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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 დეკემბერი, 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. 

პაკისტანში თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა აიღო - პეშავარის აგრარული 

უნივერსიტეტის კამპუსში შეიარაღებული პირების თავდასხმის შედეგად 9 ადამიანი 

დაიღუპა, 36-ზე მეტი კი დაშავდა. გარდაცვლილთა შორის არიან სტუდენტებიც. 

ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, ყველა თავდამსხმელი მოკლულია. პაკისტანში, 

პეშავარის აგრარული უნივერსიტეტის კამპუსზე განხორციელებულ თავდასხმაზე 

პასუხისმგებლობა ტერორისტულმა მოძრაობა „თალიბანმა“ აიღო. პეშავარი ავღანეთის 

საზღვართან ახლოს მდებარე ქალაქია, რომელიც თალიბანის სამიზნე ხშირად ხდება. 

ყველაზე სისხლიანი თავდასხმა აქ ბოლოს 2014 წელს მოხდა. მაშინ, სკოლაში მომხდარი 

თავდასხმისას, 140-მდე ადამიანი, უმეტესად ბავშვები, დაიღუპნენ.1 

თურქ კაცებს თმის შავად შეღებვა აუკრძალეს - რელიგიურ საკითხთა სამმართველომ 

თურქეთში კაცებისთვის თმის შავად შეღებვაზე აკრძალვა შემოიღო. „თმის, წვერის, ან 

ულვაშის შეღებვა დასაშვებია, თუ მიზანი ადამიანის მოტყუება არ არის, მაგრამ 

კაცებისთვის თმის შავად შეღებვა ისლამური წესებით არ დაიშვება. ეს მიუღებელია“, - 

                                                           
1 BBC; Pakistan attack: Gunmen storm Peshawar training collage; 1 December, 2017; available at: 

http://www.bbc.com/news/world-asia-42191487  

http://www.bbc.com/news/world-asia-42191487
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აცხადებენ სამმართველოში. უწყებაში მხოლოდ ამით არ შემოფარგლულან და „შავ სიაში“ 

შევიდა მუსიკაც, რომელიც „ცოდვას ავრცელებს“. ამასთან, თურქეთში აკრძალულია ისეთ 

ადგილებში მუშაობაც, სადაც ალკოჰოლი იყიდება. ამ წესის დარღვევა მხოლოდ იმ 

შემთხვევაშია დასაშვები, თუ ადამიანს საარსებოდ სხვა საშუალება არ აქვს.2 

სომალიში ორმაგი ტერაქტის შედეგად 512 ადამიანი დაიღუპა - ორმაგი ტერაქტის შედეგად 

დაღუპულთა რაოდენობამ, რომელიც 14 ოქტომბერს სომალის დედაქალაქში მოგადიშოში 

მოხდა, 512 ადამიანს გადააჭარბა. სომალის საგანგებო სიტუაციების ცენტრის 

ხელმძღვანელის განცხადებით, ტერაქტის შედეგად დაღუპულია 512 ადამიანი, 

დაშავებულია 295, ხოლო 70 ადამიანი დაკარგულადაა მიჩნეული. მანამდე ვრცელდებოდა 

ინფორმაცია, რომ ორმაგი ტერაქტის შედეგად მოგადიშოში 358 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 

228 დაშავდა. დაღუპულთა უმრავლესობა მშვიდობიანი მოქალაქეა. თვითმხილველების 

ცნობით, ბომბი სატვირთო მანქანაში იყო დამონტაჟებული, რომელიც მოგადიშოს ცნობილ 

სასტუმროსთან იდგა, კიდევ ერთი აფეთქება კი მადინას კვარტალში მოხდა. 2007 წლის 

შემდეგ ეს სომალიში განხორციელებული ყველაზე მასშტაბური ტერაქტია. სომალიში 

ბოლო დროს მომხდარი ტერაქტებიდან უმეტესობა ტერორისტული დაჯგუფება „აშ-

შაბაბის“ მიერ არის ორგანიზებული, რომელიც „ალ-ქაიდას“ ერთ-ერთი დანაყოფია.3 

ეგვიპტელ ადვოკატს გოგოების გაუპატიურების მოწოდების გამო 3 წლით პატიმრობა 

შეუფარდეს - მან განაცხადა, რომ ქალები, რომლებიც დახეულ ჯინსებს ატარებენ, 

გაუპატიურების ღირსები არიან. კონსერვატორ ადვოკატს, ნაბიჰ ალ ვაჰშის პატიმრობის 

გარდა ჯარიმაც დააკისრეს 20 ათასი ეგვიპტური ფუნტის ოდენობით (1 130 დოლარი). ალ 

ვაჰშიმ კომენტარი ეგვიპტურ ტელეარხზე ოქტომბერში დებატების დროს გააკეთა. 

დებატების თემა პროსტიტუცია იყო. „ბედნიერი ხართ როდესაც ხედავთ, რომ ქუჩაში გოგო 

მოდის და ნახევარი სხეული უჩანს?.. მე გეუბნებით, რომ როდესაც გოგო ქუჩაში ასეთ 

ფორმაში მოდის, მისი სექსუალური შევიწროება პატრიოტული, ხოლო გაუპატიურება 

ნაციონალური ვალია“, - განაცხადა ადვოკატმა გადაცემაში.4 

ვითარება იემენში - იემენის დედაქალაქში მეამბოხე ჰუსიტებსა და ქვეყბის 

ექსპრეზიდენტის ალი აბდალა სალეჰის მომხრებს შორის მომხდარ შეტაკებას 200-ზე მეტი 

ადამიანი ემსხვერპლა. შეიარაღებული დაპირისპირების ახალი ტალღა სანააში 29 

ნოემბრიდან მიმდინარეობს. ცნობილი გახდა, რომ ამბოხებულმა-ხუსიტებმა ქალაქ სანაში 

იემენის ტელეკომპანია „Yemen Today“-ის შენობა შტურმით აიღეს და 40 თანამშრომელი 

                                                           
2 Daily News; Turkey’s top religious body ‘issues fatwa on hair dye’; By Meltem Ozgenc; 1 December, 2017; available 

at: http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-top-religious-body-issues-fatwa-on-hair-dye-123368  
3 Fox News; Final death toll in Somalia’s worst attack is 512 people; By Abdi Guled; 2 December, 2017; available at: 

http://www.foxnews.com/world/2017/12/02/final-death-toll-in-somalias-worst-attack-is-512-people.html  
4 BBC; Egyptian lawyer jailed for saying women in ripped jeans should be raped; 2 December, 2017; available at: 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42209755  

http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-top-religious-body-issues-fatwa-on-hair-dye-123368
http://www.foxnews.com/world/2017/12/02/final-death-toll-in-somalias-worst-attack-is-512-people.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42209755
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მძევლად აიყვანეს. პარალელურად, იემენის ყოფილი პრეზიდენტი ალი აბდალა სალეჰი 

მოკლეს. სოციალურ ქსელში ფოტოები და ვიდეომასალაც გავრცელდა. სალეჰის 

მკვლელობას იემენის სახალხო პარტია ადასტურებს. იემენში სამოქალაქო ომი 2014 წლიდან 

მიმდინარეობს. საომარი მოქმედებების ერთ მხარეს არიან ხუსიტების დაჯგუფება „ანსარ 

ალა“ და ყოფილი პრეზიდენტის ალი აბდალა სალეჰის არმიის ნაწილი, მეორე მხარეს კი 

სუნიტი პრეზიდენტი აბდ რაბა მანსურა ჰადის მხარდამჭერი არმია და არაბული ქვეყნების 

კოალიცია.5 

                                                           
5 იმედის ახალი ამბები; იემენში მომხდარ შეტაკებას 200-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა; 3 დეკემბერი, 2017; 

ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://imedinews.ge/ge/msoflio/38511/iemenshi-momkhdar-shetakebas-200ze-meti-

adamiani-emskhverpla ; იემენის ყოფილი პრეზიდენტი მოკლეს; 4 დეკემბერი, 2017; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 

https://imedinews.ge/ge/msoflio/38616/iemenis-kopili-prezidenti-mokles  

https://imedinews.ge/ge/msoflio/38511/iemenshi-momkhdar-shetakebas-200ze-meti-adamiani-emskhverpla
https://imedinews.ge/ge/msoflio/38511/iemenshi-momkhdar-shetakebas-200ze-meti-adamiani-emskhverpla
https://imedinews.ge/ge/msoflio/38616/iemenis-kopili-prezidenti-mokles

