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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 / 8-15 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. 

ბოკო ჰარამის წევრებმა ჩადის ტბაზე 31 მეთევზე დახოცეს 

ნიგერიაში მოქმედი რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფება ბოკო ჰარამის წევრებმა 

ჩადის ტბაზე 31 მეთევზე დახოცეს. შეიარაღებული თავდასხმა ჩადის ტბაში მდებარე 

კუნძულებზე მოხდა, სადაც ერთი კვირით ადრე ხელისუფლებამ თევზჭერაზე დაწესებული 

შეზღუდვები გააუქმა. აკრძალვა ნიგერიის ხელისუფლებამ მას შემდეგ დააწესა, რაც თევზის 

რეწვიდან მიღებული შემოსავლით ტერორისტული დაჯგუფება ბოკო ჰარამის წევრებმა 

დაიწყეს სარგებლის მიღება.1 

ირანის პრზიდენტმა ვიცე-პრეზიდენტებად სამი ქალი დანიშნა 

ირანის პრეზიდენტის 12 ვიცე-პრეზიდენტს შორის სამი ქალი იქნება. გადაწყვეტილება, 

მიუხედავად მძაფრი კრიტიკისა, ჰასან როუჰანიმ მიიღო, თუმცა კაბინეტის წევრები 

პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. ირანში, 1979 წ. ირანის ისლამური რევოლუციის შემდეგ, 

ქალი სამთავრობო კაბინეტში მხოლოდ ერთხელ იყო პოსტზე დანიშნული. მასუმეჰ 

                                                           
1 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ბოკო ჰარამის წევრებმა ჩადის ტბაზე 31 მეთევზე დახოცეს; 

სალომე თორაძე; 08.08.2017; ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://1tv.ge/ge/news/view/173282.html  

http://1tv.ge/ge/news/view/173282.html
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ებტეკარისა და ლაია ჯონეიდის ვიცე-პრეზიდენტების პოსტები - ოჯახის, ქალთა და 

სამართლებრივ საკითხებს მოიცავს. შაჰინდოხტ მოულავერდი კი უფლებათა დაცვის 

საკითხებში იქნება პრეზიდენტის მრჩეველი. ეს როუჰანის წინასაარჩევნო დაპირებაც იყო, 

რომ ახალ სამთავრობო კაბინეტში ერთ ან ორ პოსტზე ქალებს წარადგენდა.2 

სირიის ჯარმა ქალაქ ეს-სუვაიდაზე კონტროლი აღადგინა 

სირიის ჯარმა იორდანია-სირიის საზღვარზე კონტროლი აღადგინა. მეამბოხეების 

წინააღმდეგ რამდენიმეთვიან ბრძოლაში სირიის ეროვნული არმია დაწინაურდა. 

ოფიციალურმა დამასკომ განაცხადა, რომ 30 კილომეტრიან ტერიტორიაზე განლაგებულ 

გამშვებ პუნქტებს სირიის მთავრობა სრულად აკონტროლებს. გადამწყვეტი ბრძოლა 

გაიმართა ქალაქ ეს-სუვაიდაში, სადაც ბაშარ ალ ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ მებრძოლი 

მეამბოხეები იყვნენ გამაგრებული. სირიის ჯართან ერთად მეამბოხეთა წინააღმდეგ 

ლიბანური სამხედრო გაერთიანება „ჰეზბოლაც“ იბრძვის, რომელიც ისრაელსა და ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში ტერორისტულ ორგანიზაციადაა აღიარებული. ამავდროულად, 

სირიის სახელმწიფოს ტელევიზია ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ქალაქ ჰომსში სირიის 

ჯარმა დაეშს, იგივე თვითგამოცხადებულ ისლამური სახელმწიფოს დიდი ზიანი მიაყენა.3 

ოდესაში რადიკალებმა ჰომოფიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ მიმდინარე აქცია ჩაშალეს 

ოდესაში ჰომოფიისა და ტრანსფობიის საწინააღმდეგო ლგბტ თემის უფლებადამცელი 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებული სამშვიდობო აქცია 

ულტრამემარჯვენეებმა ჩაშალეს. მიუხედავად უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებისა, 

რადიკალურმა კონსერვატულმა დაჯგუფებამ პოლიციის კორდონი გაარღვია. ადგილი 

ჰქონდა ფიზიკურ დაპირისპირებას აქციის მონაწილეებსა და დაჯგუფების წევრებს 

შორის.  დემონსტრაციის ორგანიზატორებმა მსვლელობა შეწყვიტეს, თუმცა რამდენიმე 

საათში პრიმორსკის ბულვარში მჯდომარე აქცია მაინც გამართეს. ისინი 

სამართალდამცველებს ადანაშაულებენ, რომ უსაფრთხოების ზომები სათანადოდ ვერ 

დაიცვეს.4 

 

                                                           
2 BBC; Iran’s Rouhani appoints female vice-presidents after criticism; 9 August 2017; available at: 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40873247  
3 Reuters; Syrian army gains ground on Jordan border in southwest; August 10, 2017; available at: 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-south/syrian-army-gains-ground-on-jordan-border-in-

southwest-idUSKBN1AQ1E2  
4 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ოდესაში რადიკალებმა ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის 

წინააღმდეგ მიმდინარე აქცია ჩაშალეს; ქეთი თუთბერიძე; 13.08.2017 ხელმისაწვდომია ბმულზე: 

http://1tv.ge/ge/news/view/173986.html  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-40873247
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-south/syrian-army-gains-ground-on-jordan-border-in-southwest-idUSKBN1AQ1E2
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-south/syrian-army-gains-ground-on-jordan-border-in-southwest-idUSKBN1AQ1E2
http://1tv.ge/ge/news/view/173986.html
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მალიში გაერო-ს ბაზას თავს დაესხნენ 

თავდასხმა მალიში, გაეროს ბაზაზე - დაღუპულია 7  და დაშავებულია 7 ადამიანი. ეს უკვე 

ტიმბუტკუში გაეროს კონტინგენტზე განხორციელებული მეორე თავდასხმა იყო. გაეროს 

ბაზაზე განხორციელებულ თავდასხმას ჯამში 8 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა.5 

„თალიბანის“ ღია წერილი დონალდ ტრამპს 

„თალიბანმა“ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ღია წერილი გაუგზავნა და მოუწოდა, 

ავღანეთიდან შეიარაღებული ძალები სრულად გაიყვანოს. წერილში აღნიშნულია, რომ 

ქვეყანაში არსებული ძალადობა პირდაპირ კავშირშია ავღანეთში უცხოური შეიარაღებული 

ძალების არსებობასთან, რომელსაც „თალიბანი“ „ოკუპაციურ ძალებს“ უწოდებს. ასევე 

წერილის ავტორები, შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ საერთაშორისო 

კოალიციას ავღანეთის განადგურებაში ადანაშაულებენ, რამაც, მათი თქმით, 

უსაფრთხოების, ეკონომიკისა და მმართველობის მხრივ ქვეყანა ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე 

მდგომაროებამდე მიიყვანა.6 

                                                           
5 CNN; Peacekeeper, workers klled in attack on UN missions in Mali; By Bijan Hosseini and Euan McKrdy; August 15, 

2017; available at: http://edition.cnn.com/2017/08/15/africa/un-mission-timbuktu-attacked/index.html  
6 BBC; Taliban open letter to Trump urges Afghan withdrawal; Justin Rowlatt; 15 August 2017; available at: 

http://www.bbc.com/news/world-asia-40935422  

http://edition.cnn.com/2017/08/15/africa/un-mission-timbuktu-attacked/index.html
http://www.bbc.com/news/world-asia-40935422

