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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 / 16-23 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. 

ბარსელონაში მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა „ისლამურმა სახელმწიფომ“ აიღო 

ბარსელონაში მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა დაჯგუფება 

„ისლამურმა სახელმწიფომ“ აიღო. ბარსელონაში რამბლას მოედანზე ფურგონი ფეხით 

მოსიარულეებს დაეჯახა. კატალონიის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბარსელონაში 

განხორციელებული თავდასხმის შედეგად 13 დაღუპულისა და 50-ზე მეტი დაშავებული 

შესახებ ინფორმაციას ადასტურებს. ესპანელმა სამართალდამცველებმა სავარაუდოდ, ერთ-

ერთი ეჭვმიტანილის დაკავება შეძლეს. ეჭვმიტანილი დრის ოუქაბირია.1 

ერაყის არმიამ ტალ აფარის გათავისუფლების ოპერაცია დაიწყო 

სახმელეთო ოპერაციის დაწყება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა, ჰაიდერ ალ-აბადიმ 

სატელევიზიო მიმართვით გამოაცხადა და აღნიშნა, რომ რადიკალ ისლამისტებს ორი 

არჩევანი აქვთ, ან დანებება, ან სიკვდილი. ქალაქი ტალ აფარი ჯიჰადისტებმა 2014 წელს 

დაიკავეს. ტალ აფარი ქალაქ მოსულსა და სირიის საზღვარს შორის სტრატეგიულ ადგილას 

                                                           
1 Al-Jazeera; ISIL claims responsibility for van attack in Barcelona; 18 August 2017; available at: 

http://www.aljazeera.com/news/2017/08/isil-claims-responsibility-van-attack-barcelona-170817193535815.html  

http://www.aljazeera.com/news/2017/08/isil-claims-responsibility-van-attack-barcelona-170817193535815.html
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მდებარეობს. აღნიშნული ქალაქი ერაყში რადიკალი ისლამისტების მიერ ბოლო 

კონტროლირებული ადგილია.2 

ლიბანის არმია სირიის საზღვართან ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იბრძვის 

გავრცელებული ინფორმაცით, სამხედრო ოპერაცია სირიის სახელისუფლებო არმიასთან 

კოორდინირებული არ არის. ლიბანის არმია ქრისტიანებით დასახლებული ერთ-ერთი 

სოფლის გათავისუფლებას გეგმავს. როგორც ცნობილია, რადიკალი ისლამისტების 

წინააღმდეგ რაკეტებს და არტილერიას გამოიყენებენ.3 

თურქეთმა და ირანმა ქურთების მუშათა პარტიის წინააღმდეგ შესაძლოა, ერთობლივი 

ოპერაცია ჩაატარონ 

ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოღანმა ირანის შეიარაღებული 

ძალების გენერალური შტაბის მეთაურთან საკითხის განხილვის შემდეგ განაცხადა. ირანის 

გენერალური შტაბის მეთაური თურქეთს გასულ კვირას ეწვია. ეს ორი ქვეყნის ისტორიაში 

მაღალ დონეზე გამართული პირველი შეხვედრა იყო. ერდოღანის განცხადებით, ქურთების 

მუშათა პარტიას ირანში ფილიალი აქვს სახელწოდებით, „ქურთების თავისუფალი 

ცხოვრების პარტია“. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ორგანიზაციები ზიანს 

აყენებენ როგორც თურქეთს - ისე ირანს. 2015 წლის ივლისში ცეცხლის შეწყვეტის 

შეთანხმების დარღვევის შემდეგ, ქურთების მუშათა პარტიასთან შეიარაღებულ 

კონფლიქტს 900–მდე თურქი სამხედრო და სამართალდამცველი, 300-მდე კი სამოქალაქო 

პირი ემსხვერპლა. ამავე პერიოდში თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა ქურთების მუშათა 

პარტიის 10 ათასამდე წევრი გაანეიტრალეს.4 

იემენში საჰაერო იერიშს 35-ზე მეტი ადამიანი ემხვერპლა 

ავიადარტყმა დედაქალაქ სანაას მახლობლად, ამბოხებული ჰუსიტების მიერ 

კონტროლირებად საგუშაგოსთან მდებარე პატარა სასტუმროზე განხორციელდა. 

დაშავებულთა რიცხვი 15-ს აღწევს. სამოქალაქო ომი იემენში 2015 წლის მარტში დაიწყო, 

როდესაც ჰუსიტი ამბოხებულები იემენის მთავრობას დაუპირისპირდნენ. იემენის 

ხელისუფლებას აჯანყებულებთან ბრძოლაში საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით 

მოქმედი კოალიციის ავიაცია ეხმარება. გაერო-ს მონაცემებით, იემენში კონფლიქტის 

                                                           
2 Reuters; Iraq starts offensive to take back Tal Afar from Islamic State; Raya Jalabi, Phil Stewart; August 20, 2017; 

available at: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-tal-afar/iraq-starts-offensive-to-take-back-tal-afar-

from-islamic-state-idUSKCN1B0005  
3 Al-Jazeera; Offensives target ISIL on Lebanon-Syria border; 19 August, 2017; available at: 

http://www.aljazeera.com/news/2017/08/lebanese-army-begins-offensive-isil-border-170819035851822.html  
4 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; თურქეთმა და ირანმა ქურთების მუშათა პარტიის 

წინააღმდეგ შესაძლოა, ერთობლივი ოპერაცია ჩაატარონ; სალომე თორაძე; 21.08.2017; ხელმისაწვდომია 

ბმულზე: http://1tv.ge/ge/news/view/175016.html  

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-tal-afar/iraq-starts-offensive-to-take-back-tal-afar-from-islamic-state-idUSKCN1B0005
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-tal-afar/iraq-starts-offensive-to-take-back-tal-afar-from-islamic-state-idUSKCN1B0005
http://www.aljazeera.com/news/2017/08/lebanese-army-begins-offensive-isil-border-170819035851822.html
http://1tv.ge/ge/news/view/175016.html
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შედეგად 10 ათასზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, 20,7 მილიონი ადგილობრივი მცხოვრები კი 

ჰუმანიტარულ დახმარებას საჭიროებს. ამასთან, ქვეყანაში აპრილის შემდეგ ქოლერას 2000-

მდე ადამიანი ემსხვერპლა.5 

                                                           
5 Al-Jazeera; Air raid in Yemen kills at least 35 people; 23 August 2017; available at: 

http://www.aljazeera.com/news/2017/08/air-strike-yemen-kills-30-people-170823082839979.html  

http://www.aljazeera.com/news/2017/08/air-strike-yemen-kills-30-people-170823082839979.html

