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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 / 24-31 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. 

იემენის დედაქალაქში ავიაიერიშს 12 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, მათ შორის ექვსი 

მცირეწლოვანია - თვითმხილველთა განცხადებით, ავიაიერიში საუდის არაბეთის 

ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ განახორციელა, რომელიც ბოლო 2.5 წლის 

განმავლობაში რეგულარულ დაბომბვებს ახორციელებს, მას შემდეგ რაც 

მეამბოხე ჰუსიტებმა გადატრიალება მოაწყვეს და ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი 

იძულებული გახდა დედაქალაქი მიეტოვებინა.1 

ისლამურმა სახელმწიფომ ბრიუსელში სამხედროებზე თავდასხმა საკუთარ თავზე აიღო - 

ბელგიის დედაქალაქის ცენტრში ე.წ. მაჩეტეთი შეიარაღებული პირი სამხედროებს თავს 

დაესხა. როგორც პოლიციამ განაცხადა, სამხედროებმა დროული რეაგირება მოახდინეს და 

თავდამსხმელის განეიტრალება მოხდა. სამხედროებმა მსუბუქი დაზიანებები მიიღეს. 

პროკურატურამ მომხდარს ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მისცა. ბელგიაში 

უსაფრთხოების საგანგებო ზომები 2016 წლის 22 მარტიდან არის მიღებული. 

                                                           
1 Reuters; Yemen air strike kills 12, including six children: rescuers; August 25, 2017; available at: 

http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-casualties/yemen-air-strike-kills-12-including-six-children-

rescuers-idUSKCN1B50X5?il=0  

http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-casualties/yemen-air-strike-kills-12-including-six-children-rescuers-idUSKCN1B50X5?il=0
http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-casualties/yemen-air-strike-kills-12-including-six-children-rescuers-idUSKCN1B50X5?il=0
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სამართალდამცავი ორგანოები მოსახლეობას მოუწოდებენ, რომ საეჭვო პირის ან ნივთის 

აღმოჩენის შემთხვევაში, ცხელ ხაზზე დარეკონ.2 

ავღანეთში, ქალაქ ნავაში მომხდარი აფეთქებისას 13 ადამიანი დაიღუპა - გარდაცვლილთა 

შორის, სამხედროები და მშვიდობიანი მოქალაქეები არიან. ადგილობრივი მედიის 

ინფორმაციით, აფეთქება თვითმკვლელმა ტერორისტმა მოახდინა. მომხდარის შედეგად, 

დაშავდა 19 ადამიანი.3 

დაღესტანში პოლიციაზე განხორციელებულ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა 

ტერორისტულმა დაჯგუფება „ისლამურმა სახელმწიფომ“ აიღო - დაღესტნის ქალაქ 

კასპიისკში ბენზინგასამართ სადგურზე დანით შეიარაღებული ორი პირი პოლიციელებს 

დაესხა თავს. ერთერთი სამართალდამცავი მიღებული ჭრილობებისგან დაიღუპა. 

პოლიციამ ორი თავდამსხმელი ადგილზევე მოკლა, კიდევ ერთი კი დაჭრა. რუსეთის 

ნაციონალური ანტიტერორისტულ კომიტეტში განაცხადეს, რომ თავდამსხმელები 

ხასავიურტის ბანდის წევრები იყვნენ და ტერორისტულ დანაშაულებთან ჰქონდათ 

კავშირი.4 

ერაყის სამთავრობო კოალიციურმა არმიამ ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისგან 

ქალაქი ტალ აფარი სრულად გაათავისუფლა - ამის შესახებ ერაყის პრემიერ-მინისტრმა 

განაცხადა. ჰაიდერ ალ-აბადის თქმით, სამხედრო ოპერაციის შედეგად სახელისუფლებო 

ძალების კონტროლს უკვე მთლიანად დაუქვემდებარდა ნინევიის რეგიონი. ერაყში 

რადიკალი ისლამისტების კონტროლირებული ტერიტორიები მნიშვნელოვნადაა 

შემცირებული. ამ დროისთვის ჯიჰადისტები ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე 

ქალაქ ჰავიჯას აკონტროლებენ.5 

                                                           
2 The Sun; ISIS claim responsibility for Brussels terror attack after machete-wielding maniac attacked soldiers; By 

Gemma Mullin; 27th August 2017; available at: https://www.thesun.co.uk/news/4330758/isis-claim-brussels-machete-

terror-attack/  
3 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ავღანეთში აფეთქებისას 13 ადამიანი დაიღუპა; 28.08.2017; 

ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://1tv.ge/ge/news/view/176080.html  
4 The Washington Post; IS claims responsibility for attack in Russia’s Dagestan; August 29, 2017; available at: 

https://www.washingtonpost.com/world/europe/is-claims-responsibility-for-attack-in-russias-

dagestan/2017/08/29/8f6cad4a-8ca0-11e7-9c53-6a169beb0953_story.html?utm_term=.0c49a11e71c6  
5 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ერაყის კოალიციურმა არმიამ ე.წ. ისლამური სახელმწიფოს 

მებრძოლებისგან ქალაქი ტალ აფარი სრულად გაათავისუფლა; გივი ბარამიძე; 31.08.2017; ხელმისაწვდომია 

ბმულზე: http://1tv.ge/ge/news/view/176695.html  

https://www.thesun.co.uk/news/4330758/isis-claim-brussels-machete-terror-attack/
https://www.thesun.co.uk/news/4330758/isis-claim-brussels-machete-terror-attack/
http://1tv.ge/ge/news/view/176080.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/is-claims-responsibility-for-attack-in-russias-dagestan/2017/08/29/8f6cad4a-8ca0-11e7-9c53-6a169beb0953_story.html?utm_term=.0c49a11e71c6
https://www.washingtonpost.com/world/europe/is-claims-responsibility-for-attack-in-russias-dagestan/2017/08/29/8f6cad4a-8ca0-11e7-9c53-6a169beb0953_story.html?utm_term=.0c49a11e71c6
http://1tv.ge/ge/news/view/176695.html

