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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 ნოემბერი, 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 არაბეთის კორუფციული სკანდალი - საუდის არაბეთის ხელისუფლება 

კორუფციაში ეჭვმიტანილ პრინცებსა და ჩინოსნებს 800 მილიარდი დოლარის ჩამორთმევას 

უპირებს. ეჭვმიტანილების აქტივების მნიშვნელოვანი ნაწილი საზღვარგარეთაა, რაც 

ქვეყანაში ფულის დაბრუნების მცდელობას ართულებს. ქვეყანა ფინანსური პრობლემების 

წინაშე დგას - ნავთობის დაბალი ფასების ხანგრძლივმა პერიოდმა ხელისუფლება 

იძულებული გახადა ვალი საერთაშორისო ბაზარზე აეღო და სარეზერვო ფონდის სახსრები 

გამოეყენებინა. თუ აღნიშნული ფულის ჩამორთევა და მისი ქვეყანაში დაბრუნება მოხდება, 

ფინანსური კუთხით არსებული ვითარება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება.1 

სირიის არმიამ ქალაქი აბუ-ქემალი გაათავისუფლა - სირიის არმიამ და შიიტმა მეამბოხეებმა 

დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფოსგან“ ქალაქი აბუ- ქემალი გაათავისუფლეს, რომელიც 

ერაყის საზღვართან მდებარეობს. ეს ქალაქი ისლამისტების ბოლო მსხვილი საყრდენი იყო. 

                                                           
1 The Wall Street Journal; Saudi Crackdown Targets Up to $800 Billion in Assets; By Margherita Stancati in Beirut and 

Summer Said in Dubai; 7 November, 2017; available at: https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-expands-

crackdown-on-elite-1510062385  

https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-expands-crackdown-on-elite-1510062385
https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-expands-crackdown-on-elite-1510062385
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სირიის არმიას დახმარებას უწევდა ერაყის საჰაერო ძალებიც. 3 ნოემბერს ერაყის 

სახელისუფლებო ძალებმა სირიასთან მოსაზღვრე ქალაქი ელ-კაიმი გაათავისუფლეს.2 

იემენში მილიონობით ადამიანს შიმშილობა ემუქრება - გაერო და „ექიმები საზღვრებს 

გარეშე“ იემენისთვის ჰუმანიტარული ტვირთის დაუყოვნებლივ მიწოდებას მოითხოვენ. 

მათი განცხადებით, იემენში მილიონობით ადამიანს შიმშილობა ემუქრება. „იემენში 

მილიონობით ადამიანი შიმშილობის ისეთი კატასტროფის წინაშე დგას, რომელიც 

მსოფლიოს დეკადების განმავლობაში არ ახსოვს", - ამბობს გაეროს ერთ-ერთი 

მაღალჩინოსანი მარკ ლოუკოკი, რომელიც ჰუმანიტარული დახმარების მიმართულებას 

ხელმძღვანელობს. საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია „ექიმები საზღვრებს 

გარეშე“ ასევე აცხადებს, რომ უკვე მესამე დღეა არაბული კოალიცია მათ წარმომადგენლებს 

იემენის მიმართულებით ფრენის უფლებას არ აძლევს. შედეგად, იემენის მოსახლეობამდე 

ჰუმანიტარული ტვირთი და მედიკამენტები ვერ ჩააქვთ.3 

კონგოში პოლიციელებს ბავშვების გაუპატიურებისთვის ასამართლებენ - კონგოს 

დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, 18 პოლიციელზე სასამართლო პროცესი დაიწყო. მათ 

ბრალად ედებათ 46 ბავშვის გაუპატიურება. ძალადობრივი აქტები სოფელ კავუმუში 

ხორციელდებოდა. პროკურატურის თქმით, კაცები 2013 წლიდან 2016 წლამდე დაბადებულ 

გოგოებს ირჩევდნენ, რადგან ერთ-ერთმა სულიერმა წინამძღოლმა მათ უთხრა, რომ 

ქალიშვილების სისხლი მათ ძლევამოსილ ძალას მიანიჭებდა. ერთ-ერთი მსხვერპლი 18 

თვის იყო. ეჭვმიტანილის რიგებში სოფლის პოლიციის ხელმძღვანელი ფრედეკირ 

ბატუმიკეცაა. უფლებადამცველები იმედოვნებენ, რომ ამ სასამართლოთი ბოლო მოეღება 

კონგოში დამკვიდრებულ გაუპატიურების კულტურას, როგორც ომის იარაღის 

ინსტრუმენტს.4 

ერაყი, ისლამურ სახელმწიფოთან ომის დროს, 100 მილიარდი დოლარით დაზარალდა - 

ამის შესახებ  ქვეყნის პრემიერმინისტრმა, ჰეიდარ ალ-აბადიმ განაცხადა. ერაყში 

სამოქალაქო ომი 2011 წელს მაშინვე დაიწყო, როგორც კი ქვეყნიდან ამერიკის ჯარები 

გავიდა. ერთმანეთს სამთავრობო არმია, ისლამური სახელმწიფო და ქურთების 

                                                           
2 Al Arabiya; Syrian army encircles last ISIS stronghold in Syria; 8 November, 2017; available at: 

https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/11/08/Syrian-army-encircles-last-ISIS-stronghold-in-

Syria.html  
3 Deutsche Welle; Yemen facing “largest famine in decades” if blockade isn’t lifted, UN aid chief says; 9 November, 

2017; available at: http://www.dw.com/en/yemen-facing-largest-famine-in-decades-if-blockade-isnt-lifted-un-aid-

chief-says/a-41308061  
4 BBC; DR Congo’s Kavumu child rape trial opens; 10 November, 2017; available at: http://www.bbc.com/news/world-

africa-41941365  

https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/11/08/Syrian-army-encircles-last-ISIS-stronghold-in-Syria.html
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2017/11/08/Syrian-army-encircles-last-ISIS-stronghold-in-Syria.html
http://www.dw.com/en/yemen-facing-largest-famine-in-decades-if-blockade-isnt-lifted-un-aid-chief-says/a-41308061
http://www.dw.com/en/yemen-facing-largest-famine-in-decades-if-blockade-isnt-lifted-un-aid-chief-says/a-41308061
http://www.bbc.com/news/world-africa-41941365
http://www.bbc.com/news/world-africa-41941365
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გასამხედროებული ფორმირებები დაუპირისპირდნენ. სამთავრობო ძალებმა მოსული ამ 

წლის ივლისში გაათავისუფლეს, აგვისტოში - ტალ აფარი, ნოემბერში კი - ალ-კაიმი.5 

თურქეთში „ისლამურ სახელმწიფოსთან“ კავშირში ეჭვმიტანილი 32 პირი დააკავეს - ყველა 

დაკავებული უცხოეთის მოქალაქეა. პოლიციამ ისინი სტამბოლის 6 რაიონში ჩატარებული 

რეიდების შედეგად დააკავა. 10 ნოემბერს ქვეყნის სხვადასხვა ქალაქში რადიკალებთან 

კავშირში ეჭვმიტანილი 109 პირი დააკავეს. მათგან 82 უცხოელია. თურქეთის შინაგან 

საქმეთა მინისტრის სულეიმან სოილუს განცხადებით, ბოლო 1 წლის განმავლობაში 

პოლიციამ სულ 40000 ადამიანი დააკავა. მათგან 1129 ციხეშია.6 

ავღანეთში, ფარაჰის პროვინციაში თალიბების თავდასხმას 8 პოლიციელი ემსხვერპლა - 

ექსტრემისტები პოლიციელებს ბლოკ-პოსტზე ყოფნის დროს გამთენიისას დაესხნენ თავს. 

ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თალიბები თავდასხმის 

დროს ღამის ხედვის სათვალეებს იყენებენ, რომელიც ძირითადად რუსეთშია 

დამზადებული. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გახშირდა თალიბების მიერ 

ორგანიზებული ტერორისტული აქტები და თავდასხმები. ბოლო შემთხვევა 7 ნოემბერს 

მოხდა, როდესაც ტერორისტები ქაბულში მდებარე ადგილობრივ ტელევიზიას დაესხნენ 

თავს. მაშინ სულ ცოტა 2 ადამიანი დაიღუპა.7 

სომალის უსაფრთხოების ძალებმა სამხედრო ოპერაციის შედეგად დაჯგუფება „აშ-შაბაბის“ 

81 წევრი მოკლეს - ამის შესახებ ქვეყნის ინფორმაციის მინისტრმა განაცხადა. მისი თქმით, 

სპეცრაზმი ჯილიბის რაიონში მდებარე ჯიჰადისტების ბანაკში შეიჭრა. მათ დახმარებას 

ავიაციაც უწევდა. სომალის დიდ ნაწილს გასამხედროებული ისლამისტური დაჯგუფება 

„აშ-შაბაბი“ აკონტროლებს, რომელსაც „ალ-ქაიდასთან“ კავშირში ადანაშაულებენ. „ალ-

შაბაბი“ სომალიში ისლამური იდეოლოგიის სახელმწიფოს დაარსებისთვის იბრძვის და 

დიდ ბრიტანეთსა და აშშ-ში ტერორისტულ დაჯგუფებადაა გამოცხადებული.8 

ზიმბაბვეში სამხედროებმა პრეზიდენტი მძევლად აიყვანეს - ზიმბაბვეში სამხედროებს 

მძევლად ჰყავთ აყვანილი ქვეყნის პრეზიდენტი რობერტ მუგაბე. გავრცელებული 

ინფორმაციით, მუგაბე გადადგომისთვის ემზადება. გარდა ამისა, ის შეუთანხმდა 

                                                           
5 იმედის ახალი ამბები; ერაყმა ისლამურ სახელმწიფოსთან ომით მიყენებული ზარალი დათვალა; 12 

ნოემბერი, 2017; ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://imedinews.ge/ge/msoflio/35420/erakma-islamur-

sakhelmtsipostan-omit-mikenebuli-zarali-datvala  
6 Deutsche Welle; В Турции задержаны 32 предпологаемых сторонника ИГ; Автор – Марина Барановская; 

12.11.2017; available at: http://p.dw.com/p/2nU4A  
7 The New York Times; 8 Afghan Officers Killed By Taliban Using Night-Vision Coggles; By Rod Nordland and Jawad 

Sukhanyar; 13 November, 2017; available at: https://www.nytimes.com/2017/11/13/world/asia/taliban-shooting-

policemen.html  
8 იმედის ახალი ამბები; სომალიში დაჯგუფება „ალ-შაბაბის“ 80-ზე მეტი ტერორისტი მოკლეს; 13 ნოემბერი, 

2017; ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://imedinews.ge/ge/msoflio/35696/somalishi-dajgupeba-ashshababis-80ze-

meti-teroristi-mokles  

https://imedinews.ge/ge/msoflio/35225/stambolshi-terorizmis-braldebit-utskho-qveknis-moqalaqeebi-daakaves
https://imedinews.ge/ge/msoflio/35420/erakma-islamur-sakhelmtsipostan-omit-mikenebuli-zarali-datvala
https://imedinews.ge/ge/msoflio/35420/erakma-islamur-sakhelmtsipostan-omit-mikenebuli-zarali-datvala
http://p.dw.com/p/2nU4A
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სამხედროებს, მისცენ უფლება პირველ ლედის, გრეის მუგაბეს ქვეყანა თავისუფლად 

დატოვოს. 

ზიმბაბვეში სამხედროებმა სახელმწიფო ტელერადიოკომპანია ZBC-ს შენობა დაიკავეს. 

სახელმწიფო ტელევიზიის გარდა, სამხედროები დედაქალაქის მთავარ მაგისტრალებზე 

საგუშაგოებს აყენებენ. გაძლიერებულია დაცვა პრეზიდენტის სასახლესთან. მანამდე 

დასავლურ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ზიმბაბვეს სამხედრო ნაწილებიდან 

დედაქალაქის მიმართულებით სამხედრო ტექნიკა დაიძრა.  

ნოემბრის დასაწყისში ზიმბაბვეს პრეზიდენტმა, 93 წლის რობერტ მუგაბემ თავისი 

მოადგილე ემერსონ მნანგაგვა გაათავისუფლა. მნანგაგვა პრეზიდენტის პოსტზე ყველაზე 

რეალურ კანდიდატად ითვლებოდა. მას სამხედროების მხარდაჭერა ჰქონდა. 13 ნოემბერს 

ქვეყნის გენშტაბის უფროსმა პრეზიდენტს მოუწოდა მმართველი პარტიის წევრთა 

გათავისუფლებას თავი გაანებოს.9 

                                                           
9 BBC; Zimbabwe crisis: Army takes over, says Mugabe is safe; 15 November, 2017; available at: 

http://www.bbc.com/news/world-africa-41992351  
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