადა. აფეთქების შემდეგ დაშავდა კიდევ 20 ადამიანი. ისინი 

საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თვითმხილევლების ცნობით, თავდამსხმელს ქალის 

ტანსაცმელი ეცვა, ტერორისტმა ასაფეთქებელი მოწყობილობა მაშინ აამოქმედა, როდესაც 

მასთან პოლიციელი მივიდა.1 

რაქაში ჯიჰადისტებთან ბრძოლა წარმატებით მიმდინარეობს 

სირიის ქალაქ რაქაში ჯიჰადისტებთან ბრძოლა წარმატებით მიმდინარეობს - აცხადებს აშშ-

ის ცენტრალური სარდლობა. მათივე ინფორმაციით, აშშ-ისგან მხარდაჭერილმა სირიის 

                                                           
1 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ერაყში ქალის ტანსაცმელში გადაცმულმა თვითმკვლელმა 

ტერორისტმა 14 დევნილი მოკლა; 03/07/2017; ლევან ახალაია; ხელმისაწვდომია: 

http://1tv.ge/ge/news/view/167937.html  

http://1tv.ge/ge/news/view/167937.html
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დემოკრატიულმა ძალებმა ძველი უბნის კედელი გადალახეს. ინარაბი და ქურთი 

მებრძოლებისგან ფორმირებულ ალიანსს საჰაერო დახმარებას სწორედ აშშ-ის მეთაურობით 

მოქმედი საერთაშორისო კოალიცია უწევს. ერთობლივი სამხედრო ოპერაციის ფარგლებში 

ქალაქი რაქა ალყაშია. რადიკალმა ისლამისტებმა ქალაქი 2014 წელს დაიკავეს და ე.წ. 

სახალიფოს დედაქალაქად გამოაცხადეს. ამ დროისთვის რაქაში 4 ათასამდე ჯიჰადისტი 

იმყოფება. ქალაქის გასათავისუფლებლად სამხედრო ოპერაცია 6 ივნისს დაიწყო.2 

სროლას თურქეთში პოლიციელი ემსხვერპლა 

თურქეთის პროვინცია ბურსაში შეიარაღებულმა პირმა სასამართლოს შენობასთან ცეცხლი 

გახსნა. შემთხვევის შედეგად, დაიღუპა ერთი სამართალდამცველი და დაშავდა ადვოკატი 

ოზგიურ აქსოა, რომელიც ამავდროულად ოპოზიციური „სახალხო-რესპუბლიკური 

პარტიის“ აქტივისტია. გავრცელებული ინფორმაციით, თავდამსხმელმა სიცოცხლე 

თვითმკვლელობით დაასრულა.3 

თურქეთის პოლიციამ ისლამური სახელმწიფოს 6 წევრი დააკავა 

თურქეთში პოლიციამ ტერორისტული დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფოს“ ექვსი წევრი 

დააკავა. ისინი თავდასხმას ოპოზიციის მიერ მოწყობილი საპროტესტო მარშის დროს 

გეგმავდნენ. ოპოზიციის საპროტესტო აქცია ივნისში გაიმართა. მისი ორგანიზატორი 

თურქეთის მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი კემალ კირიჩდაროღლუ იყო. აქციის 

მონაწილეებმა ანკარიდან სტამბოლში 425 კილომეტრი ფეხით გაიარეს. ამ გზით 

მანიფესტანტებმა ოპოზიციონერი დეპუტატის დაკავება გააპროტესტეს.4 

ბენღაზიზე კონტროლი ხალიფა ჰაფთარმა დააწესა 

ლიბიის სიდიდით მეორე ქალაქ ბენღაზიზე კონტროლი ხალიფა ჰაფთარის 

თვითგამოცხადებულმა ეროვნულმა არმიამ მოიპოვა. ბენღაზისთვის ბრძოლა სამი წლის 

განმავლობაში მიმდინარეობდა. მასზე კონტროლის მოპოვებას ისლამისტი მებრძოლები 

ცდილობდნენ. ლიბიაში კონფლიქტი 2011 წელს მუამარ კადაფის ჩამოგდების შემდეგ 

                                                           
2 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; აშშ-ის ცენტრალური სარდლობა - სირიის ქალაქ რაქაში 

ჯიჰადისტებთან ბრძოლა წარმატებით მიმდინარეობს; 04/07/2017; გივი ბარამიძე; ხელმისაწვდომია: 

http://1tv.ge/ge/news/view/168077.html  
3 Reuters; Assailant kills police officer, commits suicide in Turkish court house; July 4, 2017; available at: 

http://www.reuters.com/article/us-turkey-attack-idUSKBN19P2DE  
4 Reuters; Turkey detains six Islamic State suspects planning attack on opposition march; July 5, 2017; available at: 

https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-march-idUSKBN19Q1E9  

http://1tv.ge/ge/news/view/168077.html
http://www.reuters.com/article/us-turkey-attack-idUSKBN19P2DE
https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-march-idUSKBN19Q1E9
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დაიწყო, რის შემდეგაც სხვადასხვა დაპირისპირებული ძალა ქვეყნის სადავეების ხელში 

ჩასაგდებად იბრძვის.5 

თურქეთში „Amnesty International“-ის დირექტორი დააკავეს 

თურქეთის პოლიციამ 8 გავლენიანი უფლებადამცველი დააკავა. მათ შორის არის „Amnesty 

International“-ის სტამბოლის ბიუროს დირექტორი იდილ ესერი. სამართალდამცავებმა 

უფლებადამცველები კუნძლ ბიუკადაზე მდებარე სასტუმროში აიყვანეს. დაკავებულია 

ასევე 1 გერმანელი და 1 შვედი ტრენერიც. „Amnesty International“-ის გენერალური მდივნის 

თქმით, თურქეთის პოლიციამ რეიდი ყოველგვარი მიზეზის გარეშე ჩაატარა. ორგანიზაცია 

მოითხოვს რომ ყველა დაკავებული დაუყოვნებლივ გაათავისუფლონ. აღსანიშნავია, რომ 

2017 წლის ივნისში თურქეთის პოლიციამ ასევე დააკავა „Amnesty International“-ის იზმირის 

ბიუროს ხელმძღვანელი ტენერ კილიჩი. მას აშშ-ში მცხოვრები თურქი ოპოზიციონერისა და 

მქადაგებლის, ფეტჰულა გიულენის ორგანიზაციის წევრობა წაუყენეს ბრალად.6 

 

                                                           
5 BBC News; Libya eastern commander Haftar declares Benghazi liberated; 6 July 2017; available at: 

http://www.bbc.com/news/world-africa-40515325  
6 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; თურქეთში „ამნესთი ინთერნეიშენელის“ დირექტორი 

დააკავეს; ლევან ახალაია; 06/07/2017; ხელმისაწვდომია: http://1tv.ge/ge/news/view/168458.html  

http://www.bbc.com/news/world-africa-40515325
http://1tv.ge/ge/news/view/168458.html

