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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 / 24-30 ივნისი, 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. 

მოსული „ისლამური სახელმწიფოს“ ტერორისტებისგან გაათავისუფლეს - ერაყის 

თავდაცვის სამინისტრომ მოსულის „ისლამური სახელმწიფოს“ ტერორისტებისგან სრული 

გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა. „ისლამურ სახელმწიფოს“ მოსულში 

ერთი უბანიც არ დარჩა. „ბოევიკებს“ სხვა გამოსავალი არ აქვთ გარდა კაპიტულირებისა. 

„ისლამური სახელმწიფოს“ ერაყში ყოფნა სამუდამოდ დასრულდა“, - ნათქვამია ერაყის 

თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში. ერაყის სახელმწიფო ტელეარხმა პირდაპირ 

ეთერში გამოქვეყნა კადრები, რომელშიც ერაყის დროშა ალ-ნურის დიდ მეჩეთზეა 

აღმართული. „ფსევდოსახელმწიფო დაეცა: ალ-ნურის მეჩეთი გათავისუფლებულია“, - 

ასეთი ტიტრებით გამოეხმაურა ერაყული მედია მოსულის გათავისუფლებას. ქალაქ 

მოსულის გათავისუფლების ოპერაცია 2016 წლის ოქტომბერში დაიწყო. ერაყის სამთავრობო 

ძალებთან ერთად ოპერაციაში საერთაშორისო კოალიციაც მონაწილეობდა.1 

სამართალდამცველებმა მექაში დაგეგმილი ტერაქტი აღკვეთეს - საუდის არაბეთის 

სამართალდამცავმა უწყებამ მექაში დაგეგმილი ტერაქტი აღკვეთა. ოფიციალური 

                                                           
1 ინტერპრესნიუსი; მოსული „ისლამური სახელმწიფოს“ ტერორისტებისგან გაათავისუფლეს; 29/06/2017; 

ხელმისაწვდომია: http://www.interpressnews.ge/ge/msoflio/440644-mosuli-islamuri-sakhelmtsifos-teroristebisgan-

gaathavisufles.html?ar=A  

http://www.interpressnews.ge/ge/msoflio/440644-mosuli-islamuri-sakhelmtsifos-teroristebisgan-gaathavisufles.html?ar=A
http://www.interpressnews.ge/ge/msoflio/440644-mosuli-islamuri-sakhelmtsifos-teroristebisgan-gaathavisufles.html?ar=A
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ინფორმაციით, ტერორისტების სამიზნე მუსლიმთა წმინდა ქალაქ მექაში მდებარე ალ-

მასჯიდ, ალ-ჰარამის მეჩეთი იყო. ტერორისტულ აქტში ეჭვმიტანილმა პირმა მეჩეთის 

გვერდით მდებარე, ალყაშემორტყმულ შენობაში თავი აიფეთქა, რის შედეგადაც 11 ადამიანი 

დაშავდა, თუმცა მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. საუდის არაბეთის შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს ინფორმაციით, ტერაქტის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი კიდევ ხუთი ადამიანი 

აიყვანეს.2 

თალიბებმა ავღანეთში ათამდე პოლიციელი მოკლეს - ასაფეთქებელი მოწყობილობა 

გერათის საკონტროლო-გამშვებ პუნქტთან ამოქმედდა. საგუშაგოს თავს თალიბები 

გამთენიისას დაესხნენ და 10-მდე პოლიციელი მოკლეს. რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. 

გავრცელებული ინფორმაციით, თავდამსხმელებმა დიდი რაოდენობით იარაღი და 

საბრძოლო მასალა გაიტაცეს.3 

სტამბოლში „სიამაყის მარში“ დაპატიმრებებით დამთავრდა - დარბევითა და 

დაპატიმრებებით დასრულდა სტამბოლში ე.წ. სიამაყის მარში. მსვლელობას ლგბტ პირები 

და მათი მხარდამჭერები, სექსუალური ორიენტაციის განურჩევლად ყველა პირისთვის, 

სამოქალაქო უფლებების დაცვის მოთხოვნით ყოველწლიურად მსოფლიოს მრავალ 

ქვეყანაში მართავენ. არასანქცირებული დემონსტრაციის მონაწილეთა შესაჩერებლად 

ტაქსიმზე რამდენიმე ასეული სამართალდამცველი გამოვიდა. მათ აღლუმის მონაწილეების 

წინააღმდეგ ცრემლსადენი აირი გამოიყენეს და ის პირები დააკავეს, ვინც ცდილობდა 

მსვლელობას შეერთებოდა.4 

თურქეთში მყოფი სირიელი ლტოლვილები უზურ ბაირამის აღსანიშნავად სამშობლოში 

ბრუნდებიან - თურქეთში მყოფი სირიელი ლტოლვილების ნაწილი სამშობლოში 

ბრუნდება. თურქეთის ხელისუფლებამ ბანაკებში განთავსებულ სირიელ მოქალაქეებს 

ურაზ ბაირამის დღესასწაულის საკუთარ ქვეყანაში აღნიშვნის შესაძლებლობა მისცა. მათ 

უკან დაბრუნება სექტემბრის ბოლომდე შეუძლიათ. ვინც ვადას გადააცილებს, მას როგორც 

ახალ მიგრანტს ისე განიხილავენ. ზოგიერთი მესაზღვრის განცხადებით, სირიელ 

ლტოლვილთა ნაწილმა სარეგისტრაციო დოკუმენტები ჩააბარა და სამშობლოში 

სამუდამოდ დაბრუნდა. საზღვარი 110 ათასზე მეტმა ლტოლვილმა გადაკვეთა. მათ შორის 

არიან მცირეწლოვნებიც, რომელთაც საკუთარი სამშობლო არასდროს უნახავთ. სირიის 

                                                           
2 The Guardian; Saudi security foils terror plot targeting Mecca Grand Mosque and pilgrims; 24 June 2017; available at: 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/24/saudi-security-foils-terror-plot-targeting-mecca-grand-mosque  
3 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; თავდასხმა ავღანეთში - თალიბებმა 10-მდე პოლიციელი 

მოკლეს; 25/06/2017; ხელმისაწვდომია: http://1tv.ge/ge/news/view/166831.html  
4 The Guardian; Turkish police break up gay pride protest in Istanbul; Agence France-Presse in Istanbul; 25 June 2017; 

available at: https://www.theguardian.com/world/2017/jun/25/turkish-police-break-up-gay-pride-protest-in-istanbul  

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/24/saudi-security-foils-terror-plot-targeting-mecca-grand-mosque
http://1tv.ge/ge/news/view/166831.html
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/25/turkish-police-break-up-gay-pride-protest-in-istanbul
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სამოქალაქო ომის დაწყების შემდეგ თურქეთში განლაგებულ ლტოლვილთა ბანაკებში 170 

ათასი ბავშვი დაიბადა.5 

აშშ-მა ექვსი მუსლიმური ქვეყნისთვის და ყველა ლტოლვილისთვის ვიზების გაცემის 

ახალი კრიტერიუმები დააწესა - ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ ექვსი 

ძირითადი მუსლიმური ქვეყნისთვის და ყველა ლტოლვილისთვის ვიზების გაცემის ახალი 

კრიტერიუმები დააწესა. აღნიშნული ზომები სირიის, სუდანის, ლიბიის, სომალის, ირანისა 

და იემენის მოქალაქეებზე ვრცელდება. ამ ქვეყნების მოქალაქეები შეერთებულ შტატებში 

შესვლას მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეძლებენ, თუ მათ აშშ-ის ტერიტორიაზე ოჯახის 

წევრები ჰყავთ. ამასთან, ოჯახის წევრად მხოლოდ მშობლები, შვილები, მეუღლე ან და-ძმა 

განიხილება. დადგენილება არ ვრცელდება სხვა ნათესავებზე. ახალი წესები უკვე 

დაეგზავნათ შესაბამის დიპლომატიურ უწყებებს აღნიშნულ ქვეყნებში. ახალი კანონი 

სავიზო შეზღუდვის შესახებ 30 ივნისს, ამერიკის შეერთებული შტატების დროით 20:00 

საათზე შედის ძალაში.6 

                                                           
5 Euronews; Syrian refugees return home from Turkey for Eid; Tokunbo Salako; 26/06/2017; available at: 

http://www.euronews.com/2017/06/26/syrian-refugees-return-home-from-turkey-for-eid  
6 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; აშშ-მა ექვსი მუსლიმური ქვეყნისთვის და ყველა 

ლტოლვილისთვის ვიზების გაცემის ახალი კრიტერიუმები დააწესა; სალომე თორაძე, ქეთი თუთბერიძე; 

29/06/2017; ხელმისაწვდომია: http://1tv.ge/ge/news/view/167349.html  

http://www.euronews.com/2017/06/26/syrian-refugees-return-home-from-turkey-for-eid
http://1tv.ge/ge/news/view/167349.html

