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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 / 1-7 ოქტომბერი, 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. 

საუდის არაბეთში სტუდენტ გოგონებს მობილური ტელეფონის ტარების უფლება მისცეს - 

საუდის არაბეთის განათლების მინისტრმა განკარგულება გასცა, რომლის მიხედვითაც, 

სტუდენტ გოგონებს უფლებას მისცემენ უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე მობილური 

ტელეფონით ისარგებლონ. მან მოუწოდა უნივერსიტეტებისა და კოლეჯების 

ხელმძღვანელებს, არ შეუშალონ ხელი გოგონებს მობილურის გამოყენების შემთხვევაში. 

გავრცელებული ვერსიით, განათლების მინისტრმა ეს განცხადება მას შემდეგ გაავრცელა, 

რაც რამდენიმე გოგონას მშობელმა სამინისტროს საჩივრით მიმართა. მშობლები აცხადებენ, 

რომ უნივერსიტეტების უსაფრთხოების თანამშრომლები გოგონებს განსაკუთრებით 

აკონტროლებდნენ, შემდეგ კი მათ ტელეფონებს ართმევდნენ.1 

ინდოეთის ჩრდილოეთ ნაწილში, ჯამუ და ქაშმირის შტატის ქალაქ სრინაგარში 

თვითმკვლელი ტერორისტების ჯგუფი სამხედრო ნაწილს თავს დაესხა - ორმა 

თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა, რის შედეგადაც დაშავებულია სამი სამხედრო. სამხედრო 

ნაწილი სრინაგარის საერთაშორისო აეროპორტთან მდებარეობს. თავდასხმის გამო, 

                                                           
1 Gulf News; Now, Saudi female students allowed to carry mobiles on campus; By Habib Toumi; October 3, 2017; 

available at: http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/now-saudi-female-students-allowed-to-carry-mobiles-on-

campus-1.2099683  

http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/now-saudi-female-students-allowed-to-carry-mobiles-on-campus-1.2099683
http://gulfnews.com/news/gulf/saudi-arabia/now-saudi-female-students-allowed-to-carry-mobiles-on-campus-1.2099683
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შეწყვეტილია ფრენა. აეროპორტი სამხედროებს აქვთ ბლოკირებული. ტერორისტების 

წინააღმდეგ მიმდინარე ოპერაციაში ჩართულია ვერტმფრენები. თავდასხმაზე 

პასუხისმგებლობა რეგიონში მოქმედმა ისლამისტურმა დაჯგუფებამ „ჯაიშ-ე-მუჰამედმა“ 

(„მუჰამედის არმია“) აიღო. ქაშმირის შტატი ინდოეთსა და პაკისტანს შორის სადავო 

ტერიტორიას წარმოადგენს. შტატის ერთ ნაწილს ინდოეთი აკონტროლებს, მეორეს კი 

პაკისტანი.2 

კატალონიის რეფერენდუმი - კატალონიის დამოუკიდებლობის რეფერენდუმში 

მონაწილეთა 90.1%-მა ხმა რეგიონის დამოუკიდებლობას მისცა, - ამის შესახებ კატალონიის 

რეგიონულმა მთავრობამ განაცხადა. მათი ინფორმაციით, ამომრჩეველთა აქტივობამ 42,3% 

შეადგინა. მანამდე კატალონიის რეგიონული მთავრობის მეთაურმა, კარლეს 

პუიჩდემონმა განაცხადა, რომ რეფერენდუმის შედეგად, კატალონიის მოსახლეობამ 

მოიპოვა უფლება, ჰქონდეთ საკუთარი, დამოუკიდებელი სახელმწიფო. 

ბარსელონასა და სხვა ქალაქების ქუჩებში კატალონიის დამოუკიდებლობის მომხრეები 

გამარჯვებას ზეიმობენ. ისინი მიიჩნევენ, რომ რეფერენდუმი წარმატებით ჩატარდა. 

ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა, მარიანო რახოიმ საგანგებო განცხადებით ესპანეთის 

მოსახლეობას. პრემიერმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ კატალონიის რეგიონული 

მთავრობის მიერ ორგანიზებული რეფერენდუმი არაკონსტიტუციურია. 

კატალონიის დამოუკიდებლობის რეფერენდუმისთვის რეგიონის მასშტაბით სულ 2315 

უბანი იყო მოწყობილი, თუმცა პოლიციამ 312 მათგანის დახურვა, ზოგიერთი უბნიდან კი 

დოკუმენტების ამოღება შეძლო. შეტაკებების შედეგად 800-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა.3 

ქურთისტანის რეფერენდუმი - თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიპ ერდოღანმა და 

ირანის ლიდერმა ჰასან როუჰანიმ თეირანში მოლაპარაკებები გამართეს. ორივე ლიდერმა 

ერაყის ქურთისტანში გამართული რეფერენდუმი დაგმეს. ერდოღანმა რეფერენდუმს 

უკანონო უწოდა; როუჰანის შეფასებით, გამართული გამოკითხვის შედეგები „დასავლური 

სახელმწიფოების შეთქმულებაა“. თურქეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ანკარა და 

თეირანი მზად არიან, უკანონო რეფერენდუმის წინააღმდეგ ზომები მიიღონ, თუმცა 

ერდოღანს არ დაუკონკრეტებია, რა ზომებზეა საუბარია. ჰასან როუჰანის თქმით, 

თურქეთისთვის და ირანისთვის სირიისა და ერაყის საზღვრების ნებისმიერი ცვლილება 

მიუღებელი იქნება. ორი ქვეყნის ლიდერებმა ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობებიც 

                                                           
2 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; ინდოეთში თვითმკვლელი ტერორისტები პაკისტანის 

საზღვართან მდებარე სამხედრო ნაწილს დაესხნენ თავს; ქეთი ჩოხელი; 3.10.2017; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 

http://1tv.ge/ge/news/view/181869.html  
3 საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი; კატალონიის მთავრობა - ე.წ. რეფერენდუმში მონაწილეთა 

90.1%-მა დამოუკიდებლობას მისცა ხმა, დათვლილია ხმების 95%; აკაკი შენგელია; 2.10.2017; 

ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://1tv.ge/ge/news/view/181657.html  

http://1tv.ge/ge/news/view/181647.html
http://1tv.ge/ge/news/view/181656.html
http://1tv.ge/ge/news/view/181869.html
http://1tv.ge/ge/news/view/181657.html
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განიხილეს და განცხადეს, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში სავაჭრო ბრუნვის გასამმაგებას 

გეგმავენ. რეჯეფ ტაიპ ერდოღანი უკანასკნელად თეირანში ვიზიტით 2015 წლის იანვარში 

იმყოფებოდა. მაშინ ქვეყნებს შორის ურთიერთობები დაძაბული იყო და ლიდერებმა 

ერთმანეთი რეგიონში ვითარების ესკალაციაში დაადანაშაულეს.4 

თურქეთში სახელმწიფო გადატრიალებაში ბრალდებულ 34 სამხედროს სასამართლომ 

უვადო პატიმრობა მიუსაჯა - პროკურატურა ყოფილ სამხედრო მოსამსახურეებს თურქეთის 

პრეზიდენტის მკვლელობის მცდელობაში ადანაშაულებს. თურქული მედიის ცნობით, მათ 

შორისაა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის პირადი დაცვის უფროსიც. ჯარისკაცების სასამართლო 

პროცესი თურქეთის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში მდებარე ქალაქ მუგლაში გაიმართა. 

სასამართლოს შენობასთან უსაფრთხოების ზომები მაქსიმალურად იყო გამკაცრებული. 

თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობა 2016 წელს მოხდა. არეულობის დროს 

ოფიციალური ცნობებით, 240 ადამიანი დაიღუპა.5 

ერაყის სამთავრობო არმიამ „ისლამური სახელმწიფოს“ მებრძოლებისგან კირკუკის 

პროვინციაში ქალაქ ჰავიჯას გათავისუფლების ოპერაცია დაიწყო - ადგილობრივი მედიის 

ინფორმაციით, სამხედრო ოპერაცია ქალაქის ცენტრსა და რამდენიმე უბანში მიმდინარეობს. 

ოპერაციაში ჩართული არიან სწრაფი რეაგირებისა და უსაფრთხოების ძალები, ასევე 

„შიიტური მილიცია“. ერაყის ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ ჯიჰადისტების 

კონტროლისგან ამ დროისთვის ქვეყნის 90 პროცენტი გათავისუფლებულია, 2.2 მილიონი 
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