
MRA. COI Unit 

1 
 

თავშესაფრის მაძიებელ პირთა წარმოშობის ქვეყნის შესახებ 

ინფორმაციის მოპოვების განყოფილება 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 

 

ახალი ამბების დაიჯესტი / 1-7 აგვისტო, 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. 

რუსეთის დაზვერვა ალ-ბაღდადის დაღუპვას არ ადასტურებს - საგარეო დაზვერვის 

სამსახურის ხელმძღვანელი სერგეი ნარიშკინი არ ადასტურებს ტერორისტული დაჯგუფება 

„ისლამური სახელწიფოს“ ლიდერის აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადის დაღუპვას. „ამასთან 

დაკავშირებით, არ მაქვს ინფორმაცია, გარდა იმისა, რაც მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებით გავრცელდა“, - განაცხადა ნარიშკინმა. 16 ივნისს რუსეთის სამხედრო 

უწყებაში განაცხადეს, რომ მაისში, სირიაში რუსეთის მხრიდან განხორციელებული საჰაერო 

იერიშის შედეგად, 300 ბოევიკთან ერთად, ასევე ლიკვიდირებული იყო ალ-ბაღდადი. 

მოგვიანებით რუსეთის ოფიციალური პირები აცხადებდნენ, რომ ალ-ბაღდადის დაღუპვის 

შესახებ ინფორმაცია არ დასტურდებოდა. 21 ივლისს პენტაგონის ხელმძღვანელმა ჯეიმ 

მეტისმა განაცხადა, რომ მოცემულ ეტაპზე შეერთებულ შტატებს არ ჰქონდა ალ-ბაღდადის 

დაღუპვის მტკიცებულება.1 

ტერაქტი სომალიში - ორი ადამიანი ემსხვერპლა და 17 დაშავდა სომალიში ტერორისტული 

თავდასხმის შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთ-ერთ რესტორანში 

                                                           
1 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; რუსეთის დაზვერვა ალ-ბაღდადის დაღუპვას არ 

ადასტურებს; ქეთევან ბერაია; 01/08/2017; ხელმისაწვდომია: http://1tv.ge/ge/news/view/172384.html  

http://1tv.ge/ge/news/view/172384.html
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თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი აიფეთქა. დაშავებულთა შორის მშვიდობიანი 

მოქალაქეები არიან. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია, თუმცა ხელისუფლება 

ეჭვობს, რომ ტერაქტი დაჯგუფება ალ-შაბააბის მიერ არის განხორციელებული.2 

საუდის არაბეთში საკურორტო ზონა შეიქმნება, სადაც ქალებს ბიკინის ჩაცმის უფლება 

ექნებათ - გავრცელებული ინფორმაციით, ეს გადწყვეტილება პრინცმა, მუჰამედ იბნ სალმან 

ალ საუდმა ქვეყნის ეკონომიკის მოდერნიზების მიზნით მიიღო. პრინცი თვლის, რომ 

უცხოელი ტურისტებისთვის მიმზიდველი არ არის ისეთი საკურორტო ზონები, სადაც 

ადამიანებს თავიდან ბოლომდე უხდებათ შემოსვა, ამიტომ მან ბრძანება გასცა, რომ შეიქმნას 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი სპეციალური სანაპირო ზოლი. ამ ინიციატივას 

ქვეყანაში მოწინააღმდეგეებიც ჰყავს. ოპონენტები თვლიან, რომ მსგავს ადგილები 

ტურისტებისთვის მაინც ვერ გახდება მიმზიდველი, რადგან იქ ალკოჰოლური სასმელები 

ვერ გაიყიდება. შეგახსნებეთ, საუდის არაბეთში ალკოჰოლური სასმელის გაყიდვა კანონით 

აკრძალულია.3 

კონგოში, ეთნიკურ ჯგუფებს შორის შეტაკებისას, 50 ადამიანზე მეტი დაიღუპა - შეტაკება 

ტანგანიკას პროვინციაში მოხდა. ტვას ტომის პიგმეების წარმომადგენლები ლუბასა და 

ბანტუს ეთნიკურ ჯგუფებს დაესხნენ თავს. მსხვერპლთა უმრავლესობა ლუბას ეთნიკური 

ჯგუფის წარმომადგენელია. კონგოში ეთნიკურ ნიადაგზე კონფლიქტი მიმდინარე წლის 

დასაწყისში გამწვავდა, რისი მიზეზიც პრეზიდენტ ჯოზეფ კაბილას მხრიდან 

საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ გადადგომაზე უარის თქმა გახდა. გაეროს 

მონაცემებით, კონგოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში 2017 წლის 12 მარტიდან 19 ივნისამდე 

ეთნიკურ ნიადაგზე დაპირისპირებას 251 ადამიანი ემსხვერპლა, მათ შორის, რვა წლამდე 

ასაკის 30 ბავშვი. 2016 წლის აგვისტოს შემდეგ კი, კონგოში იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა რაოდენობა გაორმაგდა და 3,7 მილიონი შეადგინა.4 

ნიგერიაში ქრისტიანულ ტაძარზე განხორციელებულ შეიარაღებულ თავდასხმას 11 

ადამიანი ემსხვერპლა - ნიგერიის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, ერთ-ერთ ქრისტიანულ 

ტაძარში მომხდარ შეიარაღებულ თავდასხმას 11 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, 18-მა კი 

სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანება მიიღო. სამართალდამცველების განცხადებით, 

თავდასხმის მოტივი ადგილობრივ თემებს შორის არსებული დაპირისპირება გახდა, თუმცა 

                                                           
2 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ტერორისტული დავდასხმა სომალიში - დაიღუპა 2 და 

დაშავდა 17 ადამიანი; 02/08/2017; ხელმისაწვდომია: http://1tv.ge/ge/news/view/172536.html  
3 The Telegraph; Saudi Arabia to open luxury beach resort where women can wear bikinis; by Raf Sanchez; 2 August 

2017; available at: http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/02/saudi-arabia-open-luxury-beach-resort-women-can-

wear-bikinis/  
4 Reuters; Dozens killed in ethnic violence in eastern Congo; August 6, 2017; available at: 

https://www.reuters.com/article/us-congo-security-idUSKBN1AM0HM  

http://1tv.ge/ge/news/view/172536.html
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/02/saudi-arabia-open-luxury-beach-resort-women-can-wear-bikinis/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/08/02/saudi-arabia-open-luxury-beach-resort-women-can-wear-bikinis/
https://www.reuters.com/article/us-congo-security-idUSKBN1AM0HM
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პოლიცია ვარაუდობს, რომ თავდამსმხელების სამიზნეს კონკრეტული პიროვნება 

წარმოადგენდა, რომელიც ინციდენტის დროს ტაძარში არ აღმოჩნდა.5 

 

                                                           
5 VOA News; 11 killed in attack at Nigerian church; August 6, 2017; available at: https://www.voanews.com/a/attack-

at-nigeria-church/3974612.html  

https://www.voanews.com/a/attack-at-nigeria-church/3974612.html
https://www.voanews.com/a/attack-at-nigeria-church/3974612.html

