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წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილება 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის საერთაშორისო დაცვის 

საკითხთა სამმართველო 

 

წარმოშობის ქვეყანა: 

სირიის არაბთა რესპუბლიკა   

კვლევის კითხვ(ებ)ის ავტორი: კვლევის კითხვა(ებ)ზე პასუხის ავტორი: 

სტატუსის დადგენის განყოფილება 
წარმოშობის ქვეყნის შესახებ 

ინფორმაციის მოპოვების განყოფილება 

პასუხის მომზადებისთვის დაწესებული 

საბოლოო თარიღი: 
პასუხის მომზადების თარიღი: 

N/A თებერვალი, 2022 

კვლევის კითხვა(ები): 

უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული ვითარება 

დათქმა - წინამდებარე ინფორმაცია მომზადებულია საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის საერთაშორისო დაცვის საკითხთა სამმართველოს 

წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილების სტანდარტული 

ოპერაციული პროცედურების დოკუმენტის შესაბამისად. ინფორმაცია მომზადებულია 

წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილებისთვის კვლევის 

პერიოდში ხელმისაწვდომი ინფორმაციის გამოყენებით, ინფორმაცია დამუშავებულია 

მაქსიმალური ყურადღებით, 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 იქნეს 

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. 
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უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი 2021 წელს გამოქვეყნებულ სახელმძღვანელო 

პრინციპებში 2021 წლის 22 მარტის მდგომარეობით, სირიაში ტერიტორიების კონტროლის 

ამსახველ რუქას აქვეყნებს. ანგარიშის მიხედვით სირიაში სხვადასხვა ჯგუფების ფართო 

სპექტრი შეიძლება ჩაითვალოს დევნის ან სერიოზული ზიანის წყაროდ. მათ შორის არიან 

შიდა და საერთაშორისო აქტორები.  

 

 სირიის მთავრობა აკონტროლებს ქვეყნის უმეტეს ნაწილს, მათ შორის მსხვილ 

ქალაქებს დამასკოს, ალეპოს, ჰომსს, ჰამას და თითქმის ყველა რეგიონის დედაქალაქს.  

 სირიის დემოკრატიული ძალები (SDF) ქურთების მეთაურობით  აკონტროლებს 

ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთით ტერიტორიის დიდ ნაწილს, რომელიც მანამდე 

ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ იყო. SDF-ის კონტროლირებად 

ტერიტორიებს შორის არის რაქას და ჰასაქას რეგიონების უმეტესი ნაწილი, დაირ-ელ-

ზავრის რეგიონის ევფრატის ჩრდილო-აღმოსავლეთით არსებული ნაწილი, ალეპოს 
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რეგიონის ნაწილი მანჯიბისა და კობანის ირგვლივ და ტალ რიფატის მიმდებარე 

ტერიტორია.  

 თურქეთის მხარდაჭერილი შეიარაღებული ჯგუფები, რომლებიც ერთიანდებიან 

სირიის ეროვნული არმიის (SNA) ქვეშ აკონტროლებენ ჩრდილოეთ ალეპოს 

ტერიტორიებს.  

 „ჰაიათ ტაჰრირ ალ-შამი“-ისა და რამდენიმე ანტი-სამთავრობო ჯგუფისთვის, 

უკანასკნელ დასაყრდენად ითვლება ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთ ტერიტორია, 

რომელიც მოიცავს ჩრდილოეთ ჰამას, ჩრდილოეთ ლატაკიას და დასავლეთ ალეპოს 

რეგიონებს.  

 ისლამური სახელმწიფო სირიაში ტერიტორიებს არ ფლობს. ამის მიუხედავად 

ისლამური სახელმწიფო მაინც განაგრძობს თავდასხმებს, განსაკუთრებით მის მიერ 

ადრე კონტროლირებად რეგიონებში. 2020 წელს ისლამური სახელმწიფოს 

თავდასხმები დაფიქსირდა დაირ-ელ-ზორის (ყველაზე მეტი -დაახლოებით 50 

პროცენტი), ჰომსის, რაქას და ჰამას რეგიონებში. გარდა ამისა მცირე რაოდენობით 

თავდასხმები დაფიქსირდა ჰასაქას, ალეპოს, დარას, იდლიბისა და კუნეიტრას 

რეგიონებში. 

  აშშ და მოკავშირე ძალები (დაეშის წინააღმდეგ გლობალური კოალიცია) 2016 

წლიდან აკონტროლებენ ტანფის სასაზღვრო პუნქტს. 

ინციდენტები რეგიონების მიხედვით, 2020 – 2021  

(2020 წლის 1-ელი იანვარი - 2021 წლის 31 მარტი) 

ორგანიზაცია „ACLED“-ის მონაცემების მიხედვით სირიაში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 

წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა სულ 12 565 უსაფრთხოების ინციდენტი. 

დაფიქსირებული ინციდენტებიდან 7 653 დაკვალიფიცირდა, როგორც 

აფეთქება/დისტანციური ძალადობა, 3 036 - ბრძოლა, ხოლო 1 876 როგორც, სამოქალაქო 

პირთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა. ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის 

ანგარიშში მითითებულია, რომ ყველაზე მეტი უსაფრთხოების ინციდენტი დაფიქსირდა 

იდლიბის (3 982), ალეპოს (2 405) და დაირ-ელ-ზავრის ( 1 322) რეგიონებში. ყველაზე 

ნაკლები უსაფრთხოების ინციდენტი დაფიქსირდა ელ კუნეიტრას (56), დამასკოს (41) და 

ტარტუსის (1) რეგიონებში. 

რეგიონი  

ალეპო 2405 ინციდენტი 

1156 - აფეთქება/დისტანციური ძალადობა 

601 - ბრძოლა 

248 - სამოქალაქო პირის მიმართ ძალადობა 



4 

 

დამასკო 41 ინციდენტი 

13 - აფეთქება/დისტანციური ძალადობა 

3 - ბრძოლა 

25 - სამოქალაქო პირის მიმართ ძალადობა 

დარა 716  ინციდენტი 

147 - აფეთქება/დისტანციური ძალადობა 

336 - ბრძოლა 

233 - სამოქალაქო პირის მიმართ ძალადობა 

დაირ-ელ-ზავრი 1 322  ინციდენტი 

466 - აფეთქება/დისტანციური ძალადობა 

422 - ბრძოლა 

434 - სამოქალაქო პირის მიმართ ძალადობა 

ჰამა 928  ინციდენტი 

736 - აფეთქება/დისტანციური ძალადობა 

180 - ბრძოლა 

12 - სამოქალაქო პირის მიმართ ძალადობა 

ჰასაქა 1 251  ინციდენტი 

506 - აფეთქება/დისტანციური ძალადობა 

369 - ბრძოლა 

374 - სამოქალაქო პირის მიმართ ძალადობა 

ჰომსი 147  ინციდენტი 

59 - აფეთქება/დისტანციური ძალადობა 

67 - ბრძოლა 

21 - სამოქალაქო პირის მიმართ ძალადობა 

იდლიბი 3 982 ინციდენტი 

3 213 - აფეთქება/დისტანციური ძალადობა 

641 - ბრძოლა 

128 - სამოქალაქო პირის მიმართ ძალადობა 

ლატაკია 208  ინციდენტი 

174 - აფეთქება/დისტანციური ძალადობა 

33 - ბრძოლა 

1 - სამოქალაქო პირის მიმართ ძალადობა 

კუნეიტრა 56  ინციდენტი 

35 - აფეთქება/დისტანციური ძალადობა 

19 - ბრძოლა 

2 - სამოქალაქო პირის მიმართ ძალადობა 

რაქა 1 238 ინციდენტი 

703 - აფეთქება/დისტანციური ძალადობა 

303 - ბრძოლა 

232 - სამოქალაქო პირის მიმართ ძალადობა 



5 

 

რიფ-დიმაშკის 

რეგიონი   

204 ინციდენტი 

39 - აფეთქება/დისტანციური ძალადობა 

40 - ბრძოლა 

125 - სამოქალაქო პირის მიმართ ძალადობა 

სვეიდა 66 ინციდენტი 

6 - აფეთქება/დისტანციური ძალადობა 

22 - ბრძოლა 

38 - სამოქალაქო პირის მიმართ ძალადობა 

ტარტუსი 1 ინციდენტი 

1 - სამოქალაქო პირის მიმართ ძალადობა 

სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლის რაოდენობა რეგიონების მიხედვით 2020 – 2021  

(2020 წლის 1 იანვარი- 2021 წლის 31 მარტი) 

არასამთავრობო ორგანიზაცია „The Syrian Network for Human Rights“-ის [შემდგომში SNHR] 

თანახმად სირიაში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა 1 

734 სამოქალაქო პირის დაღუპვის ფაქტი (48% კლება 2019 წელთან შედარებით). იმავე 

პერიოდისთვის  არასამთავრობო ორგანიზაცია „The Violations Documentation Center in 

Syria“-ის [შემდგომში VDC]  თანახმად სირიაში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის 

პერიოდში დაფიქსირდა 1 906 სამოქალაქო პირის დაღუპვის ფაქტი (32% კლება 2019 წელთან 

შედარებით). 

რეგიონი The Syrian Network for 

Human Rights 

[SNHR] 

The Violations 

Documentation Center in 

Syria 

[VDC] 

ალეპო 494 

(12 სამოქალაქო 

მსხვერპლი 100 000 

მოსახლეზე) 

519 

(13 სამოქალაქო 

მსხვერპლი 100 000 

მოსახლეზე) 

დამასკო 10 

(1 სამოქალაქო მსხვერპლი 

100 000 მოსახლეზე) 

113 

(6 სამოქალაქო მსხვერპლი 

100 000 მოსახლეზე) 

დარა 265 

(26 სამოქალაქო 

მსხვერპლი 100 000 

მოსახლეზე) 

253 

(25 სამოქალაქო 

მსხვერპლი 100 000 

მოსახლეზე) 
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დაირ-ელ-ზავრი 364 

(48 სამოქალაქო 

მსხვერპლი 100 000 

მოსახლეზე) 

269 

(35 სამოქალაქო 

მსხვერპლი 100 000 

მოსახლეზე) 

ჰამა 117 

(8 სამოქალაქო მსხვერპლი 

100 000 მოსახლეზე) 

83 

925 სამოქალაქო 

მსხვერპლი 100 000 

მოსახლეზე) 

ჰასაქა 190 

(17 სამოქალაქო 

მსხვერპლი 100 000 

მოსახლეზე) 

181 

(16 სამოქალაქო 

მსხვერპლი 100 000 

მოსახლეზე) 

ჰომსი 25 

(1 სამოქალაქო მსხვერპლი 

100 000 მოსახლეზე) 

53 

(3 სამოქალაქო მსხვერპლი 

100 000 მოსახლეზე) 

იდლიბი 532 

(20 სამოქალაქო 

მსხვერპლი 100 000 

მოსახლეზე) 

456 

(17 სამოქალაქო 

მსხვერპლი 100 000 

მოსახლეზე) 

ლატაკია 9 

(1 სამოქალაქო მსხვერპლი 

100 000 მოსახლეზე) 

2 

(1 სამოქალაქო მსხვერპლი 

100 000 მოსახლეზე) 

კუნეიტრა 5 

(4 სამოქალაქო მსხვერპლი 

100 000 მოსახლეზე) 

5 

(4 სამოქალაქო მსხვერპლი 

100 000 მოსახლეზე) 

რაქა 124 

(18 სამოქალაქო 

მსხვერპლი 100 000 

მოსახლეზე) 

157 

(22 სამოქალაქო 

მსხვერპლი 100 000 

მოსახლეზე) 

რიფ-დიმაშკის რეგიონი 30 

(1 სამოქალაქო მსხვერპლი 

100 000 მოსახლეზე) 

70 

(2 სამოქალაქო მსხვერპლი 

100 000 მოსახლეზე) 

სვეიდა 10 

(2 სამოქალაქო მსხვერპლი 

100 000 მოსახლეზე) 

70 

(13 სამოქალაქო 

მსხვერპლი 100 000 

მოსახლეზე) 
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ტარტუსი 0 3 

განურჩეველი ძალადობის დონე რეგიონების მიხედვით  

(2020 წლის 1 იანვარი- 2021 წლის 31 მარტი) 

 

რეგიონები განურჩეველი ძალადობით  

 ალეპო 

 რაქა 

 დაირ-ელ-ზავრი 

 ჰასაქა 

 იდლიბი 

შეფასება: ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი წერს, რომ  რეგიონში განურჩეველი 

ძალადობა ისეთ მაღალ დონეს აღწევს, რომ არსებობს იმის საფუძველი, რომ რეგიონში 

დაბრუნებული სამოქალაქო პირს, მხოლოდ მის ტერიტორიაზე ყოფნის გამო, დაემუქრება 

სერიოზული ძალადობის რეალური რისკი მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 15 (c) 

მუხლის მნიშვნელობით.  
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რეგიონები განურჩეველი ძალადობის მაღალი დონით 

 ჰამა 

 დარა 

შეფასება: ჰამას რეგიონში „უბრალოდ ყოფნა“ არ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ 

დავასკვნათ ზიანის რეალური რისკის არსებობა, თუმცა განურჩეველი ძალადობა მაღალ 

დონეს აღწევს და შესაბამისად ინდივიდუალური ელემენტების დაბალი მაჩვენებელია 

საჭირო იმის დასადგენად შეექმნება თუ არა სამოქალაქო პირს აღნიშნულ ტერიტორიაზე 

დაბრუნებისას  სერიოზული ზიანის რეალური რისკი. 

რეგიონები განურჩეველი ძალადობის დაბალი დონით  

 ჰომსი 

 რიფ-დიმაშკი 

 სვეიდა 

 ლატაკია 

 კუნეიტრა 

შეფასება: რეგიონში განურჩეველი ძალადობის მაღალი დონე არ აღინიშნება. შესაბამისად 

აუცილებელია ცალკეული ელემენტების მაღალი დონე, რათა შეიქმნას საფუძველი იმის 

დასაჯერებლად, რომ ტერიტორიაზე დაბრუნებულ სამოქალაქო პირს სერიოზული ზიანის 

რეალური რისკი შეექმნება. 

რეგიონები განურჩეველი ძალადობის გარეშე 

 დამასკო 

 ტარტუსი 

შეფესება: რეგიონში ზოგადად არ არსებობს სამოქალაქო პირთა მიმართ სერიოზული 

ძალადობის რეალური რისკი მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 15(c) მუხლის 

მნიშვნელობით.1 

გადაადგილება და დაბრუნება 

(2020 წლის 1 იანვარი- 2021 წლის 31 მარტი) 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის მიერ 2021 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშში 

უსაფრთხოების მდგომარეობის შესახებ სირიაში წერია, რომ გაეროს ლტოლვილთა 

                                                           
1 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი -  სახელმძღვანელო პრინციპები - სირია; გამოქვეყნებულია 

2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf  

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
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უმაღლესი კომისარიატის მიხედვით 2021 წლის აპრილის მდგომარეობით სირიაში 

განვითარებულმა კონფლიქტმა 5.6 მილიონ ლტოლვილს დაატოვებინა ქვეყანა.  ნორვეგიის 

ლტოლვილთა საბჭოს (NRC) განცხადებით 2021 წლის მარტის მდგომარეობით სირიაში 6.5 

მილიონი იძულებით გადაადგილებული პირია. 

გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისის განცხადებით სირიაში 2020 წელს 

1 822 000 იძულებით გადაადგილებული პირთა მოძრაობა დაფიქსირდა, საიდანაც 73% იყო 

იმავე რეგიონში გადაადგილება. 2020 წელს იძულებით გადაადგილებულ პირთა ყველაზე 

მეტი მოძრაობა დაფიქსირდა იდლიბის (1 070 000), ალეპოს (690 000), ჰასაქას (11 000), დაირ-

ელ-ზავრის (11 000 ) რეგიონებში.  

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ყველაზე ნაკლები მოძრაობა დაფიქსირდა სვეიდას (1 

000), რიფ-დიმაშკის (3000) და დარას (1 000) რეგიონებში.  

გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისმა გამოაქვეყნა 2020 წლისთვის 

რეგიონების მიხედვით იძულებით გადაადგილებულ პირთა მთლიანი გადაადგილების 

სრული აღწერა:  
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2020 წელს გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისმა დააფიქსირა სულ  448 

000 სპონტანური დაბრუნება.  ყველაზე მეტი დაბრუნება დაფიქსირდა იდლიბის (207 000), 

ალეპოს (145 000) და ჰამას (21 000) რეგიონებში.  

2020 წელს სპონტანური დაბრუნების ყველაზე ნაკლები რაოდენობა დაფიქსირდა სვეიდას 

(833), კუნეიტრის (1 000) და ტარტუსის (1 000) რეგიონებში.  

გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისმა გამოაქვეყნა 2020 წლისთვის 

რეგიონების მიხედვით იძულებით გადაადგილებულ პირთა სპონტანური დაბრუნების 

სრული აღწერა:  

2 

 

 

 

                                                           
2 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი - ანგარიში უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარების 

შესახებ - სირია; გამოქვეყნებულია 2021 წლის ივლისში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2056019/2021_07_EASO_COI_Report_Syria_Security_situation.pdf  

https://www.ecoi.net/en/file/local/2056019/2021_07_EASO_COI_Report_Syria_Security_situation.pdf
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დაცვის განმახორციელებელი პირები 

 

სახელმწიფო - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი 2021 წლის ანგარიშში 

სახელმძღვანელო პრინციპების შესახებ სირიაში წერდა, რომ 2019 წლის სექტემბრის 

მდგომარეობით სირიის მთავრობა აკონტროლებდა ქვეყნის უმეტეს ნაწილს, მათ შორის 

მსხვილ ქალაქებს დამასკოს, ალეპოს, ჰომსს, ჰამას და თითქმის ყველა რეგიონის 

დედაქალაქს.  

სირიის მთავრობის კონტროლის მიღმა დარჩა 3 მსხვილი ტერიტორია: იდლიბის რეგიონი 

და მიმდებარე ტერიტორიები დასავლეთ ალეპოს და ჩრდილოეთ ჰამას რეგიონებში; 

ქურთების მიერ დომინირებული SDF-ის კონტროლის ქვეშ არსებული ქვეყნის ჩრდილოეთ 

და აღმოსავლეთ ნაწილები და 55 კილომეტრიანი ფართო ბუფერული ზონა ალ ტანფის 

სასაზღვრო პუნქტის ირგვლივ.  

იმის მიუხედავად, რომ სირიის მთავრობამ ქვეყნის ტერიტორიის უმეტესი ნაწილი 

დაიბრუნა, კონფლიქტმა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია სახელმწიფოს როლზე, წვდომასა 

და ინსტიტუციურ შესაძლებლობებზე მის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე. 

მთავრობას არ აქვს საკმარისი ძალა, რათა შეინარჩუნოს დაკავებული ტერიტორიები.  

ანგარიშის მიხედვით ისეთი სერვისების მიწოდება და ხარისხი, როგორიც არის ჯანდაცვა, 

განათლება და ელექტროენერგია განსხვავდება რეგიონების მიხედვით და დამოკიდებულია 

ასადის მთავრობის მიმართ ლოიალობაზე ან მტრულ დამოკიდებულებაზე. ისეთ 

რეგიონებში, რომლებიც ისტორიულად წინააღმდეგობას უწევდნენ ასადის რეჟიმს, 

მთავრობა მეტად კონცენტრირებული იყო მთავრობის აღდგენაზე ვიდრე სერვისების 

მიწოდებაზე. მიუხედავად ამისა, სირიის მთავრობამ მაინც შეინარჩუნა სახელმწიფო 

ინსტიტუტებისა და ეკონომიკური დაწესებულებების ფუნქციონირება.  

ასადის და ბაასის პარტიის ლიდერები დომინირებენ მთავრობის სამივე შტოში. ისეთი 

ფორმალური სახელმწიფო ინსტიტუტები, როგორიც არის პარლამენტი და მთავრობა, არიან 

პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში მაგრამ, სირიელი ანალიტიკოსის არონ ლუნდის თქმით, 

პრაქტიკაში მათ არ გააჩნიათ დამოუკიდებელი ძალაუფლება და არიან პრეზიდენტთან 

მჭიდროდ დაკავშირებული არაფორმალური ქსელის ჩრდილში, რომელიც შედგება 

სხვადასხვა უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელების, პოლიტიკოსებისა და მდიდარი 

ბიზნესმენების მცირე ჯგუფისგან.  

სირიის საკანონმდებლო ორგანოს, 250 კაციანი სახალხო საბჭო, აკონტროლებს ბაასის 

პარტია და სხვა მცირე მოკავშირეები, როგორიც არიან სირიის სოციალ-ნაციონალისტურ 

პარტია, ბიზნესმენები და სხვა. ანგარიშში მითითებულია, რომ პრაქტიკაში, სახალხო საბჭო 

არ თამაშობს მნიშვნელოვან როლს სირიის პოლიტიკურ სისტემაში. 
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ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ სირიის შეიარაღებული ძალები და უსაფრთხოების 

აპარატი ჩართულები არიან კორუფციასა და გამოძალვაში. 

წყაროები ასევე აღნიშნავენ, რომ მთავრობა და მოკავშირე ძალები განაგრძობდნენ ომის 

დანაშაულებებს და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის სერიოზულ დარღვევებს. 

(მათ შორის განურჩეველი და პირდაპირი თავდასხმები მშვიდობიანი მოსახლეობასა და 

სამოქალაქო ობიექტებზე).  

სირიის სასამართლო სისტემა შედგება სამოქალაქო, სისხლის სამართლის, სამხედრო, 

პირადი სტატუსის შესახებ, ტერორიზმის განმხილველი და საკასაციო სასამართლოებისგან.  

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის ანგარიშში სირიის სასამართლო სისტემა 

დახასიათებულია, როგორც პრეზიდენტის, ბაასის პარტიასა და უსაფრთხოების სამსახურის 

სხვადასხვა ორგანოზე დაქვემდებარებული და კორუმპირებული სისტემა.  

სირიის კონსტიტუციით გარანტირებული უნდა იყოს დამოუკიდებელი სასამართლო, 

თუმცა პრაქტიკაში სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი და ექვემდებარება პოლიტიკურ 

გავლენას, დაშინებასა და შეურაცყოფას. გარდა ამისა აღნიშნულია, რომ სასამართლო არ 

იცავს სამართლებრივ პროცედურებს და ადგილი აქვს ფართო კორუფციას. სამართლიანი 

სასამართლოს უფლება, რომელიც კონსტიტუციითაა გარანტირებული, პრაქტიკაში 

დაცული არ არის.  

სამართლებრივი პროცედურები სირიის სასამართლოებში ძალიან ნელა მიმდინარეობს და 

საქმის დახურვას შესაძლებელია რამდენიმე წელი დასჭირდეს.  

არასაკმარისი სასამართლოებისა და სასამართლო პროცესების დაჩქარების შესახებ 

სამართლებრივი ნორმების ნაკლებობამ გამოიწვია ხანგრძლივი წინასწარი პატიმრობები, 

რომლებიც ზოგჯერ დანაშაულისთვის განკუთვნილი სასჯელის ზომასაც კი აღემატება.  

კანონის ეფექტურობის ნაკლებობა დაფიქსირდა რამდენიმე რეგიონში, მათ შორის ჰამას, 

ჰომსის, დაირ-ელ-ზავრის და დარას რეგიონებში. ანგარიშში დამატებით ისიც არის 

აღნიშნული, რომ გაეროს მოსახლეობის ფონდი (United Nations Population Fund) უთითებს 

სამართალდამცავი ორგანოების, მათ შორის პოლიციის და სასამართლო განხილვის 

მექანიზმების, არარსებობაზე.  

შეფასება:  ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი წერს, რომ სირიის მთავრობა არ უნდა 

ჩაითვალოს დაცვის განმახორციელებელ პირად მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 

მეშვიდე მუხლის ქვეშ. 

თუმცა, გამონაკლის შემთხვევებში, შესაძლებელია დადგინდეს, რომ სირიის მთავრობას 

სურს და შეუძლია ეფექტური და არა დროებითი დაცვა.  
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პარტიები ან ორგანიზაციები, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციები 

ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ სირიის ავტონომიური ადმინისტრაცია (ქურთების მიერ 

კონტროლირებადი ტერიტორიები ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ სირიაში) 

სირიის მთავრობის ძალების ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიის ტერიტორიიდან უკან დახევის 

შემდეგ, ძირითადად ქურთებით დასახლებული ტერიტორია მიტოვებული დარჩა. ამან 

ქურთებს ავტონომიის გამოცხადების საშუალება მისცა 2014 წელს.  

2020 წლის თებერვლის მდგომარეობით სირიის დემოკრატიული ძალების (SDF) 

კონტროლირებად ტერიტორიებს შორის არის რაქას და ჰასაქას რეგიონების უმეტესი 

ნაწილი, დაირ-ელ-ზავრის რეგიონის ევფრატის ჩრდილო-აღმოსავლეთით არსებული 

ნაწილი, ალეპოს რეგიონის ნაწილი მანჯიბისა და კობანის ირგვლივ და ტალ რიფატის 

მიმდებარე ტერიტორია. 

ჩრდილოეთ და აღმოსავლეთ სირიის ავტონომიური ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობს 

სირიის დემოკრატიული საბჭო. დემოკრატიული კავშირის პარტია (ქურთული) (PYD) 

განიხილება, როგორც დომინანტური პოლიტიკური აქტორი ქურთების მიერ 

კონტროლირებად ტერიტორიებზე, სადაც ის ახორციელებს კონტროლს და იღებს 

გადაწყვეტილებებს მთელი რეგიონისთვის. PYD-ის მმართველობის სისტემა წყაროების 

მიერ დახასიათებულია, როგორც ავტორიტარული. 

სასამართლო სისტემა ქურთების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მოიცავს 

სასამართლოებს, სამართლებრივ კომიტეტებსა და საგამოძიებო ორგანოებს. ქურთული 

სასამართლო სისტემა არ არის საერთაშორისოდ აღიარებული.  

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი ანგარიშში უთითებს დაკავების სათანადო 

სასამართლო პროცესის დარღვევაზე, თვითნებურ დაპატიმრებებსა და უსაფრთხოების 

სამსახურის მიერ გაცემულ დაკავების ორდერებზე.  

შეფასება:  ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი წერს, რომ ჩრდილოეთ და 

აღმოსავლეთ სირიის ავტონომიური ადმინისტრაცია ვერ დაკვალიფიცირდება, როგორც 

დაცვის განმახორციელებელი პირი, რომელსაც შეუძლია ეფექტური, არა დროებითი და 

ხელმისაწვდომი დაცვის უზრუნველყოფა.3  

 

 

 
                                                           
3 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი -  სახელმძღვანელო პრინციპები - სირია; გამოქვეყნებულია 

2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf  

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
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რეგიონები 

ალეპო 

მოქმედი პირები - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის მიერ 2021 წელს 

გამოქვეყნებული სახელმძღვანელო პრინციპებში სირიის შესახებ წერია, რომ ალეპოს 

სხვადასხვა რაიონი სხვადასხვა აქტორის კონტროლის ქვეშ იმყოფება. ალეპოს სამხრეთ 

ნაწილს, მათ შორის ქალაქ ალეპოს, მთავრობის მომხრე ძალები აკონტროლებენ.  

სხვადასხვა წყაროს მიხედვით ალეპოს რეგიონში ასევე არის რუსული, ირანული და ირანის 

მხარდაჭერილი დაჯგუფებების ყოფნის ფაქტები დაფიქსირებული. გარდა ამისა ანგარიშში 

წერია, რომ ისლამური რევოლუციის გვარდიის კორპუსი [IRGC] და ადგილობრივი 

შეიარაღებული დაჯგუფებები ფლობენ ძლიერ სამხედრო გავლენას  ალეპოზე, როგორც 

რეგიონზე ასევე ქალაქზეც.  

სირიის ეროვნული ძალები აკონტროლებდნენ ქალაქ მანჯიბისა და კობანეს, ასევე ტალ 

რიფატის მიმდებარე ტერიტორიებს.  

ჩრდილოეთ-ალეპოს ტერიტორიასა და აფრინის რეგიონში ფიქსირდება თურქეთის 

ძალების ყოფნა, ხოლო თურქეთის მხარდაჭერილი სირიის ეროვნული ძალები 

აკონტროლებენ ტერიტორიებს აფრინის, აზაზის, ალ-ბაბისა და ჯარაბულუსის ქალაქებს 

შორის ალეპოს რეგიონის ჩრდილოეთით.  

 „ჰაიათ ტაჰრირ ალ-შამი“ აკონტროლებს იდლიბის მიმდებარე ნაწილებს ალეპოს რეგიონის 

დასავლეთ ნაწილში.  

ისლამური სახელმწიფოს ყოფნა დაფიქსირდა ალეპოს რეგიონში, კონკრეტულად 

თურქეთისა და სირიის ეროვნული არმიის კონტროლირებად ტერიტორიებზე.  

ინციდენტების სტატისტიკა - ორგანიზაცია „ACLED“-ის მონაცემების მიხედვით ალეპოს 

რეგიონში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა 2405 

უსაფრთხოების ინციდენტი [საშუალოდ 37 უსაფრთხოების ინციდენტი ყოველ კვირას]. 

დაფიქსირებული ინციდენტებიდან 1556 დაკვალიფიცირდა, როგორც 

აფეთქება/დისტანციური ძალადობა, 601 - ბრძოლა, ხოლო 248 როგორც, სამოქალაქო პირთა 

წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა. უსაფრთხოების ინციდენტები უფრო მაღალი 

სიხშირით დაფიქსირდა 2020 წლის პირველ თვეებში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებამდე.  

სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი [სტატისტიკა] - არასამთავრობო ორგანიზაცია „The 

Syrian Network for Human Rights“-ის [შემდგომში SNHR]თანახმად ალეპოში 2020 წელს 390 

ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი 104 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. SNHR-ის თანახმად 

აღნიშნული წარმოადგენს 12 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე.  
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იმავე პერიოდისთვის  არასამთავრობო ორგანიზაცია „The Violations Documentation Center in 

Syria“-ის [შემდგომში VDC]  თანახმად ალეპოში 2020 წელს 446, ხოლო 2021 წლის პირველ 

სამ თვეში კი 73 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. VDC-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 13 

სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

გადაადგილება - 2020 წელს ალეპო რიგით მეორე რეგიონი გახდა იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა [შემდგომში IDP] რაოდენობით სირიაში იდლიბის შემდეგ 

[დარეგისტრირებული 690,000 იძულებით გადაადგილებული პირი, მათ შორის რეგიონ 

შიდა გადაადგილება]. მნიშვნელოვანი გადაადგილებები დაფიქსირდა ასევე 2021 წლის 

პირველ სამ თვეში [46 500]. გადაადგილების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო იანვარ-

თებერვალში, რაც მთავრობის ძალების ჩრდილო-დასავლეთ სირიაში შეტევებმა 

გამოიწვიეს.  

გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისმა აღნიშნა, რომ 2020 წელს 128 000, 

ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი 8 499 იძულებით გადაადგილებული პირი 

დაბრუნდა ალეპოს რეგიონში.  

შეფასება - დასკვნის სახით ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი წერს, რომ ალეპოს 

რეგიონში განურჩეველი ძალადობა ისეთ მაღალ დონეს აღწევს, რომ არსებობს იმის 

საფუძველი, რომ რეგიონში დაბრუნებული სამოქალაქო პირს, მხოლოდ მის ტერიტორიაზე 

ყოფნის გამო, დაემუქრება სერიოზული ძალადობის რეალური რისკი მაკვალიფიცირებელი 

დირექტივის 15 (c) მუხლის მნიშვნელობით.  

დამასკო 

მოქმედი პირები - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის ანგარიშში წერია, რომ 2020 

წლის აგვისტოში ისლამურ სახელმწიფოსა და სხვა ოპოზიციურ ჯგუფებს აღარ ეკავათ 

პოზიციები დამასკოში და 2021 წლის მარტიდან დამასკოს რეგიონი სირიის მთავრობის 

კონტროლის ქვეშ იმყოფება.  

ინციდენტების სტატისტიკა  - ორგანიზაცია „ACLED“-ის მონაცემების მიხედვით დამასკოს 

რეგიონში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა 41 

უსაფრთხოების ინციდენტი. აქედან 25 დაკვალიფიცირდა, როგორც სამოქალაქო პირთა 

წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა, 13 - აფეთქება/დისტანციური ძალადობა, ხოლო 3, 

როგორც ბრძოლა. სამოქალაქო პირთა წინააღმდეგ მიმართული ინციდენტთა თითქმის 

ყველა შემთხვევა ეხებოდა შეუიარაღებელ მოქალაქეებზე თავდასხმას, სექსუალურ 

ძალადობას, გატაცებას ან იძულებით გაუჩინარებას.  

სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი [სტატისტიკა] - არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„The Violations Documentation Center in Syria“-ის [შემდგომში VDC]  თანახმად დამასკოში 
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2020 წელს 100, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში 13 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. VDC-ის 

თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 6 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

იმავე პერიოდისთვის  არასამთავრობო ორგანიზაცია „The Syrian Network for Human Rights“-

ის [შემდგომში SNHR] თანახმად დამასკოში 2020 წელს 9, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ 

თვეში კი 1 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. SNHR-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 1 

სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

გადაადგილება - გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისის მონაცემების 

მიხედვით 2020 წელს 4000, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი დაახლოებით 500 IDP 

გადაადგილების ფაქტი დაფიქსირდა.  

ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ 2020 წელს დამასკოში 930 იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა დაბრუნების ფაქტი დაფიქსირდა.  

შეფასება - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი წერს, რომ დამასკოს რეგიონში 

ზოგადად არ არსებობს სამოქალაქო პირთა მიმართ სერიოზული ძალადობის რეალური 

რისკი  ევროპული დირექტივის 15 (c) მუხლის მნიშვნელობით.  

დარა 

მოქმედი პირები - ანგარიშის მიხედვით 2020 წლის დასაწყისიდან დარას რეგიონი სირიის 

მთავრობის ნომინალური კონტროლის ქვეშ იმყოფება. პრაქტიკაში რეგიონში კომპლექსური 

სიტუაციაა იქიდან გამომდინარე, რომ ერთდროულად მოქმედებენ უშიშროების და 

სამხედრო ნაწილების არაკოორდინირებული შტოები. 

გაეროს თანახმად ამჟამად სირიის მთავრობის ეფექტური კონტროლის ქვეშ იმყოფება ის 

ტერიტორიები, რომლებიც სამხედრო ოპერაციების შედეგად არის აღებული. კერძოდ, 

აღმოსავლეთ და ჩრდილო-აღმოსავლეთ დარა, დასავლეთ დარას ტერიტორიები და ქალაქ 

დარას ნაწილი. დარას რეგიონის დანარჩენი ნაწილი არის არა-სახელწმიფო შეიარაღებული 

ჯგუფების ეფექტური კონტროლის ქვეშ.  

აღნიშნულ რეგიონში ასევე კონტროლს ფლობს რუსეთი, რომელიც მთავარ შეიარაღებულ 

აქტორს წარმოადგენს აღმოსავლეთ დარაში.  

რეგიონის სამხრეთ და დასავლეთ ნაწილებში ასევე აქტიურია ირანის მხარდაჭერილი 

ჯგუფები და ჰეზბოლა.  

ისლამური სახელმწიფო დარას რეგიონში 2019 წლიდან აქტიურობს. 2020 და 2021 წლებში 

რეგიონში რამდენიმე თავდასხმა შეერაცხა ისლამურ სახელმწიფოს.  
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ინციდენტების სტატისტიკა - ორგანიზაცია „ACLED“-ის მონაცემების მიხედვით დარის 

რეგიონში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა 716 

უსაფრთხოების ინციდენტი. აქედან 336 დაკვალიფიცირდა როგორც, ბრძოლა, 147 - 

აფეთქება/დისტანციური ძალადობა, ხოლო 233 როგორც, სამოქალაქო პირთა წინააღმდეგ 

მიმართული ძალადობა. 

სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი [სტატისტიკა] - არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„The Violations Documentation Center in Syria“-ის [შემდგომში VDC]  თანახმად დარის 

რეგიონში 2020 წელს 202, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში 51 სამოქალაქო პირი 

დაიღუპა. VDC-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 25 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 

მოსახლეზე. 

იმავე პერიოდისთვის  არასამთავრობო ორგანიზაცია „The Syrian Network for Human Rights“-

ის [შემდგომში SNHR] თანახმად დარის რეგიონში 2020 წელს 217, ხოლო 2021 წლის პირველ 

სამ თვეში კი 44 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. SNHR-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 

26 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

გადაადგილება - 2020 წელს დარის რეგიონში 1011 IDP გადაადგილება დაფიქსირდა. 2021 

წლის პირველ სამ თვეში კი გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისმა 

დაახლოებით 10 300 IDP გადაადგილება დაარეგისტრირა. აღნიშნული გადაადგილება 

პირველ რიგში დაკავშირებული იყო 2021 წლის იანვარში ქალაქ ტაფასში მომხდარ 

შეტაკებებთან, რის გამოც 10 000 ადამიანმა ქალაქი დატოვა.  

შეფასება - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი დარის რეგიონში განურჩეველ 

ძალადობასთან დაკავშრებით წერს, რომ მაჩვენებლების გათვალისწინებით დარის 

რეგიონში „უბრალოდ ყოფნა“ არ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ დავასკვნათ ზიანის 

რეალური რისკის არსებობა, თუმცა განურჩეველი ძალადობა მაღალ დონეს აღწევს და 

შესაბამისად ინდივიდუალური ელემენტების დაბალი მაჩვენებელია საჭირო იმის 

დასადგენად შეექმნება თუ არა სამოქალაქო პირს აღნიშნულ ტერიტორიაზე დაბრუნებისას  

სერიოზული ზიანის რეალური რისკი. 

! შენიშვნა : ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი ანგარიშში უთითებს, რომ დარას 

რეგიონში სიტუაცია განსაკუთრებით არასტაბილურია და რომ გადაწყვეტილების მიმღებმა 

პირმა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში წარმოშობის ქვეყნის შესახებ უახლესი 

ინფორმაცია უნდა გაითვალისწინოს. 

დაირ-ელ-ზავრი/დეირ-ელ-ზორი 

მოქმედი პირები - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის მიერ გამოქვეყნებულ 

სახელმძღვანელო პრინციპებში სირიის შესახებ წერია, რომ დაირ-ელ-ზავრის რეგიონი 
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კონტროლის ორ სფეროდ იყოფა. რეგიონის დასავლეთ ნაწილს (უმეტესწილად მდინარე 

ევფრატის დასავლეთ ნაწილი) აკონტროლებს სირიის მთავრობა და მისი ირანულ-რუსული 

მოკავშირეები. აღნიშნული ტერიტორია მოიცავს რამდენიმე მსხვილ ქალაქს (დაირ-ელ 

ზავრი; მაიადინი; აბუ-ქამალი) და ასევე მარშრუტს, რომელიც აკავშირებს სირიის 

მთავრობის კონტროლირებად ტერიტორიებს სირია-ერაყის საზღვართან.  

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ლიბანური ჰეზბოლა ასევე წარმოდგენილია და ფლობს 

გარკვეულ გავლენას სამხრეთ დაირ-ელ ზავრზე.   

რაც შეეხება რეგიონის აღმოსავლეთ ნაწილს (მდინარე ევფრატის აღმოსავლეთი 

ტერიტორიები) მას სირიის დემოკრატიული ძალები და მათი მოკავშირეები 

აკონტროლებენ.  

ანგარიშში ასევე წერია, რომ ისლამურ სახელმწიფოს უფრო მუდმივი ყოფნითა და 

მოქმედებით ხასიათდება დაირ-ელ-ზავრის დასავლეთ ნაწილები. რეგიონს ისლამური 

სახელმწიფო იყენებდა საკუთარი მეამბოხე საქმიანობის კონცენტრაციისთვის.  

გავრცელებული ინფორმაციით 2021 წლის მარტის მდგომარეობით ისლამური სახელმწიფო 

იმყოფებოდა ჯაბალ ბიშრის მაღალმთიან რეგიონში (აღნიშნული რეგიონი მდებარეობს 

დაირ-ელ ზავრის, რაქასა და ჰომსის რეგიონების საზღვარზე). 

ანგარიშში ხაზგასმულია ის ფაქტიც, რომ დაირ-ელ-ზავრის რეგიონში, რომელიც სირიის 

მთავრობამ ისლამური სახელმწიფოსგან დაიბრუნა, შეიარაღებული დაჯგუფებები 

ახორციელებდნენ კონტროლს, ჩართულები იყვნენ დანაშაულებრივ საქმიანობასა და 

გამოძალვაში.  

ინციდენტების სტატისტიკა - ორგანიზაცია „ACLED“-ის მონაცემების მიხედვით დაირ-ელ-

ზავრის რეგიონში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა 1 

322 უსაფრთხოების ინციდენტი. აქედან 422 დაკვალიფიცირდა როგორც, ბრძოლა, 466 - 

აფეთქება/დისტანციური ძალადობა, ხოლო 434 როგორც, სამოქალაქო პირთა წინააღმდეგ 

მიმართული ძალადობა. 

სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი [სტატისტიკა] - არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„The Violations Documentation Center in Syria“-ის [შემდგომში VDC]  თანახმად დაირ-ელ-

ზავრის რეგიონში 2020 წელს 207, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში 62 სამოქალაქო პირი 

დაიღუპა. VDC-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 35 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 

მოსახლეზე. 

იმავე პერიოდისთვის  არასამთავრობო ორგანიზაცია „The Syrian Network for Human Rights“-

ის [შემდგომში SNHR] თანახმად დაირ-ელ-ზავრის რეგიონში 2020 წელს 305, ხოლო 2021 
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წლის პირველ სამ თვეში კი 59 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. SNHR-ის თანახმად აღნიშნული 

წარმოადგენს 48 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

გადაადგილება - გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისის განცხადებით 

დაირ-ელ-ზავრის რეგიონში 2020 წელს 11 000, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი 540 

ახალი IDP გადაადგილება დაფიქსირდა.  

ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ დაირ-ელ-ზავრის რეგიონში 2020 წელს  930, ხოლო 2021 

წლის პირველ სამ თვეში კი 2900 იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დაბრუნების ფაქტი 

დაფიქსირდა.  

შეფასება - დასკვნის სახით ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი წერს, რომ დაირ-

ელ-ზავრის რეგიონში  განურჩეველი ძალადობა ისეთ მაღალ დონეს აღწევს, რომ არსებობს 

იმის საფუძველი, რომ რეგიონში დაბრუნებული სამოქალაქო პირი, მხოლოდ მის 

ტერიტორიაზე ყოფნის გამო, დაემუქრებათ სერიოზული ძალადობის რეალური რისკი 

ევროპული დირექტივის 15 (c) მუხლის მნიშვნელობით.  

ჰამა 

მოქმედი პირები - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის ანგარიშის მიხედვით 2021 

წლის მდგომარეობით ჰამას რეგიონის უმეტესი ნაწილი სირიის მთავრობის კონტროლის 

ქვეშ იმყოფებოდა, გარდა ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილის მცირე მონაკვეთისა, სადაც სირიის 

არაბული არმიის ყოფნა დაფიქსირდა.  

გავრცელებული ინფორმაციით ირანის მხარდაჭერილი შეიარაღებული ძალების ყოფნა 

ფიქსირდება გარკვეულ ტერიტორიებზე (Misyaf, az-Zawiya, Ma’rin Mount, Shalyout village, 

Qomhana, Salamiyeh). 

„ჰაიათ ტაჰრირ ალ-შამი“ აკონტროლებდა იმ ტერიტორიებსა და სამხედრო პოზიციებს, 

რომლებიც ანტი სამთავრობო ძალებისგან აიღეს.  

ისლამურმა სახელმწიფომ ჰამას რეგიონში განახორციელა თავდასხმები და დროებით 

დაიკავა რამდენიმე სოფელი.  

ინციდენტების სტატისტიკა - ორგანიზაცია „ACLED“-ის მონაცემების მიხედვით ჰამას 

რეგიონში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა 928 

უსაფრთხოების ინციდენტი (საშუალოდ 14 უსაფრთოხების ინციდენტი ყოველ კვირას). 

აქედან 736 დაკვალიფიცირდა, როგორც აფეთქება/დისტანციური ძალადობა, 180 -  ბრძოლა, 

ხოლო 12, როგორც სამოქალაქო პირთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა.   
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სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი [სტატისტიკა] - არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„The Violations Documentation Center in Syria“-ის [შემდგომში VDC]  თანახმად ჰამას 

რეგიონში 2020 წელს 35, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში 6 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. 

VDC-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 25 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

იმავე პერიოდისთვის  არასამთავრობო ორგანიზაცია „The Syrian Network for Human Rights“-

ის [შემდგომში SNHR] თანახმად დარის რეგიონში 2020 წელს 54, ხოლო 2021 წლის პირველ 

სამ თვეში კი 63 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. SNHR-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 

8 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

გადაადგილება - გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისმა დაჰას რეგიონში 

2020 წელს 10 000, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი 2 020 ახალი IDP გადაადგილება 

დაფიქსირდა.  

ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ ჰამას რეგიონში 2020 წელს  15 000, ხოლო 2021 წლის 

პირველ სამ თვეში კი თითქმის 6000 იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დაბრუნების 

ფაქტი დაფიქსირდა.  

შეფასება - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი ჰამას რეგიონში განურჩეველ 

ძალადობასთან დაკავშრებით წერს, რომ მაჩვენებლების გათვალისწინებით დარის 

რეგიონში „უბრალოდ ყოფნა“ არ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ დავასკვნათ ზიანის 

რეალური რისკის არსებობა, თუმცა განურჩეველი ძალადობა მაღალ დონეს აღწევს და 

შესაბამისად ინდივიდუალური ელემენტების დაბალი მაჩვენებელია საჭირო იმის 

დასადგენად შეექმნება თუ არა სამოქალაქო პირს აღნიშნულ ტერიტორიაზე დაბრუნებისას  

სერიოზული ზიანის რეალური რისკი. 

ჰასაქა 

მოქმედი პირები - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის ანგარიშში წერია, რომ 

ჰასაქას რეგიონში სირიის დემოკრატიული ძალები რჩება ძირითად ძალად, რომელიც 

აკონტროლებს ტერიტორიის დიდ ნაწილს სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით. 

 სირიის მთავრობამ ჰასაქას რეგიონში უსაფრთხოების ძალების შეზღუდული რაოდენობა 

შეინარჩუნა. 

ანგარიშის მიხედვით სირიის არაბული არმია აკონტროლებს კამიშლის აეროპორტს და 

ასევე ფიქსირდება მისი ყოფნა სირიის მთავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. 

ჰასაქას რეგიონში ასევე ფიქსირდება აშშ-ის ხელმძღვანელობით არსებული კოალიციისა და 

რუსეთის  სამხედრო ძალების ყოფნის ფაქტებიც.  
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თურქეთის შეიარაღებულ ძალებისა და სირიის ეროვნული არმიასთან დაკავშირებული 

შეიარაღებული ძალების ყოფნა ფიქსირდება ‘Operation Peace Spring“-ის ტერიტორიის 

აღმოსავლეთ ნახევარში, მათ შორის ქალაქ რას ალ-აინში (სერე კანიე) და მის შემოგარენი. 

ანგარიში მიხედვით ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიაში ფიქსირდება ისლამური სახელმწიფოს 

სუსტი ყოფნის ფაქტები, თუმცა მის მებრძოლებს შეუძლიათ შეზღუდული რაოდენობით 

გამოძალონ ფული და მოაწყონ ყალბი საგუშაგოები. 

ინციდენტების სტატისტიკა - ორგანიზაცია „ACLED“-ის მონაცემების მიხედვით ჰასაქას 

რეგიონში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა 1 251 

უსაფრთხოების ინციდენტი (საშუალოდ 14 უსაფრთოხების ინციდენტი ყოველ კვირას). 

აქედან 506 დაკვალიფიცირდა, როგორც აფეთქება/დისტანციური ძალადობა, 369 -  ბრძოლა, 

ხოლო 374, როგორც სამოქალაქო პირთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა.   

სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი [სტატისტიკა] - არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„The Violations Documentation Center in Syria“-ის [შემდგომში VDC]  თანახმად ჰასაქის 

რეგიონში 2020 წელს 125, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში 56 სამოქალაქო პირი 

დაიღუპა. VDC-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 16 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 

მოსახლეზე. 

იმავე პერიოდისთვის  არასამთავრობო ორგანიზაცია „The Syrian Network for Human Rights“-

ის [შემდგომში SNHR] თანახმად ჰასაქის რეგიონში 2020 წელს 117, ხოლო 2021 წლის პირველ 

სამ თვეში კი 73 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. SNHR-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 

17 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

გადაადგილება - გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისმა ჰასაქის 

რეგიონში 2020 წელს 11 000, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი 3 060 ახალი IDP 

გადაადგილება დაფიქსირდა.  

ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ ჰამას რეგიონში 2020 წელს  9 000, ხოლო 2021 წლის 

პირველ სამ თვეში კი 800-ზე ნაკლები იძულებით გადაადგილებულ პირთა  დაბრუნების 

ფაქტი დაფიქსირდა.  

შეფასება - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი ჰამას რეგიონში განურჩეველ 

ძალადობასთან დაკავშრებით წერს, რომ მაჩვენებლების გათვალისწინებით, 

განსაკუთრებით კი რამდენიმე შეიარაღებული მოქმედი პირის არსებობა და 

ტერიტორიული კონტროლის ფრაგმენტაცია, უსაფრთხოების კუთხით არსებული 

არასტაბილური სიტუაცია და ადამიანის უფლებათა ფართოდ გავრცელებული 

დარღვევები, ჰასაქას რეგიონში განურჩეველი ძალადობა ისეთ მაღალ დონეს აღწევს, რომ 

,არსებობს იმის საფუძველი, რომ რეგიონში დაბრუნებული სამოქალაქო პირს, მხოლოდ მის 
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ტერიტორიაზე ყოფნის გამო, დაემუქრება სერიოზული ძალადობის რეალური რისკი 

მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 15 (c) მუხლის მნიშვნელობით. 

ჰომსი 

მოქმედი პირები - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის ანგარიშში წერია, რომ 2021 

წლის მარტის მდგომარეობით ჰომსის რეგიონი, ალ-ტანფის გამოკლებით,  არის სირიის 

მთავრობის კონტროლის ქვეშ. მთავრობის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიაზე 

ფიქსირდება სირიის არაბული არმიის, რუსული, ირანული და ირანის მხარდაჭერილი 

ძალების ყოფნის ფაქტები.  

ინციდენტების სტატისტიკა - ორგანიზაცია „ACLED“-ის მონაცემების მიხედვით ჰომსის 

რეგიონში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა 147 

უსაფრთხოების ინციდენტი (საშუალოდ 2 უსაფრთოხების ინციდენტი ყოველ კვირას). 

აქედან 59 დაკვალიფიცირდა, როგორც აფეთქება/დისტანციური ძალადობა, 67 -  ბრძოლა, 

ხოლო 21, როგორც სამოქალაქო პირთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა.   

სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი [სტატისტიკა] - არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„The Violations Documentation Center in Syria“-ის [შემდგომში VDC]  თანახმად ჰომსის 

რეგიონში 2020 წელს 44, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში 9 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. 

VDC-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 3 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

იმავე პერიოდისთვის  არასამთავრობო ორგანიზაცია „The Syrian Network for Human Rights“-

ის [შემდგომში SNHR] თანახმად ჰომსის რეგიონში 2020 წელს 15, ხოლო 2021 წლის პირველ 

სამ თვეში კი 10 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. SNHR-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 

1 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

გადაადგილება - გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისმა ჰომსის 

რეგიონში 2020 წელს 3 000, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი 664 ახალი IDP 

გადაადგილება დაფიქსირდა.  

ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ ჰომსის რეგიონში 2020 წელს  11 000, ხოლო 2021 წლის 

პირველ სამ თვეში კი 2100 იძულებით გადაადგილებულ პირის  დაბრუნების ფაქტი 

დაფიქსირდა.  

შეფასება - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი განურჩეველი ძალადობის შესახებ 

წერს, რომ ჰომსის რეგიონში განურჩეველი ძალადობის მაღალი დონე არ აღინიშნება. 

შესაბამისად აუცილებელია ცალკეული ელემენტების მაღალი დონე, რათა შეიქმნას 

საფუძველი იმის დასაჯერებლად, რომ ტერიტორიაზე დაბრუნებულ სამოქალაქო პირს 

სერიოზული ზიანის რეალური რისკი შეექმნება. 
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იდლიბი 

მოქმედი პირები - „ჰაიათ ტაჰრირ ალ-შამი“ წარმოადგენს დომინანტურ ძალას იდლიბის 

რეგიონში. 2019 წლის დასაწყისში „ჰაიათ ტაჰრირ ალ-შამმა“ მოწინააღმდეგე ჯგუფებთან 

შეტაკების შედეგად რეგიონის დიდი ნაწილი დაიკავა, ხოლო იმავე წლის აგვისტოსთვის კი 

უკვე რეგიონის 90 პროცენტს აკონტროლებდა. იდლიბის რეგიონში ასევე დაფიქსირებულია 

რამდენიმე ანტი-სამთავრობო ძალის (მათ შორის ეროვნული განმათავისუფლებელი 

ფრონტი) ყოფნაც. ისინი ძირითადად ისლამისტური ჯგუფები არიან.  

2021 წლის მარტის მდგომარეობით „ჰაიათ ტაჰრირ ალ-შამი“ და სირიის მთავრობის 

შეიარაღებული ჯგუფები აკონტროლებდნენ იდლიბის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილს, მაშინ 

როდესაც რეგიონის სამხრეთ ნაწილი სირიის მთავრობის კონტროლის ქვეშ იყო. ანგარიშის 

მიხედვით იდლიბის რეგიონში ფიქსირდება თურქეთის შეიარღებული ძალების ყოფნაც. 

გავრცელებული ცნობების თანახმად კი, სირიის მთავრობის სამხედრო ოპერაციებს მხარს 

უჭერდნენ რუსული, ირანული და ჰეზბოლას ძალები. გარდა ამისა, იდლიბის რეგიონში 

ფიქსირდება ისლამური სახელმწიფოს სუსტი ყოფნა.  

ინციდენტების სტატისტიკა - ორგანიზაცია „ACLED“-ის მონაცემების მიხედვით იდლიბის 

რეგიონში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა 3 982 

უსაფრთხოების ინციდენტი (საშუალოდ 61 უსაფრთოხების ინციდენტი ყოველ კვირას). 

აქედან 3 213 დაკვალიფიცირდა, როგორც აფეთქება/დისტანციური ძალადობა, 641 -  

ბრძოლა, ხოლო 128, როგორც სამოქალაქო პირთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა.   

სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი [სტატისტიკა] - არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„The Violations Documentation Center in Syria“-ის [შემდგომში VDC]  თანახმად იდლიბის 

რეგიონში 2020 წელს 419, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში 37 სამოქალაქო პირი 

დაიღუპა. VDC-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 17 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 

მოსახლეზე. 

იმავე პერიოდისთვის  არასამთავრობო ორგანიზაცია „The Syrian Network for Human Rights“-

ის [შემდგომში SNHR] თანახმად იდლიბის რეგიონში 2020 წელს 471, ხოლო 2021 წლის 

პირველ სამ თვეში კი 61 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. SNHR-ის თანახმად აღნიშნული 

წარმოადგენს 20 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

გადაადგილება - გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისმა ჰომსის 

რეგიონში 2020 წელს 1 070 000, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი 54 300 ახალი IDP 

გადაადგილება დაფიქსირდა. ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ ჰომსის რეგიონში 2020 

წელს  235 000, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი 14 400 იძულებით გადაადგილებულ 

პირის  დაბრუნების ფაქტი დაფიქსირდა.  
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შეფასება - დასკვნის სახით ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი წერს, რომ იდლიბის 

რეგიონში  განურჩეველი ძალადობა ისეთ მაღალ დონეს აღწევს, რომ არსებობს იმის 

საფუძველი, რომ რეგიონში დაბრუნებული სამოქალაქო პირს, მხოლოდ მის ტერიტორიაზე 

ყოფნის გამო, დაემუქრება სერიოზული ძალადობის რეალური რისკი ევროპული 

დირექტივის 15 (c) მუხლის მნიშვნელობით.  

ლატაკია 

მოქმედი პირები - რეგიონში მოქმედებენ სირიის არაბული არმია და მთავრობასთან 

დაკავშირებული ჯგუფები. ასევე დაფიქსირებულია რუსული საჰაერო ძალების, თურქული 

შეიარაღებული ძალებისა და ირანული გასამხედროებული ჯგუფების ყოფნა. იდლიბის 

რეგიონთან არსებულ ლატაკიის რეგიონის ტერიტორიაზე დომინირებდა „ჰაიათ ტაჰრირ 

ალ-შამი“.  

ინციდენტების სტატისტიკა - ორგანიზაცია „ACLED“-ის მონაცემების მიხედვით ლატაკიის 

რეგიონში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა 208 

უსაფრთხოების ინციდენტი (საშუალოდ 3 უსაფრთოხების ინციდენტი ყოველ კვირას). 

აქედან 174 დაკვალიფიცირდა, როგორც აფეთქება/დისტანციური ძალადობა, 33 -  ბრძოლა, 

ხოლო 1, როგორც სამოქალაქო პირთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა.   

სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი [სტატისტიკა] - არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„The Violations Documentation Center in Syria“-ის [შემდგომში VDC]  თანახმად ლატაკიის 

რეგიონში 2020 წელს 2, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში 0 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. 

VDC-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 2 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

იმავე პერიოდისთვის  არასამთავრობო ორგანიზაცია „The Syrian Network for Human Rights“-

ის [შემდგომში SNHR] თანახმად ლატაკიის რეგიონში 2020 წელს 9, ხოლო 2021 წლის პირველ 

სამ თვეში კი 0 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. SNHR-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 1 

სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

გადაადგილება - გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისმა ლატაკიის 

რეგიონში 2020 წელს 7 000, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი 1 570 ახალი IDP 

გადაადგილება დაფიქსირდა. ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ ლატაკიის რეგიონში 2020 

წელს  3 000, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი 0 იძულებით გადაადგილებულ პირის  

დაბრუნების ფაქტი დაფიქსირდა.  

შეფასება - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი განურჩეველი ძალადობის შესახებ 

წერს, რომ ლატაკიის რეგიონში განურჩეველი ძალადობის მაღალი დონე არ აღინიშნება. 

შესაბამისად აუცილებელია ცალკეული ელემენტების მაღალი დონე, რათა შეიქმნას 
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საფუძველი იმის დასაჯერებლად, რომ ტერიტორიაზე დაბრუნებულ სამოქალაქო პირს 

სერიოზული ზიანის რეალური რისკი შეექმნება. 

კუნეიტრა 

მოქმედი პირები - 2021 წლის მარტის მდგომარეობით კუნეიტრა სირიის მთავრობის 

კონტროლის ქვეშ იყო. ისრაელის შეიარაღებული ძალების საჰაერო თავდასხმები 

დაფიქსირდა სამხედრო და ირანის მხარდაჭერილ პოზიციებზე. გარდა ამისა, რეგიონში 

დაფიქსირებულია რუსული სამხედრო პოლიციის ქვედანაყოფების ყოფნაც.  

ინციდენტების სტატისტიკა - ორგანიზაცია „ACLED“-ის მონაცემების მიხედვით კუნეიტრის 

რეგიონში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა 56 

უსაფრთხოების ინციდენტი (საშუალოდ 1 უსაფრთოხების ინციდენტი ყოველ კვირას). 

აქედან 35 დაკვალიფიცირდა, როგორც აფეთქება/დისტანციური ძალადობა, 19 -  ბრძოლა, 

ხოლო 2, როგორც სამოქალაქო პირთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა.   

სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი [სტატისტიკა] - არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„The Violations Documentation Center in Syria“-ის [შემდგომში VDC]  თანახმად კუნეიტრის 

რეგიონში 2020 წელს 3, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში 2 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. 

VDC-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 4 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

იმავე პერიოდისთვის  არასამთავრობო ორგანიზაცია „The Syrian Network for Human Rights“-

ის [შემდგომში SNHR] თანახმად კუნეიტრის რეგიონში 2020 წელს 3, ხოლო 2021 წლის 

პირველ სამ თვეში კი 2 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. SNHR-ის თანახმად აღნიშნული 

წარმოადგენს 4 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

გადაადგილება - გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისმა კუნეიტრის 

რეგიონში 2020 წელსა და 2021 წლის პირველ სამ თვეში იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

არანაირი შიდა გადაადგილება არ დააფიქსირა.  

შეფასება - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი განურჩეველი ძალადობის შესახებ 

წერს, რომ კუნეიტრის რეგიონში განურჩეველი ძალადობის მაღალი დონე არ აღინიშნება. 

შესაბამისად აუცილებელია ცალკეული ელემენტების მაღალი დონე, რათა შეიქმნას 

საფუძველი იმის დასაჯერებლად, რომ ტერიტორიაზე დაბრუნებულ სამოქალაქო პირს 

სერიოზული ზიანის რეალური რისკი შეექმნება. 

რაკა 

მოქმედი პირები - რეგიონის ცენტრალური ნაწილები სირიის დემოკრატიული ძალების 

კონტროლის ქვეშ იმყოფება. რეგიონის სამხრეთ ნაწილები კი სირიის მთავრობის და მისი 

მოკავშირეების მიერ არის კონტროლირებადი. 2019 წლის ოქტომბერში თურქეთის 
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სამხედრო ძალების შეჭრის შედეგად, სირიის მთავრობა და/ან მათი რუსი მოკავშირეები 

აკონტროლებდნენ მთავარ გზებს SDF-ის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, რომელიც 

ჰყოფს SDF-ის მიერ კონტროლირებად ნაწილებს თურქეთის მიერ კონტროლირებადი 

ტერიტორიიდან ჩრდილოეთ რაკას პროვინციაში. 

2019 წლის ოქტომბრის შემდეგ თურქეთის შეიარაღებული ძალები და სირიის ეროვნული 

არმია აკონტროლებდნენ ტერიტორიის უმეტეს ნაწილს ჩრდილოეთ რაკას რეგიონში, მათ 

შორის სასაზღვრო ქალაქ თელ აბიადის, მის ირგვლივ ტერიტორიასა და სულუკის რაიონს.  

2020 წელს ირანის მხარდაჭერილი შეიარაღებული ძალები აკონტროლებდნენ ქალაქ  

რესაფას რეგიონის სამხრეთ ნაწილში. გარდა ამისა ასევე აღნიშნულია, რომ ირანის 

მხარდაჭერილ ჯგუფებს აქვთ გავლენა მდინარე ევფრატის ხეობაზე, რეგიონის აღმოსავლეთ 

ნაწილში, რაკისა და დაირ-ელ-ზავრს შორის ადმინისტრაციულ საზღვართან. 

რეგიონში ასევე ფიქსირდება ისლამური სახელმწიფოს ყოფნა. 2021 წლის მონაცემებით 

ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს ტერიტორიის მცირე ნაწილს რესაფას 

აღმოსავლეთით. 

ინციდენტების სტატისტიკა - ორგანიზაცია „ACLED“-ის მონაცემების მიხედვით რაკის 

რეგიონში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა 1 238 

უსაფრთხოების ინციდენტი (საშუალოდ 19 უსაფრთოხების ინციდენტი ყოველ კვირას). 

აქედან 703 დაკვალიფიცირდა, როგორც აფეთქება/დისტანციური ძალადობა, 303 -  ბრძოლა, 

ხოლო 232, როგორც სამოქალაქო პირთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა.   

სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი [სტატისტიკა] - არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„The Violations Documentation Center in Syria“-ის [შემდგომში VDC] თანახმად რაკის 

რეგიონში 2020 წელს 140, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში 17 სამოქალაქო პირი 

დაიღუპა. VDC-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 22 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 

მოსახლეზე. 

იმავე პერიოდისთვის  არასამთავრობო ორგანიზაცია „The Syrian Network for Human Rights“-

ის [შემდგომში SNHR] თანახმად რაკის რეგიონში 2020 წელს 108, ხოლო 2021 წლის პირველ 

სამ თვეში კი 16 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. SNHR-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 

18 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

გადაადგილება - გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისმა რაკის რეგიონში 

2020 წელს 7 000 ახალი IDP გადაადგილება დაფიქსირდა. ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ 

რაკის რეგიონში 2020 წელს  7 000, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი 600-ზე ნაკლები 

იძულებით გადაადგილებული პირის  დაბრუნების ფაქტი დაფიქსირდა.  
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შეფასება - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი რაკის რეგიონში განურჩეველ 

ძალადობასთან დაკავშრებით წერს, რომ მაჩვენებლების გათვალისწინებით, 

განსაკუთრებით კი რამდენიმე შეიარაღებული მოქმედი პირის არსებობა და 

ტერიტორიული კონტროლის ფრაგმენტაცია, ისლამური სახელმწიფოს მზარდი აჯანყებები, 

უსაფრთხოების კუთხით არსებული არასტაბილური სიტუაცია და ადამიანის უფლებათა 

ფართოდ გავრცელებული დარღვევები, რაკის რეგიონში განურჩეველი ძალადობა ისეთ 

მაღალ დონეს აღწევს, რომ ,არსებობს იმის საფუძველი, რომ რეგიონში დაბრუნებული 

სამოქალაქო პირს, მხოლოდ მის ტერიტორიაზე ყოფნის გამო, დაემუქრება სერიოზული 

ძალადობის რეალური რისკი ევროპული დირექტივის 15 (c) მუხლის მნიშვნელობით.  

რიფ-დიმაშკის რეგიონი 

მოქმედი პირები - 2021 წლის მარტის მდგომარეობით, დამასკოს რეგიონი სირიის 

მთავრობის კონტროლის ქვეშ იმყოფება. რიფ-დიმაშკის რეგიონში ასევე ფიქსირდება 

სირიის არაბული არმიის, რუსეთის, ირანის და ჰეზბოლას ძალების ყოფნის ფაქტები. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის ანგარიშში წერია, რომ 2020 წლის ოქტომბერში 

წყაროებმა განაცხადეს, რომ რეგიონში აღარ ფიქსირდება ისლამური სახელმწიფოსა და სხვა 

ოპოზიციური ჯგუფების ყოფნა.  

ინციდენტების სტატისტიკა - ორგანიზაცია „ACLED“-ის მონაცემების მიხედვით რიფ-

დიმაშკის რეგიონში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა 

204 უსაფრთხოების ინციდენტი (საშუალოდ 3 უსაფრთოხების ინციდენტი ყოველ კვირას). 

აქედან 39 დაკვალიფიცირდა, როგორც აფეთქება/დისტანციური ძალადობა, 40 -  ბრძოლა, 

ხოლო 125, როგორც სამოქალაქო პირთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა. 

სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი [სტატისტიკა] - არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„The Violations Documentation Center in Syria“-ის [შემდგომში VDC]  თანახმად რიფ-დიმაშკის 

რეგიონში 2020 წელს 51, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში 19 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. 

VDC-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 2 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

იმავე პერიოდისთვის  არასამთავრობო ორგანიზაცია „The Syrian Network for Human Rights“-

ის [შემდგომში SNHR] თანახმად რიფ-დიმაშკის რეგიონში 2020 წელს 27, ხოლო 2021 წლის 

პირველ სამ თვეში კი 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. SNHR-ის თანახმად აღნიშნული 

წარმოადგენს 1 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

გადაადგილება - გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისმა რიფ-დიმაშკის 

რეგიონში 2020 წელს 3 000, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი 200-ზე ნაკლები ახალი 

IDP გადაადგილება დაფიქსირდა. ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ რიფ-დიმაშკის 



28 

 

რეგიონში 2020 წელს  11 000, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი 3 300-ზე ნაკლები 

იძულებით გადაადგილებული პირის  დაბრუნების ფაქტი დაფიქსირდა.  

შეფასება - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი განურჩეველი ძალადობის შესახებ 

წერს, რომ რიფ-დიმაშკის რეგიონში განურჩეველი ძალადობის მაღალი დონე არ აღინიშნება. 

შესაბამისად აუცილებელია ცალკეული ელემენტების მაღალი დონე, რათა შეიქმნას 

საფუძველი იმის დასაჯერებლად, რომ ტერიტორიაზე დაბრუნებულ სამოქალაქო პირს 

სერიოზული ზიანის რეალური რისკი შეექმნება. 

სვეიდა 

მოქმედი პირები - 2021 წლის მდგომარეობით სვეიდას რეგიონი სირიის არაბული არმიის 

კონტროლის ქვეშ იმყოფება. გარდა სხვადასხვა პრო-სამთავრობო შეიარაღებული 

დაჯგუფებებისა, სვეიდეას რეგიონში ასევე ფიქსირდება ირანის მხარდაჭერილი ეროვნული 

თავდაცვის ძალების ყოფნა. ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი უთითებს, რომ 

ანგარიშის მომზადების პერიოდში ისლამურმა სახელმწიფომ სვეიდას რეგიონში ხელახლა 

დაიწყო ოპერირება. 

ინციდენტების სტატისტიკა - ორგანიზაცია „ACLED“-ის მონაცემების მიხედვით სვეიდას 

რეგიონში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა 66 

უსაფრთხოების ინციდენტი (საშუალოდ 1 უსაფრთოხების ინციდენტი ყოველ კვირას). 

აქედან 6 დაკვალიფიცირდა, როგორც აფეთქება/დისტანციური ძალადობა, 22 -  ბრძოლა, 

ხოლო 38, როგორც სამოქალაქო პირთა წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა.   

სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი [სტატისტიკა] - არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„The Violations Documentation Center in Syria“-ის [შემდგომში VDC]  თანახმად სვეიდას 

რეგიონში 2020 წელს 58, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში 12 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. 

VDC-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 13 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

იმავე პერიოდისთვის  არასამთავრობო ორგანიზაცია „The Syrian Network for Human Rights“-

ის [შემდგომში SNHR] თანახმად სვეიდას რეგიონში 2020 წელს 8, ხოლო 2021 წლის პირველ 

სამ თვეში კი 2 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. SNHR-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 2 

სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

გადაადგილება - გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისმა სვეიდას 

რეგიონში 2020 წელს 1 000, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი 19 ახალი IDP 

გადაადგილება დაფიქსირდა. ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ სვეიდას რეგიონში 2020 

წელს 50 იძულებით გადაადგილებული პირის  დაბრუნების ფაქტი დაფიქსირდა.  
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შეფასება - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი განურჩეველი ძალადობის შესახებ 

წერს, რომ სვეიდას რეგიონში განურჩეველი ძალადობის მაღალი დონე არ აღინიშნება. 

შესაბამისად აუცილებელია ცალკეული ელემენტების მაღალი დონე, რათა შეიქმნას 

საფუძველი იმის დასაჯერებლად, რომ ტერიტორიაზე დაბრუნებულ სამოქალაქო პირს 

სერიოზული ზიანის რეალური რისკი შეექმნება. 

ტარტუსი 

მოქმედი პირები - 2021 წლის მარტის მდგომარეობით ტარტუსის რეგიონი სირიის 

მთავრობის კონტროლის ქვეშ იმყოფება. ანგარიშის მიხედვით რეგიონში არ ფიქსირდება 

ანტი-სამთავრობო ძალების ყოფნა.  

ინციდენტების სტატისტიკა - ორგანიზაცია „ACLED“-ის მონაცემების მიხედვით ტარტუსის 

რეგიონში 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის პერიოდში დაფიქსირდა 1 

უსაფრთხოების ინციდენტი (საშუალოდ 0,02 უსაფრთოხების ინციდენტი ყოველ კვირას), 

რომელიც დაკვალიფიცირდა როგორც სამოქალაქო პირთა წინააღმდეგ მიმართული 

ძალადობა.   

სამოქალაქო პირებს შორის მსხვერპლი [სტატისტიკა] - არასამთავრობო ორგანიზაცია 

„The Violations Documentation Center in Syria“-ის [შემდგომში VDC]  თანახმად ტარტუსის 

რეგიონში 2020 წელს 3, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში 0 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. 

VDC-ის თანახმად აღნიშნული წარმოადგენს 1 სამოქალაქო მსხვერპლს 100 000 მოსახლეზე. 

გადაადგილება - გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინაციის ოფისმა ტარტუსის 

რეგიონში 2020 წელს 4 000, ხოლო 2021 წლის პირველ სამ თვეში კი 19 ახალი IDP 

გადაადგილება დაფიქსირდა.  

შეფასება - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი წერს, რომ დამასკოს რეგიონში 

ზოგადად არ არსებობს სამოქალაქო პირთა მიმართ სერიოზული ძალადობის რეალური 

რისკი  მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 15 (c) მუხლის მნიშვნელობით.4 

 

 

 

 

                                                           
4 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი -  სახელმძღვანელო პრინციპები - სირია; გამოქვეყნებულია 

2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf  

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
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სხვადასხვა აქტორის მხრიდან დევნის რისკის წინაშე მყოფი ჯგუფები 

მთავრობის მოწინააღმდეგედ მიჩნეული პირები 

აღნიშნული პროფილის ქვეშ მოიაზრება სხვადასხვა ჯგუფი, რომლებიც მთავრობის 

ოპოზიციად განიხილებიან; ესენი შეიძლება იყვნენ: ანტი-სამთავრობო ჯგუფების წევრები, 

პოლიტიკური ოპოზიციური აქტივისტები და დემონსტრანტები და სამოქალაქო პირები, 

ვინც წარმოშობით არიან იმ რეგიონებიდან, რომელი რეგიონებიც მთავრობის მიმართ 

ოპოზიციურად განწყობილად მიიჩნევა. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი 2021 წლის ნოემბერში გამოქვეყნებულ 

ანგარიშში წერს, რომ სირიის უმეტეს ნაწილში აქტიური საბრძოლო მოქმედებები 

დასრულებულია; თუმცა უსაფრთხოების სამსახურები განაგრძობენ მთავრობის 

მოწინააღმდეგეებად მიჩნეული პირების უფლებების დარღვევებს. მთავრობის 

პრიორიტეტია წინააღმდეგობის დარჩენილი სტრუქტურის განადგურება და სამომავლო 

ამბოხის პრევენცია, რაც იწვევს სამოქალაქო პირებისა და ყოფილი ოპოზიციური 

მებრძოლების დაპატიმრებებს იმ რეგიონებში, სადაც სამთავრობო ძალებმა კონტროლი 

დაიბრუნეს. 

მთავრობის მხრიდან თვითნებური დაკავების საფუძველი მიზეზთა მრავალფეროვანი 

სპექტრი შეიძლება გახდეს და ხანდახან მსგავსი პრაქტიკა საერთოდ ყოველგვარი მიზეზის 

გარეშე ხორციელდება. საკონტროლო-გამშვები პუნქტის ოფიცრის განწყობა და ხასიათი, 

ასევე მთავრობის მიმართ ოპოზიციურად განწყობილი პირის მსგავსი სახელის ქონა, 

შეიძლება, დაპატიმრების მიზეზი გახდეს. ამასთან, სამთავრობო ძალების განსაკუთრებულ 

სამიზნედ რჩებიან პირები, ვისაც მთავრობა თავის მოწინააღმდეგედ მიიჩნევს. 

სირიის სამოქალაქო ომის განმავლობაში, 100 ათასზე მეტი პირი იქნა დაკავებული, 

გატაცებული ან დაკარგული და მეტწილად სამთავრობო ძალების ხელით. მთავრობა 

აპატიმრებს სამოქალაქო პირებს მათი ოპოზიციური განწყობებისა თუ მთავრობის მიმართ 

არასაკმარისი ერთგულების გამო. ათასობით დაკავებული, ზოგიერთი მათგანი 2011 

წლიდან მოყოლებული, პატიმრობაშია სასამართლო პროცესის გარეშე. მთავრობამ შექმნა 

ინფორმატორების ფართო ქსელი და იყენებს სატელეფონო თვალთვალის მექანიზმებს, 

რათა აკონტროლოს ქვეყნის ყოველდღიური ცხოვრების რიტმი და შეზღუდოს ასადისა და 

მისი მთავრობის კრიტიკა. 

სამთავრობო ძალები, განსაკუთრებით სადაზვერვო სამსახური, გავრცელებული ცნობებით, 

მიმართავს ოპონენტების წამებას. მსხვერპლთა უმეტესობა 18-დან 60 წლამდე მამაკაცები 

არიან; თუმცა ქალებისა და ბავშვების წამების ფაქტების შესახებაც ვრცელდება ცნობები. 

ასევე, ადგილი აქვს კანონგარეშე სიკვდილით დასჯის ფაქტებს სადაზვერვო სამსახურების 
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მიერ. დოკუმენტირებულია და აღწერილია დაკავებულთა მასიური და სისტემატიური 

წამება და მკვლელობები სირიის სახელმწიფო ციხეებში. 

დაბრუნებულ ტერიტორიებზე მთავრობამ შემოიღო ე.წ. შერიგების შეთანხმება სხვადასხვა 

ჯგუფისთვის. ბევრი შეიარაღებული ამბოხებული, აღნიშნული შერიგების შეთანხმების 

ფარგლებში, მთავრობის მხარეს გადავიდა. დანებების მსურველ პირებს, შესაძლებლობა 

აქვთ, მიმართონ შესაბამის სამსახურებს. ე.წ გადაწყვეტის სტატუსი, როგორც წესი, მოიცავს 

დაკითხვებს ადრინდელი ოპოზიციური საქმიანობის შესახებ და ამ „საქმიანობის“ ბევრ 

კომპონენტს მთავრობა განიხილავს „ტერორიზმის“ დეფინიციის ქვეშ. ამასთან, 

გავრცელებული ცნობებით, შერიგების შეთანხმება ხშირად ირღვევა. ბევრის მიმართ კი 

შერიგების შეთანხმება არ გამოიყენება; ესენი, ძირითადად, ის პირები არიან, ვისაც 

მთავრობა ტერორისტულ ჯგუფებთან დაკავშირებულ პირებად მიიჩნევს. გავრცელებული 

ცნობების თანახმად, ხშირად, მთავრობა არ იცავს შერიგების შეთანხმებას. ხშირია ცნობები, 

როდესაც ქვეყანაში დაბრუნებულები დააპატიმრეს, დააკავეს, შეავიწროვეს ან გაიწვიეს 

სამხედრო სამსახურში, მას შემდეგ, რაც გაიარეს შერიგების პროცესი და მიიღეს დაცვის 

დოკუმენტი. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი მიიჩნევს, რომ ქმედებები, რომელთაც შეიძლება 

მსგავსი პროფილის მქონე პირები დაექვემდებარონ [მაგალითად, მკვლელობა, წამება, 

თვითნებური დაპატიმრება], იმდენად მძიმე ხასიათისაა, რომ შეიძლება უტოლდებოდეს 

დევნას. მთავრობის მოწინააღმდეგე შეიარაღებული ჯგუფების წევრებისთვის დევნის 

საფუძვლიანი შიში, ზოგადად, დასაბუთებულია. რაც შეეხება შერიგების დოკუმენტს, 

ზოგადად, საფუძვლიანი შიში ასევე დასაბუთებულია, რადგან შეთანხმება ხშირად ირღვევა 

პრაქტიკაში და ე.წ. „შემორიგებული“ მებრძოლები შემდგომში დგებიან სხვა რისკების 

წინაშე სხვა აქტორების მხრიდან. EASO მიიჩნევს, რომ აღნიშნული პროფილის მქონე 

პირების მიმართ გამორიცხვის შესაძლებლობის განხილვა მიზანშეწონილია. 

პოლიტიკური აქტივისტები, ოპოზიციური პარტიების წევრები და დემონსტრანტები, 

რომლებიც განიხილებიან მთავრობის მოწინააღმდეგეებად, ასევე რისკის ქვეშ არიან. 

კონფლიქტის დაწყებიდან მოყოლებული, პოლიტიკური აქტივისტების და 

დემონსტრანტების [ვინც ოპოზიციის მხარეს იჭერდნენ] წინააღმდეგ მიმართული 

ქმედებები, მთავრობის ამბოხის წინააღმდეგ ბრძლის სტრატეგიის საკვანძო ელემენტს 

წარმოადგენს. ქმედებები, რომელთაც მსგავსი პროფილის მქონე პირები შეიძლება 

დაექვემდებარონ [დაკავება, წამება, მკვლელობა], არის იმდენად მძიმე ხასიათის, რომ 

შეიძლება უტოლდებოდეს დევნას. აღნიშნული პროფილის მქონე პირთათვის დევნის 

საფუძვლიანი შიში, ზოგადად, დასაბუთებულია. იმ შემთხვევაში თუ პირი ადრე 

მონაწილეობდა დემონსტრაციებში და შემდეგ გარკვეული პერიოდით, დევნის გარეშე, 

ცხოვრობდა მთავრობის კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ინდივიდუალური 
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გარემოებებია შესასწავლი იმის დასადგენად, იქნება თუ არა პირი მიჩნეული მთავრობის 

მიმართ ოპოზიციურად განწყობილად; რისკის გამომწვევი ფაქტორები შეიძლება იყოს - 

რეგიონული ფაქტორი [ვინ აკონტროლებს პირის წარმოშობის რეგიონს], ქმედებების ბუნება 

და აღნიშნულ ქმედებებში პირის ჩართულობის ხარისხი, წამყვანი როლი პროცესებში და 

ა.შ. საპროტესტო აქციაში უბრალოდ მონაწილეობის ფაქტი, დიდი ალბათობით, საკმარისი 

არ არის დევნის საფუძვლიანი შიშის დასაბუთებისთვის. 

მთავრობის მოწინააღმდეგეებად შეიძლება მოიაზრებოდნენ, ასევე, პირები, ვინც 

წარმოშობით არიან იმ რეგიონებიდან, რომელსაც ხელისუფლება ოპოზიციურად 

განწყობილად მიიჩნევს; მაგალითად, დარ’ა, დამასკოს შემოგარენი, იდლიბი, ლატაკია, 

ალეპო, ჰამა, ჰომს, ქუნეიტრა. სირიის მთავრობა საფრთხეს წარმოადგენს პირებისთვის, ვინც 

იმ რეგიონებიდანაა, რომლებიც ადრე ოპოზიციის კონტროლის ქვეშ იყო. სადაზვერვო 

სამსახურმა შექმნა ინფორმატორების ფართო ქსელი და იყენებს სატელეფონო თვალთვალის 

მექანიზმებს, რათა აკონტროლოს ქვეყნის ყოველდღიური ცხოვრების რიტმი და შეზღუდოს 

ასადისა და მისი მთავრობის კრიტიკა. ადრე ოპოზიციის მიერ კონტროლირებადი 

ტერიტორიიდან წამოსული პირი ყველაზე დიდ შემოწმებას დამასკოში გადის; რადგან 

სწორედ დამასკოშია კონცენტრირებული უსაფრთხოების სამსახურის დიდი შემადგენლობა 

და ასევე იმიტომ, რომ დედაქალაქი მთავრობის უმნიშვნელოვანესი ტერიტორიაა. რიგითი 

მოქალაქეები ხშირად დაუპატიმრებით ამბოხებულების მიერ კონტროლირებად 

ტერიტორიაზე მყოფ ნათესავებთან ან მეგობრებთან, ასევე, საზღვარგარეთ მყოფ 

ახლობლებთან კონტაქტის გამო. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი მიიჩნევს, რომ ზოგიერთი ქმედება, რომელსაც, 

შესაძლოა, დაექვემდებაროს აღნიშნული პროფილის მქონე პირე, არის იმდენად მძიმე 

ხასიათის, რომ შეიძლება გაუტოლდეს დევნას. აღნიშნული პროფილის მქონე ყველა პირი 

არ დგას დევნის საფუძვლიანი შიშის დასადგენად საჭირო, მაღალი რისკის წინაშე. საჭიროა, 

რისკის გამომწვევი ისეთი ინდივიდუალური ფაქტორების შესწავლა, როგორიცაა - 

რეგიონული ასპექტი [ვინ აკონტროლებს პირის წარმოშობის რეგიონს და იყო თუ არა 

რეგიონი ოპოზიციის კონტროლის ქვეშ ადრე ან არის თუ არა რეგიონში ოპოზიციის 

გავლენა], მთავრობის მოწინააღმდეგე ძალებთან თანამშრომლობის ან მათი მხარდაჭერის 

[როგორც რეალური, ასევე მიწერილი] ხარისხი, ოჯახური ან სხვა სახის კავშირები 

მთავრობის მოწინააღმდეგე შეიარაღებული ძალების ან პოლიტიკური ოპოზიციის 

წევრებთან და ა.შ.5 

                                                           
5 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სირია: ზოგადი ანალიზი და სახელმღვანელო პრინციპები; 
გამოქვეყნებულია 2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf [ნანახია 2022 წლის 21 იანვარს] 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
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დეზერტირობა, მოწინააღმდეგის მხარის გადასვლა და სამხედრო სამსახურისთვის თავის 

არიდება 

სამხედრო სამსახურის თავის ამრიდებლად მიიჩნევა სირიელი მამაკაცი 18 წლის ასაკიდან, 

ვინც თავი აარიდა სირიის არმიაში მსახურებას, ხელისუფლებისგან დამალვის ან ქვეყნიდან 

გაქცევის გზით. დეზერტირად მიიჩნევა სირიის არმიიის ყოფილი ჯარისკაცი [წვევამდელი, 

კაპრალი, სერჟანტი ან ოფიცერი], ვინც მიატოვა პოსტი სირიის არმიაში და აღარ არის 

აქტიურ სამხედრო სამსახურში. მოწინააღმდეგე მხარეს გადასულად [დეფექტორად] 

მიიჩნევა სირიის არმიის ყოფილი ჯარისკაცი, ვინც სირიის არმია დატოვა იმ მიზნით, რომ 

შეერთებოდა მოწინააღმდეგე ძალებს. 

სირიის კანონმდებლობით, 18-დან 42 წლამდე ასაკის მამაკაცები ვალდებულნი არიან, 

გაიარონ სამხედრო სამსახური. სამხედრო კარიერის მქონე ჯარისკაცების სამსახური, 

შეიძლება, 48-დან 62 წლის ასაკამდეც გაგრძელდეს, რანგის შესაბამისად. სირიაში 

მცხოვრები, რეგისტრირებული პალესტინელები ასევე ექვემდებარებიან გაწვევას და 

როგორც წესი, მსახურობენ სირიის არმიასთან აფილირებულ პალესტინის 

გათავისუფლების არმიაში. სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლის შემდეგ, ყოფილი 

ჯარისკაცები შესაძლოა, გაიწვიონ სარეზერვო სამსახურში. 2021 წლის იანვარში, წყაროები 

აღნიშნავდნენ, რომ სირიის ხელისუფლება მეტად ფოკუსირებული იყო 18-დან 30 წლამდე 

ასაკის მამაკაცების რეკრუტირებაზე და უფრო დიდი ასაკის ხალხი გაცილებით ადვილად 

ახერხებდა რეკრუტირების თავიდან არიდებას. წყაროების ინფორმაციით, სარეზერვო 

სამსახურის ასაკობრივი ზღვარი შეიძლება გაიზარდოს იმ პირების მიმართ, ვინც 

სპეციფიკურ კვალიფიკაციას ფლობს [მაგალითად, ექიმები, ტანკის მძღოლები, საჰაერო 

ძალების შემადგენლობა, არტილერიის სპეციალისტები და საბრძოლო აღჭურვილობის 

ინჟინრები]. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი წყარო წერდა სამართლებრივად 

დადგენილი ასაკის მიღმა რეკრუტირების ფაქტებზე, წყაროების სრული უმრავლესობა 

მსგავსი პრაქტიკის არსებობას არ ადასტურებს. 

სირიის კანონმდებლობა არ განიხილავს სამხედრო სამსახურზე რაიმე მოტივით შეგნებულ 

უარს და არ არსებობს შემცვლელი ან ალტერნატიული სამსახური. შეგნებულ უარს სირიის 

მთავრობა ღალატად აღიქვამს და მხოლოდ ქრისტიან და მუსლიმ რელიგიურ ლიდერებს 

რთავს ნებას, შეგნებული უარის მოტივით, არ იმსახურონ; ამასთან, მუსლიმ ლიდერებს 

შესაბამისი გადასახადის გადახდა მოეთხოვებათ. კანონმდებლობა ითვალისწინებს 

გამონაკლისებს კონკრეტული კატეგორიისთვის და ასევე გადავადებას; თუმცა, წყაროების 

ინფორმაციით, გამონაკლისის მიღების პროცესი უფრო მეტ შეზღუდვას და მეტ ვარიაციას 

მოიცავს, როდესაც კონკრეტული საქმის განხილვა იწყება. პრაქტიკაში, გამონაკლისები, 

ზოგადად აღსრულდება, თუმცა არბიტრაჟის მაღალი დონით; ამასთან, წყაროები 

კორუფციის ფაქტებზეც საუბრობენ. ასევე, ყოფილა შემთხვევები, რომ სირიაში 
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დაბრუნებულები, მიუხედავად პირობისა, რომ შეეხებოდათ გამონაკლისის წესი, მაინც 

გაუწვევიათ სამხედრო სამსახურში. 

სირიის კანონმდებლობით, სამხედრო სამსახურიდან გამონაკლისი შეიძლება შეეხოთ 

ერთადერთ შვილებს. გამონაკლისი, ასევე, ეხებათ ერთადერთ შვილებს იმ შემთხვევაშიც 

თუ მისი მშობლები განქორწინებულნი არიან ან ერთი ან ორივე მშობელი გარდაცვლილია. 

კანონის მიხედვით, გამონაკლისი ეხებათ მათაც, ვისაც ჰყავს ნახევარძმები ან ერთადერთ 

შვილად დარჩნენ მათი ერთი ან მეტი ძმის გარდაცვალების გამო. კანონმდებლობა ასევე 

ითვალისწინებს, კონკრეტული გარემოებებით, სამხედრო სამსახურის გადავადებას - 1 

შვილს შეუძლია სამხედრო სამსახური გადაავადოს თუ მისი 2-4 ძმა უკვე მსახურობდა 

სავალდებულო, ნებაყოფლობით ან სარეზერვო სამხედრო სამსახურში; 2 შვილს შეუძლია 

იგივე უფლებით ისარგებლოს თუ მისი 5-8 ძმა უკვე მსახურობდა და 3 შვილს შეუძლია 

გადაავადოს სამხედრო სამსახური თუ მისი 9 ან მეტი ძმა უკვე მსახურობდა. ოჯახის 

ერთადერთი შვილები გამონაკლისით სარგებლობის უფლებას კვლავ ფლობენ, თუმცა 

წყაროების ინფრომაციით, აღნიშნული რეგულაციის კონტროლი გამკაცრებულია. ახლა 

ოჯახის ერთადერთ შვილებს ყოველწლიურად სჭირდებათ გამონაკლისი წესის განახლება 

[ადრე გადავადება 2 წლით ხდებოდა] და ეს გრძელდება, ვიდრე მისი დედა არ გახდება იმ 

ასაკის, როდესაც აღარ იქნება მოსალოდნელი მის მიერ შვილის გაჩენა [წყაროების 

ინფორმაციით, სირიის ხელისულფება ასეთ ასაკად 50 წელს მიიჩნევს]. სხვადასხვა წყაროს 

მტკიცებით, გამონაკლისის რეგულაციას სირიის ხელისუფლება 2020 წლის იანვარი-მარტის 

პერიოდში პრაქტიკაშიც ატარებდა. ამასთან, ზოგიერთი წყარო არ გამორიცხავს, რომ 

გამონაკლისის რეგულაცია ყოველთვის არ მოქმედებდეს იმ რეგიონებში, რომელთაც ადრე 

ოპოზიცია აკონტროლებდა. 

სირიის კანონმდებლობით, სამხედრო სამსახურიდან გამონაკლისის წესით გათავისუფლება 

შესაძლებელია სამედიცინო მიზეზებით. წყაროების სარწმუნო ინფორმაციით, ძალიან 

რთულია იმ დოკუმენტაციის მიღება, რომლის საფუძელზეც მოხდება ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის გამო სამხედრო სამსახურიდან გამონაკლისის წესით გათვაისუფლება. 

ამასთან, გავრცელებული ინფორმაციით, ასაკოვანი და ჭარბი წონის პრობლემების მქონე 

მამაკაცებიც კი, ვინც ადრე შედარებით ადვილად სარგებლობდა გამონაკლისის წესით, 

ხელისუფლების მოთხოვნის საფუძელზე მაინც გაუწვევიათ სამხედრო სამსახურში. 

ყოფილა შემთხვევებიც, როდესაც ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე 

გამონაკლისის წესი არ ამოქმედებულა, ვიდრე სამედიცინო მდგომარეობა მკაფიოდ 

ხილული არ გამხდარა. ერთი წყარო იმასაც ამტკიცებდა, რომ აღნიშნული საკითხის 

მოგვარება ქრთამის გადახდით იყო შესაძლებელი. ზოგიერთი წყაროს მტკიცებით, 

სერიოზული მენტალური ავადობის, შეზღუდული შესაძლებლობის ან სამხედრო 

სამსახურისას მიღებული ტრავმის [რამაც გამოიწვია პირის შესაძლებლობების შეზღუდვა] 

მქონე პირები ან გამოირიცხებოდნენ სამხედრო სამსახურიდან ან გადადიოდნენ 
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ადმინისტრაციულ პოზიციებზე. მიუხედავად ამისა, რიგი წყაროების მტკიცებით, 

ჯარისკაცები მენტალური აშლილობით მაინც განაგრძობდნენ სამხედრო სამსახურს. 2020 

წლის ნოემბრის განკარგულებით, სირიელი მამაკაცი, ვინც დაინიშნა ან მომავალში 

დაინიშნება ადმინისტრაციულ პოზიციაზე ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, უნდა 

გადაიხადოს გამონაკლისის გადასახადი 3 ათასი აშშ დოლარის ოდენობით, არ აქვთ 

უფლება ისარგებლონ სახელმწიფო განსახლებით და 5 წლის ვადით ეზღუდებათ სირიის 

საჯარო ბანკებიდან სესხის აღება. 

სირიის კანონმდებლობით, სამხედრო სამსახურიდან გამონაკლისის წესით გათავისუფლება 

შეიძლება შეეხოთ სტუნდენტებსაც, თუმცა გარკვეული პირობებით. 2017 წლის 

ცვლილებების შემდეგ, სტუდენტებისთვის სამხედრო სამსახურის გადავადება გართულდა. 

2019 წლის საკანონმდებლო ცვლილებებით კი განისაზღვრა ასაკობრივი ზღვარი 

სტუდენტობის გამო სამხედრო სამსახურის გადავადებისთვის. პირს, რომელმაც 27 წლის 

ასაკობრივ ზღვარს მიაღწია, როგორც წესი, სწავლის გამო სამხედრო სამსახურის 

გადავადებაზე უარს ეუბნებიან. ამასთან, სტუდენტები უფრო მკაცრ შემოწმებას გადიან 

ახლა, ვიდრე ადრე; და მოუწესრიფებელი დოკუმენტაციის შემთხვევაში, სტუნდებს 

ავტომატურად იწვევენ სამხედრო სამსახურში. 2020 წლის თებერვალში წყაროები წერდნენ, 

რომ უნივერსიტეტის სტუდენტები კვლავ სარგებლობენ გამონაკლისის წესით; თუმცა, 

სირიელი მამაკაცი იმ რეგიონებიდან, რომელთაც ადრე ოპოზიცია აკონტროლებდა, 

უნივერსიტეტში სწავლის გამო გამონაკლისის წესით სარგებლობის უფლებას არ აძლევენ. 

გამონაკლისის წესით სარგებლობა შესაძლებელია შესაბამისი გადასახადის გადახდით. 

საზღვარგარეთ მცხოვრები სირიელები, ასევე რეგისტრირებული პალესტინელები 

სარგებლობენ უფლებით, გადაიხადონ გამონაკლისის გადასახადი და გამონაკლისის წესით 

არ იმსახურონ. 2020 წლის ნოემბერში კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილებები, რომელთა 

მიხედვითაც საზღვარგარეთ მცხოვრები სირიელებისთვის გამონაკლისის გადასახადი 

განიზაღვრება სირიის ფარგლებს გარეთ ყოფნის ხალნგრძლივობის შესაბამისად - სირიელი 

მამაკაცი, რომელის საზღვარგარეთ რჩება 1, 2, 3 ან 4 წლით, უნდა გადაიხადოს, შესაბამისად, 

10, 9, 8 ან 7 ათასი აშშ დოლარი. ქვეყნის გარეთ ცხოვრების წლები ითვლება გაწვევის ასაკს 

მიღწევის მომენტიდან. მათთვის, ვინც 5 წელზე მეტია სირიის გარეთ ცხოვრობს, 

გათალისწინებულია 200 აშშ დოლარის ოდენობის ჯარიმა დამატებით ყოველ წელზე. 

მათთვის, ვინც საზღვარგარეთ დაიბადა და საზღვარგარეთ ცხოვრობდა 18 წლის ასაკის 

შესრულებამდე, გამონაკლისის გადასახადის სახით, ვალდებულია, გადაიხადოს 3 ათასი 

აშშ დოლარი. ისინი, ვინც 10 წელზე მეტია საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, უნდა გადაიხადონ 6 

500 აშშ დოლარი. სირიის ფარგლებს გარეთ 25 წელზე მეტი ხნით ცხოვრების შემთხვევაში, 

გამონაკლისის გადასახადი 8 ათასი აშშ დოლარია. აღნიშნული წესი ეხებათ მათაც, ვინც 

კანონიერად დატოვა სირია და მათაც, ვინც საზღვარგარეთ უკანონოდ გავიდა. გადასახადის 

გადახდა უნდა მოხდეს გაწვევის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან სამ თვეში. წყაროების 
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ინფორმაციით, გამონაკლისის გადასახადი პრაქტიკაში ტარდება, მაგრამ ეს არაა იძლებითი 

გაწვევისგან დაცვის გარანტია. გამონაკლისის გადასახადი ხშირად ქრთამთან და 

კორუფციასთანაა დაკავშირებული. 

2011 წლის მარტიდან მოყოლებული, სირიაში რამდენჯერმე მიიღეს კანონი ამნისტიის 

შესახებ, რომელმაც სამხედრო სამსახურისთვის თავის ამრიდებლები და დეზერტირები 

სამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გაათავისუფლა; ამნისტიის კანონი, მათ შორის, 

მიიღეს 2018, 2019 და 2020 წელსაც. მიუხედავად ამნისტიისა, „შეწყალებულთათვის“ 

სამხედრო სამსახურის გავლის ვალდებულება მაინც ძალაში დარჩა; ამასთან, ამნისტია არ 

შეხებია მათ, ვინც მთავრობის მოწინააღმდეგეთა შორის ან შეიარაღებული ოპოზიციის 

წევრები იყვნენ. 2020 წლის 22 მარტის განკარგულებით, სამხედრო სამსახურისგან გაქცეულ 

პირებს გამოცხადებისთვის 3-თვიანი ვადა დაუწესდათ; ხოლო მათ, ვინც სამხედრო 

სამსახურს ქვეყნის ფარგელბს გარეთ გაექცა - 6 თვე. სხვადასხვა წყაროს მტკიცებით, ძალიან 

მცირეა ან საერთოდ არაა ხელმისაწვდომი ინფორმაცია ამნისტიის ზოგადი პრინციპებისა 

და რეალობაში განხორციელების შესახებ. წყაროების შეფასებით, ამნისტიით სარგებლობის 

მოსურნე, რეალურად, ძალიან ცოტა თუ იქნება, რადგან აღნიშნული ამნისტიები არ 

ათავისუფლებს მათ სამხედრო სამსახურის მოხდის ვალდებულებისგან. ასევე, წყაროების 

შეფასებით, საზოაგდოებაში არ არსებობს დიდი ნდობა ამნისტიების მიმართ, რადგან 

ხელისუფლება არ იცავდა წინა ამნისტიებს და შერიგების შეთანხმებებს - მაგალითად, 

აკავებდა და აპატიმრებდა სირიელებს და პირდაპირ გზავნიდა სამხედრო ნაწილებში 

სამსახურის გასავლელად. 

სირიის კანონმდებლობით, სავალდებულო სამსახური 18-დან 21 თვემდე გრძელდება; 

თუმცა, ქვეყანაში კონფლიქტის დაწყების შემდეგ, ბევრი წვევამდელი სავალდებულო 

სამსახურის ვადის გასვლის შემდეგაც არ დაითხოვეს შეიარაღებული ძალებიდან. 

წვევამდელებისა და რეზერვისტების დათხოვნისა და დემობილიზაციის რამდენიმე ფაქტს 

ადგილი ჰქონდა 2018 წლის შემდეგ. 2020 წლის მარტში და აპრილში გამოიცა ორი 

ადმინისტრაციული ბრძანება გარკვეული კატეგორიის წვევამდელებისა და გამოძახებული 

რეზერვისტების სამსახურის დასრულების შესახებ. ორი ადმინისტრაციული ბრძანება 

დამატებით გამოიცა 2020 წლის ნოემბერში, რომელმაც გარკვეული კატეგორიის 

რეზერვისტების სამსახური დაასრულა. 2021 წლის იანვარში, სირიის ადმინისტრაციული 

განვითარების სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 10 ათასზე მეტმა 

დემობილიზებულმა ჯარისკაცმა საჯარო სამსახურის დაწყებისთვის აუცილებელი 

გამოცდა ჩააბარა. 

დაბრუნებულ ტერიტორიებზე, სამხედრო სამსახურისთვის ვარგისი ასაკის მამაკაცები ასევე 

ვალდებულნი არიან გაიარონ სამხედრო სამსახური. მიუხედავად იმისა, რომ შერიგების 

შეთანხმებით მათ ჰქონდათ 6-თვიანი ვადა, ვრცელდებოდა ინფორმაციები აღნიშნული 
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ვადის ამოწურვამდე დაკავების, დაპატიმრებისა და იძულებითი გაწვევის შესახებ. 

შერიგების შეთანხმების მონაწილე ბევრი მამაკაცი სხვადასხვა საშუალებებით აიძულეს, 

შეერთებოდა სამთავრობო ან მთავრობის მომხრე სამხედრო ძალებს; აღნიშნულ 

„საშუალებებს“ შორის იყო, მათ შორის, უკეთესი ხელფასი, წარმოშბის რეგიონში დატოვება 

და მთავრობის მოწინააღმდეგედ მიჩნეულის სტატუსისგან გათავისუფლება. სვეიდის 

პროვინციაში [Sweida Governorate] სამხედრო ასაკის დრუზი მამაკაცებს, რომელთაც 

გაწვევისგან სირიის ხელისუფლებასთან არსებული შეთანხმება იცავდა, 2018 წლიდან 

აქტიურად აიძულებენ, იმსახურონ არმიაში. 2021 წლის იანვრის მონაცემებით, 

დაახლოებით, 50 ათასი პირი იძებნება გაწვევისთვის. რაც შეეხება SDF-ის მიერ 

კონტროლირებად ტერიტორიებს სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, გავრცელებული 

ინფორმაციით, რეკრუტირების პრაქტიკას ადგილი აქვს, თუმცა, ძირითადად, 

მოხალისეობრივი საფუძვლებით. 

წყაროების შეფასებით, ყველა წვევამდელი ბრძოლის ხაზზე გაგზავნის პოტენციური რისკის 

წინაშეა. წვევამდელების განაწილება [Deployment] დამოკიდებულია იმაზე თუ სად, რომელ 

ნაწილს რა საჭიროება აქვს; მნიშვნელოვანია პირის ინდივიდუალური შესაძლებლობები, 

წარსული და ბრძოლის გამოცდილება. წყაროების ინფორმაციით, წვევამდელები 

დაბრუნებული ტერიტორიებიდან არაპროპორციულად ხშირად ნაწილდებიან ბრძოლის 

წინა ხაზზე, რაც მათი რეჟიმის მიმართ არასაკმარისი ერთგულების გამო დასჯის ფორმაა. 

მართალია, გაცილებით მცირე რაოდენობით, თუმცა ბრძლის წინა ხაზზე ხანდახან 

რეზერვისტებსაც აგზავნიან. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის შეფასებით, სირიაში მიმიდნარე 

შეიარაღებული კონფლიქტის და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ წვევამდელებს და 

რეზერვისტებს, ზოგადად, არ შეუძლიათ გავლენა იქონიონ შეიარაღებულ ძალებში 

მათთვის დაკისრებულ როლზე, გაცემულ დავალებებსა თუ გამწესების რეგიონზე, დევნის 

საფუძვლიანი შიში, ზოგადად, დასაბუთებულია. გამომდინარე იქიდან, რომ ქრისტიანი და 

მუსლიმი რელიგიური ლიდერების გარდა, არავისთვისაა დასაშვები შეგნებული უარით 

სამხედრო სამსახურის არიდება და არ არსებობს ალტერნატიული სამხედრო სამსახური, 

დევნის საფუძვლიანი შიში, ზოგადად, ასევე დასაბუთებულია შეგნებული უარის 

საფუძლებით სამხედრო სამსახურისგან თავის ამრიდებლებისთვის და ამავე მიზეზით 

სამხედრო სამსახურიდან დეზერტირებულთათვის. ინდივიდუალური შეფასების საგანია 

კონკრეტული განმცახდებლის შეგნებული უარის საფუძვლები. 

სხვა ქმედებები, რომელთაც შესაძლოა, დაექვემდებარონ სამხედრო სამსახურისთვის თავის 

ამრიდებლები [მაგალითად, თვითნებური დაკავება, ფიზიკური ძალადობა, მოპყრობა 

დაკავების დაწესებულებებში, მათ შორის წამება], დეზერტირები ან მოწინააღმდეგე მხარეს 

გადასული სამხედროები [მაგალითად, იძულებითი გაუჩინარება, წამება, სიკვდილით 
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დასჯა] არის ისეთი მძიმე ხასიათის, რომ შესაძლოა, უთანაბრდებოდეს დევნას. სამხედრო 

სამსახურისთვის თავის ამრიდებლებისთვის, დეზერტირებისა და მოწინააღმდეგის მხარეს 

გადასულთათვის დევნის საფუძლიანი შიში, ზოგადად, დასაბუთებულია. მიუხედავად 

იმისა, რომ სამხედრო სამსახურიგან გამონაკლისის წესით გათავისუფლებას კანონი 

ითვალისწინებს, ასეთი დებულებები პრაქტიკაში არაპროგნოზირებადია აღსრულებისას. 

იმის გათვალისწინებით, რომ ამნისტიები შეზღუდულია დროში და არ ათავისუფლებს 

პირს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლისგან, ისინი ვერ მოახდენს გავლენას 

რისკებზე, რომელთა წინაშეც სამხედრო სამსახურისთვის თავის ამრიდებლები და 

დეზერტირები დგანან.6 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი სირიაში სამხედრო სამსახურის შესახებ 2021 

წლის აპრილში გამოქვეყნებულ ანგარიშში წერს, რომ სამხედრო სამსახურისთვის თავის 

ამრიდებელთა ოჯახის წევრების მიმართ დამოკიდებულების შეფასებისას, წყაროები 

განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებენ. თუ ზოგიერთი წყარო ამტკიცებს, რომ ოჯახის 

წევრებს არაფერი ემუქრებათ, ზოგიერთი წყარო ამტკიცებს, რომ ოჯახის წევრების მიმართ, 

შეიძლება, ადგილი ჰქონდეს წეზოლას, შევიწროვებას სამხედრო პოლიციის ან დაზვერვის 

სამსახურის მხრიდან და სახლების ჩხრეკას. ზოგჯერ ოჯახის წევრებს აპატიმრებენ ან 

დაზვერვის სამსახურში დაკითხვაზეც იბარებენ. EASO, წყაროებზე დაყრდნობით, წერს, 

რომ სამხედრო სამსახურისთვის თავის ამრიდებელთა ოჯახის წევრებისადმი მოპყრობა 

განსხვავებულია ასევე იმის მიხედვით თუ რომელი რეგიონიდანაა ოჯახი; მთავრობის 

მიმართ ლოიალურად განწყობილი რეგიონებიდან ოჯახები არ აწყდებიან იგივე მოპყრობას, 

რასაც ის ოჯახები, რომლმებიც არიან იმ რეგიონებიდან, რომელთაც ადრე ოპოზიცია 

აკონტროლებდა. 

წყაროები განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებენ, ასევე, დეზერტირებისა და 

მოწინააღმდეგის მხარეს გადასული სამხედროების ოჯახის წევრების მიმართ მოპყრობის 

შეფასებისას. ზოგიერთი წყარო ამტკიცებს, რომ ოჯახის წევრებს მთავრობისგან 

პრობლემები არ ექმნებათ, ზოგი კი პირიქით - რომ ოჯახის წევრები აწყდებიან მუქარებს, 

დაპატიმრებებს, დაკითხვებს, სახლებში ვიზიტებს, ქონების კონფისკაციას და წამებასაც კი. 

ოჯახის წევრების მიმართ მოპყრობა, ასევე, დამოკიდებულია დეზერტირისა თუ 

მოწინააღმდეგის მხარეს გადასული სამხედროს რანგსა და ჩინზე, განსახლების რეგიონზე, 

რელიგიურ კუთვნილებასა და რეგიონის საიდუმლო სამსახურის უფროსზე. მაგალითად, 

მაღალი რანგის დეზერტირის ოჯახის წევრები ადრე ოპოზიციის მიერ კონტროლირებადი 

რეგიონიდან უფრო მაღალი რისკის წინაშე დგანან. დეზერტირის მიერ ჩადენილი 

ქმედებები, მაგალითად, სირიის არმიის ჯარისკაცისა თუ ოფიცრის მკვლელობა ან 

                                                           
6 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სირია: ზოგადი ანალიზი და სახელმღვანელო პრინციპები; 
გამოქვეყნებულია 2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf [ნანახია 2022 წლის 21 იანვარს] 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
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ოპოზიციურ ჯგუფში გაწევრიანება, დამატებითი ფაქტორია, რომელიც ზეგავლენას ახდენს 

ოჯახის წევრების მიმართ მოპყრობაზე.7 

ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფები 

სუნიტები - ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი 2021 წლის ნოემბერში 

გამოქვეყნებულ ანგარიშში სირიის შესახებ წერს, რომ სუნიტი არაბისთვის, მხოლოდ 

იმიტომ რომ ის სუნიტი არაბია, როგორც წესი, დევნის საფუძვლიანი შიში დასაბუთებული 

არ არის. უმეტეს შემთხვევაში, როდესაც სუნიტი არაბისთვის დევნის საფუძვლიანი შიში 

დასაბუთებულია, ეს დაკავშირებულია ისეთ გარემოებებთან, რომლებიც სხვა პროფილს 

მოიცავს, როგორიცაა მაგალითად მთავრობის მოწინააღმდეგ მიჩნეული პირები და 

დაჯგუფება „ისლამურ სახელმწიფოსთან“ დაკავშირებულად მიჩნეული პირები. რისკების 

შეფასებისას უნდა მოხდეს ინდივიდუალური გარემოებების შეფასება, როგორიცაა 

რეგიონული სპეციფიკაცია - საცხოვრებელი ადგილი არის თუ არა იმ რეგიონში, რომელსაც 

აკონტროლებენ ექსტრემისტული ჯგუფები.8 

ქურთები - სავარაუდო მონაცემებით, ქურთები სირიის მოსახლეობის, დაახლოებით, 15%-ს 

შეადგენენ. 2011 წლის მარტამდე ქვეყანაში, დაახლოებით, 517 ათასი მოქალაქეობის არ 

მქონე ქურთი ცხოვრობდა. ისინი ორ ჯგუფად იყოფიან - აჯანიბები [უცხოელები] და 

მაკტუმინები [ისინი, ვინც არ არიან გატარებული რეესტრში]. 2011 წლის აპრილში 

მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების შესაბამისად, ქურთებს საშუალება მიეცათ, 

მიეღოთ მოქალაქეობა. აჯანიბების უმეტესობამ მოქალაქეობა მიიღო, თუმცა 20 ათასამდე 

მაინც დარჩა მოქალაქეობის არ მქონედ. მაკტუმინების შემთხვევაში, დაახლოებით 50 ათასმა 

სირიის მოქალაქეობა მიიღო და 40 ათასზე ცოტა მეტი დარჩა მოქალაქეობის არ მქონედ. 

აჯანიბების მიერ მოქალაქეობის მიღების შემდეგ, ისინი სირიის არმიაში სამხედრო 

სამსახურის გასავლელად გამოიძახეს, თუმცა მთავრობამ ისინი ვერ გაიწვია, რადგან ისინი 

SDF-ის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე ცხოვრობენ. 

ქურთები, ასევე, ცხოვრობენ სირიის ეროვნულ არმიასთან [SNA] აფილირებული ძალებისა 

და თურქეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე - აზაზს, ალ-ბაბსა და ჯარაბულუსს 

შორის 2016 წლიდან და აფრინის რაიონში 2018 წლიდან; ასევე, ე.წ. უსაფრთხო ზონაში ტალ 

აბიადს [პროვინცია რაქა] და რას ალ აინს [პროვინცია ჰასაკა] შორის 2019 წლიდან. 

წყაროების ინფორმაციით, აღნიშნულ რეგიონებში ქურთული წარმოშობის 

                                                           
7 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სამხედრო სამსახური სირიაში; გამოქვეყნებულია 2021 წლის 
აპრილში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2048969/2021_04_EASO_COI_Report_Military_Service.pdf [ნანახია 2022 წლის 21 
იანვარს] 
8 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სირია: ზოგადი ანალიზი და სახელმღვანელო პრინციპები; 
გამოქვეყნებულია 2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf [ნანახია 2022 წლის 21 იანვარს] 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2048969/2021_04_EASO_COI_Report_Military_Service.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
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დაბრუნებულები აწყდებიან დაპატიმრებებს, ფიზიკურ შეურაცხყოფებს, გატაცებებს და 

ხანდახან, გაუჩინარებებსაც; ასევე, ქონების მითვისებას და თავისუფლების თვითნებური 

შეზღუდვას. აღნიშნულ ძალადობაზე პასუხისმგებლობას წყაროები თურქეთის მიერ 

მხარდაჭერილ შეიარაღებულ ჯგუფებს აკისრებენ. წყაროების ცნობით, თურქეთის მიერ 

მხარდაჭერილი შეიარაღებული ჯგუფების წევრები და მათი ოჯახები, ასევე, იკავებენ 

განდევნილი ქურთების მიერ მიტოვებულ სახლებს. რამდენიმე ანგარიშში წყაროები ასევე 

საუბრობდნენ ქურთების საკუთრებაში მყოფი ქონების განადგურების შემთხვევებზე 

აფრინში. 

მშვიდობიანი მოსახლეობა, განსაკუთრებით ქურთები აფრინიდან, აწყდებიან 

დისკრიმინაციულ მოპყრობას დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან. ეთნიკური ქურთები, 

განსაკუთრებით ისინი, ვინც მიიჩნევიან SDF/YPG ან სხვა ქურთულ ძალებთან 

ასოცირებულებად, დაბრუნებაზე უარის, თვითნებური დაპატიმრებისა და ქონების 

ჩამორთმევის რისკის წინაშე დგანან. ტალ აბიადში, თურქეთის მხარდაჭერილი სირიის 

ეროვნული არმია, გავრცელებული ინფორმაციით, სიკვდილით სჯიდა ხალხს და ახდენდა 

ქონების მითვისებას ახლად დაკავებულ ტერიტორიებზე ჩრდილო-აღმოსავლეთში. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი იმავე ანგარიშში წერს, რომ არ ყოფილა ცნობები 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ისეთი ინციდენტების შესახებ, რომელთა სამიზნე 

კონკრეტულად დამასკოში დასახლებული ქურთები იქნებოდნენ. წყაროების ცნობით, მათ 

ხელი მიუწვდებათ დასაქმებაზე სხვადასხვა სექტორში. თუმცა, რიგი საჯარო პოზიციები 

შეზღუდულია და ისინი ქურთებს არ აქვთ დაკავებული. ზოგადად, მოქალაქქეობის არ 

მქონე ქურთები ვერ საქმდებიან საჯარო სექტორში. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის შეფასებით, სირიის ეროვნული არმიის [SNA] 

ან თურქეთის მიერ მხარდაჭერილი ძალების კონტროლირებად ტერიტორიებზე მცხოვრები 

ქურთებისთვის დევნის საფუძვლიანი შიში, ზოგადად, დასაბუთებულია. ქმედებები 

[შეიარაღებული პირების მხრიდან ძალადობა, უკანონო დაკავება, გატაცება, მკვლელობა, 

გაუჩინარება], რომელთაც შეიძლება ქურთები დაექვემდებარონ, არის იმდენად მძიმე 

ხასიათის, რომ, შეიძლება, უტოლდებოდეს დევნას. 

სხვა ქურთების შემთხვევაში, ყველა ქურთისთვის დევნის საფუძლიანი შიში 

დასაბუთებული არ არის. საჭიროა რისკის გამომწვევი ფაქტორების ინდივიდუალური 

შეფასება; რისკის გამომწვევი ფაქტორები შეიძლება იყოს მოქალაქეობის არ ქონა, 

საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი, წარმოშობის და/ან განსახლების რეგიონი და ა.შ.9 

                                                           
9 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სირია: ზოგადი ანალიზი და სახელმღვანელო პრინციპები; 
გამოქვეყნებულია 2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf [ნანახია 2022 წლის 21 იანვარს] 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
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დრუზები - სხვადასხვა წყაროს მონაცემით, სირიაში მოსახლების 3-4% დრუზები არიან. 

დრუზები ძირითადად სვეიდის [Sweida] პროვინციაში ცხოვრობენ. ისინი წარმოადგენენ 

როგორც ეთნიკურ ჯგუფს, რომელიც არსებობს როგორც ტომი და ასევე როგორც 

რელიგიური სექტა. დრუზების სრული უმრავლესობა სირიის კონფლიქტში ნეიტრალური 

დარჩა; თუმცა, სხვადასხვა წყაროს ცნობით, დრუზების მცირე ჯგუფები მხარს უჭერდნენ 

სირიის მთავრობასაც და ოპოზიციასაც. სვეიდაში მცხოვრებ დრუზებს სიფრთხილით 

ეპყრობოდა ხელისუფლება; და სვეიდამ დიდწილად აირიდა მასობრივი დაპატიმრებები და 

დაბომბვები. დრუზების ნეიტრალურმა პოზიციამ თავისი როლი ითამაშა მათი სამხედრო 

სამსახურში გაწვევის გადავადებაში. მიუხედავად ამისა, წყაროების ცნობით, დაახლოებით 

50 ათასი პირი იძებნებოდა სამხედრო სამსახურში გასაწვევად და მათი უმეტესობა 

ადგილობრივ შეიარაღებულ დაჯგუფებას შეუერთდა. 

დრუზები დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფოს“ სამიზნედ იქცნენ 2018 წლის ივლისში 

განხორციელებული თავდასხმისას, როდესაც 300-მდე პირი დაიღუპა და გაიტაცეს 20 ქალი 

და 16 ბავშვი; ისინი მოპალარაკებების შედეგად, გამოსასყიდის სანაცვლოდ ან ტყვეთა 

გაცვლის ფარგლებში გაათავისუფლეს; გატაცებულებიდან 2 ტყვეობაში დაიღუპა, 1 კი 

სიკვდილით დასაჯეს. დრუზებს დევნიდა დაჯგუფება „ჯაბჰატ ალ-ნუსრაც“; ამან 

დრუზების დიდ ჯგუფს აიძულა, დაეტოვება იდლიბის პროვინცია [ჯაბალ ალ-სუმმაქი]. 

წყაროების ცნობით, იდლიბის პროვინციაში [ქალბ ლავზაში] დრუზები ისლამზე 

იძულებითი კოვერტაციის მსხვერპლნი გახდნენ. 

სხვადასხვა წყაროს ინფორმაციით, ზოგადად, რელიგიური უმცირესობების, როგორიც 

არიან მაგალითად დრუზები, მიმართ მოპყრობა სამართლიანია როგორც ხელისუფლების, 

ასევე ოპოზიციის მხრიდან; ისინი არ აწყდებიან რაიმე სახის შემოწმებებს ან დაკითხვებს 

დამასკოს საკონტროლო-გამშვებ პუნქტებზე. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის შეფასებით, ქმედებები [მაგალითად, 

მკვლელობა და გატაცება], რომელთაც, შეიძლება, დაექვემდებარონ დრუზები, არის 

იმდენად მძიმე ხასიათის, რომ შეიძლება, გაუტოლდეს დევნას. თუმცა, ყველა დრუზისთვის 

დევნის საფუძვლიანი შიში დასაბუთებული არ არის. მიზანშეწონილია, ინდივიდუალური 

გარემოებების შესწავლა ისეთი რისკის გამომწვევი ფაქტორების გათალისწინებით, 

როგორიცაა რეგიონული სპეციფიკა (წარმოდგენილია თუ არა რეგიონში რომელიმე 

ექსტრემისტული ჯგუფი), ანტი-სამთავრობო შეიარაღებული ძალების მხარდამჭერად 

მიჩნევა და ა.შ.10 

                                                           
10 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სირია: ზოგადი ანალიზი და სახელმღვანელო პრინციპები; 
გამოქვეყნებულია 2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf [ნანახია 2022 წლის 24 იანვარს] 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
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ალავიტები - სირიის მოსახლეობის, დაახლოებით, 10-13%-ს [დაახლოებით 1.1 მილიონი] 

ალავიტები შეადგენენ. ისინი, ძირითადად, სირიის სანაპირო ზოლში არიან განსახლებული, 

თუმცა, ასევე, ცხოვრობენ ჰომსისა [Homs] და ჰამის [Hama] პროვინციებში, ისევე როგორც 

დედაქალაქი დამასკოში [Damascus]. ალავიტების თემს მჭიდრო კავშირები აქვთ ასადის 

რეჟიმთან. პრეზიდენტის ოჯახი და მისი არაფორმალური ძალაუფლების სტრუქტურის 

დიდი ნაწილი ალავიტები არიან. ისინი იკავებენ რეჟიმის საკვანძო პოზიციებს, 

დომინირებენ პოლიციასა და არმიაში და უჭირავთ მაღალი პოზიციები ელიტურ 

შეიარაღებულ გაერთიანებებსა და გასამხედროებულ დანაყოფებში. ალავიტებს აქვთ 

უკეთესი შანსები, დასაქმდნენ საჯარო სექტორში, განსხვავებით სხვა ჯგუფებისგან 

[ქრისტიანები, სუნიტი არაბები ან ქურთები]. ზოგადად, ალავიტები სირიის მთავრობის 

მიმართ ლოიალურ ჯგუფად განიხილება. 

სხვადასხვა წყაროს ინფორმაციით, თითქმის ყველა ალავიტური ოჯახი დაზარალდა ომის 

შედეგად. ბევრი ალავიტი დაიღუპა ომის მსვლელობისას, რის გამოც ბევრი ახალგაზრდა 

ალავიტი თავს არიდებდა სამხედრო სამსახურში გაწვევას. ზოგიერთ სოფელსა და ქალაქში 

ახალგაზრდა ალავიტი მამაკაცების 60-70% ან დაიღუპა ან დაიჭრა ომის პერიოდში, 

განსაკუთრებით ლატაკიისა [Latakia] და ტარტუსის [Tartous] პროვინციებში. ალავიტი 

ოპოზიციური აქტივისტები სამთავრობო ძალების სამიზნეს წარმოადგენდნენ და მათ 

მიმართ ადგილი ჰქონდა თვითნებურ დაპატიმრებებს, წამებას, დაკავებებსა და 

მკვლელობებს. 

ალავიტები, როგორც სირიის მთავრობის მიმართ ლოიალური ჯგუფი, ასევე, წარმოადგენდა 

არა-სახელმწიფო აქტორების სამიზნეს. ალავიტური სიწმინდეები და ძეგლები 

ნადგურდებოდა ისლამისტური ჯგუფების მიერ. ანტი-სამთავრობო შეიარაღებულმა 

ჯგუფებმა სიკვდილით დასაჯეს ალავიტი სამოქალაქო პირები. 2018 წლის თებერვალში, 

ანტი-სამთავრობო ჯგუფმა „აჰრარ ალ-შამ [Ahrar Al-Sham]“ სარაკეტო იერიში მიიტანა 

დამასკოს ერთერთ უბანზე, რომელიც უმეტესად ალავიტებით იყო დასახლებული. 

ინციდენტის შედეგად მინიმუმ 7 მშვიდობიანი მოსახლე დაიღუპა. სირიის ჩრდილო-

აღმოსავლეთ ნაწილში, რომელსაც ქურთები აკონტროლებენ, წყაროების ცნობით, 

ალავიტები [სირიის მთავრობასთან პოლიტიკური აფილირების გამო] მოწინააღმდეგეებად 

მიიჩნევიან და შესაბამისი მოპყრობის რისკის წინაშე დგანან. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის შეფასებით, ქმედებები [მკვლელობა, წამება], 

რომელთაც, შესაძლოა, დაექვემდებარონ ალავიტები, არის იმდენად მძიმე ხასიათის, რომ 

შეიძლება უტოლდებოდეს დევნას. თუმცა, ყველა ალავიტის მიმართ დევნის საფუძლიანი 

შიში დასაბუთებული არ არის. საჭიროა ინდივიდუალური გარემოებების შესწავლა ისეთი 

რისკის გამომწვევი კრიტერიუმების მიხედვით, როგორებიცაა: რეგიონული სპეციფიკა 

[რეგიონში წარმოდგენილი ძალები სამთავრობოა თუ ოპოზიციური], მიწერილი 
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პოლიტიკური პოზიცია [პირი მიიჩნევა მთავრობის მომხრედ თუ ოპოზიციის 

მხარდამჭერად] და ა.შ.11 

ქრისტიანები - სირიის მოსახლეობის, დაახლოებით, 10% ქრისტიანები არიან. ისინი 

ცხოვრობენ რამდენიმე ქალაქსა [დამასკო, ალეპო, ჰამა, ლატაკია] და მათ შემოგარენში; ასევე, 

პროვინცია ჰასაკაში [Hasaka]. კონფლიქტამდე, სირიაში 2 მილიონამდე ქრისტიანი 

ცხოვრობდა; კონფლიქტის დაწყების შემდეგ, მათი რიცხვი 450 ათასამდე შემცირდა - 

ქრისტიანთა უმეტესობა ევროპასა და აშშ-ში ემიგრირდა. ქრისტიანები, რომლებიც ომის 

პერიოდში სირიაში დარჩნენ, მჭიდროდ კონცენტრირებულნი იყვნენ მთავრობის მიერ 

კონტროლირებად ტერიტორიებზე ან ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთით. 

ქრისტიანები სხვადასხვა აქტორის სამიზნეებს წარმოადგენდნენ. 2011 – 2019 წლებში, 

წყაროებმა ქრისტიანული ეკლესიებისკენ მიმართული 124 ინციდენტი აღწერეს; მათგან 75 

სირიის მთავრობის ძალების, 22 ოპოზიციური შეიარაღებული ჯგუფების, 10 დაჯგუფება 

ისლამური სახელმწიფოს და 6 სხვა არა-სახელმწიფო აქტორების მხრიდან. წყაროებმა ასევე 

აღწერეს ქრისტიანულ მოსახლეობაზე განხორციელებული სხვადასხვა ხარისხის სიმძიმის 

იერიშებიც. 

ქურთების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებზე ეთნო-რელიგიური ჯგუფები, 

ზოგადად, სარგებლობდნენ რელიგიის თავისუფლების უფლებით და ცხოვრობდნენ 

უსაფრთხოდ. ერთადერთი საკამათო საკითხი, რასაც საბოლოოდ ქრისტიანული სკოლების 

დახურვა მოჰყვა, იყო სასწავლო გეგმა, რომლითაც ასწავლიდნენ ქრისტიანულ სკოლებში. 

ქრისტიანულმა სკოლებმა უარი თქვეს ქურთების მიერ შეთავაზებული სასწავლო გეგმის 

გამოყენება და ამიტომ სკოლები დაიხურა. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის შეფასებით, ქმედებები [მკვლელობები, 

გატაცებები], რომელთაც, შეიძლება, დაექვემდებარონ ქრისტიანები, არის იმდენად მძიმე 

ხასიათის, რომ შეიძლება უტოლდებოდეს დევნას. როდესაც საქმე ეხება დისკრიმინაციულ 

დამოკიდებულებას, საჭიროა შეფასდეს სიმძმე და განმეორებითობა, რათა დადგინდეს, 

დიკრიმინაციული ქმედებების ერთობლიობა, უტოლდება თუ არა დევნას. ამავდროულად, 

ყველა ქრისტიანის მიმართ დევნის საფუძლიანი შიში დასაბუთებული არ არის. საჭიროა 

ინდივიდუალური გარემოებების შესწავლა ისეთი რისკის გამომწვევი კრიტერიუმების 

მიხედვით, როგორებიცაა: რეგიონული სპეციფიკა [რისკი მაღალია რეგიონებში, სადაც 

ტერიტორიას ისლამური სახელმწიფო ან ოპოზიციური შეიარაღებული ჯგუფები 

                                                           
1111 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სირია: ზოგადი ანალიზი და სახელმღვანელო პრინციპები; 
გამოქვეყნებულია 2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf [ნანახია 2022 წლის 25 იანვარს] 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
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აკონტროლებენ; რისკი დაბალია რეგიონებში, რომელთაც სირიის მთავრობა ან ქურთული 

ძალები აკონტროლებენ].12 

იეზიდები - იეზიდების უმცირესობათა ჯგუფი [დაახლოებით 550 ათასი], ძირითადად, 

ერაყში არიან წარმოდგენილნი, თუმცა მნიშვნელოვან ნაწილი სირიის ჩრდილოეთშიც 

ცხოვრობს; ძირითადად, ჰასაკის და ალეპოს მიმდებარედ, ასევე, ჯაბალ სიმანსა და აფრინის 

ხეობაში. სხვადასხვა წყაროს ცნობით, აფრინის ხეობაში იეზიდები ადგილობრივი 

აქტორების სამიზნეებს წარმოადგენდნენ - მათ აიძულებდნენ ისლამზე კონვერტაციას და 

ანადგურებდნენ იეზიდურ სალოცავებს. 2019 წლის ოქტომბერში, ჩრდილოეთ სირიაში 

თურქული ძალების შესვლის შემდეგ, ბევრი იეზიდური სოფელი დაცარიელდა და 50 

ათასზე მეტი იეზიდი იძულებული გახდა საცხოვრებელი დაეტოვებინა. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის შეფასებით, ქმედებები [იძულებითი 

კონვერტაცია, ფიზიკური თავდასხმა, სექსუალური შევიწროვება, მკვლელობა], რომელთაც, 

შეიძლება, იეზიდები დაექვემდებარონ, არის იმდენად მძიმე ხაისათის, რომ შეიძლება 

უტოლდებოდეს დევნას; თუმცა, ყველა იეზიდის მიმართ დევნის საფუძვლიანი შიში 

დასაბუთებული არ არის. საჭიროა ინდივიდუალური გარემოებების შესწავლა ისეთი 

რისკის გამომწვევი კრიტერიუმების მიხედვით, როგორებიცაა: რეგიონული სპეციფიკა 

(წარმოდგენილია თუ არა რეგიონში ექსტრემისტული ძალა), გენდერი და ა.შ.13 

პალესტინელები - 2018 წლის იანვრის მონაცემებით, სირიაში UNRWA-ის მიერ, 

რეგისტრირებული იყო 552 ათასი პალესტინელი; მათგან 438 ათასი სირიაში დარჩა. 

პალესტინელი ლტოლვილების 85% ის ხალხია, ვინც პალესტინის ტერიტორია 1956 წლამდე 

დატოვა და მათი შთამომავლები. ისინი სირიის მოქალაქეების მსგავსი უფლებებით 

სარგებლობენ განსახლების, გადაადგილები, დასაქმების, ვაჭობისა თუ საჯარო და 

სამოქალაქო სერვისებზე წვდომის კუთხით; თუმცა მათ არ აქვთ საარჩევნო ხმის უფლება, 

ვერ იკავებენ პოზიციებს საჯარო სამსახურში, ვერ ფლობენ სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწას და ერთ პირს არ აქვს უფლება ფლობდეს ერთზე მეტ სახლს. მათ, ვინც 

1948 წელს წამოვიდა, ევალებათ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გავლა პალესტინის 

გათავისუფლების არმიაში, რომელიც სირიის არმიის დანაყოფია. 1956 წლის შემდეგ 

წამოსული პალესტინელები და მათი შთამომავლები რეგისტრირებული არიან UNRWA-ის 

მანდატის ქვეშ და მიიჩნევიან არაბ უცხოელებად. მათ აქვთ 10-წლიანი, განახლებადი 

ბინადრობის უფლება და ვალდებულნი არიან აიღონ სამუშაო ნებართვა [რომელიც არ 

                                                           
12 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სირია: ზოგადი ანალიზი და სახელმღვანელო პრინციპები; 
გამოქვეყნებულია 2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf [ნანახია 2022 წლის 25 იანვარს] 
13 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სირია: ზოგადი ანალიზი და სახელმღვანელო პრინციპები; 
გამოქვეყნებულია 2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf [ნანახია 2022 წლის 25 იანვარს] 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
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მოიცავს საჯარო სამსახურში დასაქმების უფლებას]. მათ აქვთ თავისუფალი წვდომა საჯარო 

ჯანდაცვასა და განათლებაზე. 

UNRWA ემსახურება ლტოლვილთა 9 ოფიციალურ და 3 არაოფიციალურ ბანაკს სირიაში. 

ორგანიზაციის აქტივობები სირიაში ძირითადად მოიცავს ფულად და სურსათით 

დახმარებას; საგანმანათლებლო და ჯანდაცვის სერვისებს. ორგანზიაცია არ პატრულირებს 

და ადმინისტრირებას არ უწევს ბანაკებს; აღნიშნული პასუხისმგებლობა სირიის მთავრობას 

აკისრია. ორგანიზაცია თავის საქმიანობას კონფლიქტის მიმდინარეობისასაც განაგრძობდა; 

თუმცა, 2019 წლის ნოემბერში ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ განიცდიდა სერიოზულ 

ფინანსურ კრიზისს, რაც გავლენას ახდენდა მათ შესაძლებლობებზე, მიეწოდებინათ 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი სერვისები ბენეფიციარებისთვის, მათ შორის 

ჰუმანიტარული დახმარება ლტოლვილებისთვის სირიაში. 2019 წელს საჭირო ფინანსების 

მხოლოდ 27.3% შეგროვდა, რის გამოც ორგანიზაციამ შეამცირა თავისი ოპერაციები, კერძოდ 

ფულადი დახმარება, შემოსავლის წყაროების, მენტალური ჯანდაცვისა და ფსიქო-

სოციალური სერვისები. UNRWA საგანმანათლებლო დახმარებას უწევს 1-9 კლასის 

მოსწავლეებს. ორგანიზაციის ადმინისტრირებული სკოლები სირიაში მდებარეობს 

დამასკოში და მის შემოგარენში. კონფლიქტის შედეგად ბევრი სკოლა დაზიანდა ან 

განადგურდა. იმ სკოლებში, რომელიც განაგრძობს ფუნქციონირებას, 50 ათასამდე მოსწავლე 

სწავლობს. წყაროების შეფასებით, ორგანიზაციის სკოლებზე წვდომა ბანაკში 

მცხოვრებთათვის უფრო ადვილი იყო, ვიდრე მათთვის, ვინც ბანაკებს გარეთ ცხოვრობენ. 

საბრძოლო მოქმედებების გაჩაღების შემდეგ, ზოგიერთმა პალესტინურმა ორგანიზაციამ და 

პირთა ჯგუფმა გადაწყვიტა, მხარი დაეჭირა კონფლიქტის მონაწილე რომელიმე 

მხარისთვის. პალესტინელ ლტოლვილთა ბანაკები დაზარალდა საბრძოლო მოქმედებების 

შედეგად. პალესტინელების დაახლოებით 60% ერთხელ მაინც იძულებით გადაადგილდა 

კონფლიქტის შედეგად. 2019 წლისთვის პალესტინელი ლტოლვილები კვლავ მოწყვლადები 

იყვნენ იძულებითი გადაადგილების, ქონების დაკარგვისა და მათი სამეზობლოების 

განადგურების მიმართ. 180 ათასზე მეტი პალესტინელის საცხოვრებელი დაზიანდა ან 

განადგურდა, როგორც ბანაკები იარმოუკში [Yarmouk], დარაში [Dar’a] და ეინ ელ ტალში [Ein 

el Tal], სადაც პალესტინელი ლტოლვილების 30% ცხოვრობს. 

წყაროების ინფორმაციით, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ვითარება დამშვიდებულია 

ლტოლვილთა ბანაკებში დამასკოს პროვინციის პერიფერიულ ნაწილში, განსაკუთრებით 

ბანაკებში - სბეინეჰი [Sbeineh], ხან ალ-შეიჰი [Khan Al-Sheih] და ქაბრ ალ-სიტი [Qabr Al-Sit], 

სადაც შესაძლებელი გახდა საავადმყოფოების და სკოლების ხელახლა აშენება და 

საკანალიზაციო და სასმელი წყლის ქსელის გამართვა. ხელმისაწვდომი ცნობებით, 

პალესტინელი ლტოლვილები ბრუნდებიან დამასკოს პერიფერიულ ნაწილში მდებარე 

ბანაკებში; იარმოუკის ბანაკიდან ლტოლვილები კი კვლავ იძულებით გადაადგილებაში 
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რჩებიან. დამასკოს სამხრეთით მდებარე პატარა ქალაქებში მცხოვრებ პალესტინელ 

ლტოლვილებს მოეთხოვებათ „კარგი ყოფაქცევის სერტიფიკატის“ მიღება „რეჟიმთან 

აფილირებული ზონიდან“ და ასევე, უსაფრთხოების შემოწმების გავლა დამასკოში 

შესასვლელად. დამასკოში მცხოვრებ პალესტინელ ლტოლვილებს კი ეკრძალებათ სამხრეთ 

ქალაქებში გამგზავრება. წყაროების ცნობით, მთავრობის მომხრე გასამხედროებული 

დანაყოფი „ლივა ალ-ქუდსი“ [Liwa Al-Quds] ახდენდა ოპოზიციის მომხრე პალესტინელების 

სახლებისა და მაღაზიების კონფისკაციას ნეირაბში, პალესტინელთა ბანაკში, ალეპოს 

პროვინციაში. სხვადასხვა ორგანიზაცია ავრცელებდა ცნობებს, სირიის სამთავრობო 

ძალების მიერ, პალესტინელი ლტოლვილების გატაცების, დაპატიმრებებისა და 

დაკავებების შესახებ, მათ შორის ქალების, გოგონების, დაბრუნებულების და იმ პირების, 

ვისაც აქვს შერიგების შეთანხმების პროცესის გავლის დოკუმენტი; ასევე ვრცელდებოდა 

ცნობები სამთავრობო ციხეებში პალესტინელთა წამების [ხშირად უცნობი მიზეზებით] 

შესახებ. 

2019 წლის ივნისის მონაცემებით, 1300 პალესტინელი ლტოლვილი დაბრუნდა სირიაში 

ლიბანიდან და იორდანიიდან. დაბრუნებისას, პალესტინელი ლტოლვილები აღმოჩნდნენ 

სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური დაბრკოლებების წინაშე; ასევე, შესვლაზე 

დაწესებული შეზღუდვების წინაშე, განსაკუთრებით იარმოუკის სივრცეში, სადაც ყოფილ 

რეზიდენტებს საცხოვრებლის ხელახლა აშენებისა თუ ხელახლა დასახლების უფლებას არ 

აძლევენ. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის შეფასებით, ხელმისაწვდომი ინფორმაციის 

ანალიზის საფუძველზე, მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 12(1)(a) მუხლით დადგენილი 

დებულების მიზნებისთვის, მიჩნეული უნდა იყოს, რომ UNRWA-ის დაცვა და მხარდაჭერა 

შეწყვეტილია. აქედან გამომდინარე, პალესტინელებს, რომლებიც ადრე სარგებლობდნენ 

UNRWA-ის დაცვით ან მხარდაჭერით სირიაში, უნდა მიენიჭოთ იპსო ფაქტო ლტოლვილის 

სტატუსი [ipso facto refugee status]. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის შეფასებით, ქმედებები [გასამხედროებული 

ჯგუფების მხრიდან ძალადობა, უკანონო დაკავება, გატაცება, წამება, მკვლელობა, 

გაუჩნარება], რომელთაც, შეიძლება, დაექვემდებარონ პალესტინელები, არის იმდენად 

მძიმე ხასიათის, რომ შეიძლება უტოდებოდეს დევნას. როდესაც საქმე ეხება 

დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებას, საჭიროა შეფასდეს სიმძმე და განმეორებითობა, 

რათა დადგინდეს, დიკრიმინაციული ქმედებების ერთობლიობა, უტოლდება თუ არა 

დევნას. თუმცა, ყველა პალესტინელის მიმართ დევნის საფუძვლიანი შიში დასაბუთებული 

არ არის. საჭიროა ინდივიდუალური გარემოებების შესწავლა ისეთი რისკის გამომწვევი 

კრიტერიუმების მიხედვით, როგორებიცაა: მუდმივი ბინადრობის რეგიონი, 
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საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები, კონფლიქტში ჩართულობა [მათ შორის მიწერილი] და 

ა.შ.14 

ქალები და ბავშვები 

ქალები - აღნიშნული თავი აერთიანებს ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობას, 

მთავრობის მოწინააღმდეგე შეიარაღებული ძალების წევრ [ან ასეთად მიჩნეულ] ქალთა 

მიმართ დამოკიდებულებას, იძულებით და ბავშვთა ქორწინებას, ოჯახის ღირსების 

შემლახავად მიჩნეულ ქალთა მიმართ დამოკიდებულებას და მარტოხელა ქალების 

მდგომარეობას. 

2011 წლამდე სირიელ ქალებს ემანსიპაციის ხანგრძლივი ისტორია ჰქონდათ და ქალთა 

უფლებების კუთხით, ისინი რეგიონში გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში იყვნენ. 

მიუხედავად იმისა, რომ სირიის კონსტიტუცია ქალთა და მამაკაცთა შორის თანასწორობას 

აწესებს, ქვეყანაში მოქმედი ბევრი კანონი დისკრიმინაციულია ქალთა მიმართ. 

ავტორიტარული პოლიტიკური სისტემა კი პატრიარქალურ ღირებულებებზეა აწყობილი 

და ქალის როლს უკანა პლანზე სწევს. ქურთულ საზოგადოებაში ქალების როლი უფრო 

მნიშვნელოვანია და ქურთი ქალები უფრო ლიბერალური კულტურული ნორმებითა და 

წესებით ცხოვრობენ. კონფლიქტის დაწყების შემდეგ ქალთა უფლებები სირიაშ თითქმის 

ყველა მიმართულებით მნიშვნელოვნად შეირყა. სექსუალური ძალადობა, ოჯახში 

ძალადობა და იძლებითი ან ადრეული ქორწინება ქალთა მიმართ ძალადობის ყველაზე 

მეტად გავრცელებული ფორმებია, რასაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით აქვს ადგილი; მათ 

შორის ქურთებისა და თურქების მხარდაჭერილი ძალების მიერ კონტროლირებად 

ტერიტორიებზე. ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ დაცვის ეფექტური მექანიზმები 

შეზღუდულია; აღნიშნული მიმართულებით სამართალდამცავი სისტემა ან სუსტია ან 

საერთოდ არ არსებობს. სოციალურ-კულტურული სტიგმა ასევე შემაფერხებელი ფაქტორია 

ქალისთვის სამართლიანობის ძიების პროცესში. ოჯახში ძალადობა სირიაში ფართოდაა 

გავრცელებული და ინტეგრირებულია სულტურულ და სოციალურ ნორმებში. 

კანონმდებლობა არ კრძალავს ოჯახში ძალადობას და ადგენს, რომ „მამაკცას უფლება აქვს, 

ზოგადად დადგენილი ნორმების შესაბამისად, ოჯახის მდედრობითი სექსის წევრების 

დისციპლინაზე იზრუნოს“. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის შეფასებით, ძალადობის აქტები [სექსუალური 

ძალადობა, გატაცება, იძლებითი გაუჩნარება, მკვლელობა], რომელთაც ადგილი აქვთ 

ქალთა მიმართ, არის იმდენად მძიმე ხასიათის, რომ შეიძლება უტოლდებოდეს დევნას. 

თუმცა, ყველა ქალისა და გოგონას მიმართ დევნის საფუძვლიანი შიში დასაბუთებული არ 

                                                           
14 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სირია: ზოგადი ანალიზი და სახელმღვანელო პრინციპები; 
გამოქვეყნებულია 2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf [ნანახია 2022 წლის 25 იანვარს] 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
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არის. მიზანშეწონილია ინდივიდუალური გარემოებების შესწავლა ისეთი რისკის 

გამომწვევი კრიტერიუმების მიხედვით, როგორებიცაა: ოჯახის შეხედულება ტრადიციული 

გენდერული როლების შესახებ, მძმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, სოციალური 

სტატუსი [მამაკაცი დამცველის გარეშე დარჩენილი ქალებისთვის, როგორიც შეიძლება იყოს 

ქვრივი, გაშორებული ან განქორწინებული, იძულებით გადაადგილებული ქალები და 

ბავშვები, შშმ პირები, ოჯახის ქალი პატრონები, რისკი უფრო მაღალია], რაწმოშობისა და 

განსახლების არეალი [ექსტრემისტული ჯგუფების არსებობა რისკ ფაქტორია], 

დოკუმენტაციის ნაკლებობა [მაგალითად, ქმრის გარდაცვალების მოწმობის არ ქონა და ა.შ.]. 

სირიის მთავრობა პოლიტიკურ ოპოზიციად პირთა ფართო სპექტრს განიხილავს; მათ 

შორისაა, შეიარაღებული ჯგუფების წევრების [ან ასეთად მიჩნეულთა] ნათესავები. 

ოპოზიციის მხარდამჭერებად ან შეიარაღებული ჯგუფების წევრებად მიჩნეულ პირთა 

მდედრობითი სქესის ნათესავები, საკმაოდ დიდი რაოდენობით, სირიის სამთავრობო 

ძალების მხრიდან დაკავებებისა და საპატიმროებში სექსუალური ძალადობის მსხვერპლნი 

გახდნენ. ადგილი ჰქონდა ისეთ შემთხვევებს, როდესაც ოპოზიციის კონტროლის ქვეშ 

მყოფი რეგიონიდან მომავალი ქალი, მთავრობის კონტროლირებად რეგიონებში ვიზიტისას, 

დააპატიმრეს. 

იძულებითი და ბავშვთა ქორწინება საზიანო ტრადიციაა, რაც დამკვიდრებულია 

კულტურასა და ტრადიციებში და ასოცირებულია რწმენასთან, რომ ქალს სჭირდება 

მამრობითი სქესის წარმომადგენლის დაცვა. 2019 წლის თებერვალში სირიის სახალხო 

ასამბლეამ ათობით საკანონმდებლო ნორმაში შეიტანა ცვლილება და ქორწინების ასაკი 

როგორც მამაკაცისთვის, ასევე ქალისთვის, 17-დან 18 წლამდე გაზარდა. ასევე, 18 წლის ასაკს 

მიღწეულ ქალებს კანონმა უფლება მისცა, იქორწინონ თავიანთი მეურვის თანხმობის 

გარეშე; ასევე, ქალებს მიენიჭათ უფლება, უკანონოდ ცნონ და არ აღიარონ ქორწინება, 

რომელიც მათი თანხმობის გარეშე შეათანხმეს მეურვეებმა. მიუხედავად ამისა, სხვადასხვა 

რელიგიური უმცირესობა, მაგალითად დრუზები და ქრისტიანები, საკუთარი დადგენილი 

წესებით მოქმედებენ პერსონალური სტატუსთან დაკავშირებული საკითხების, მაგალითად, 

ბავშვთა ქორწინების საკითხის გადაწყვეტისას. წყაროები მიიჩნევენ, რომ ამ დროს 

სახელმწიფო დაცვა არაა ხელმისაწვდომი, სირიაში, ზოგადად, კანონის უზენაესობის 

სისუსტის გათვალისწინებით. 

სირიის პარტიარქალურ კულტურაში ოჯახის ღირსება მჭიდრო კავშირშია ოჯახის წევრი 

ქალებისა და გოგონების ღირსებასთან. ზოგადად, ღირსების სახელით მკვლელობების 

უმეტესობა დაკავშირებულია სექსუალურ ძალადობასთან [არა აუცილებლად 

გაუპატიურებასთან] და მსგავს ძალადობას სჩადიან მსხვერპლის ოჯახის წევრები. 

ღირსების სახელით მკვლელობის საბაბი შეიძლება გახდეს შევიწროვება ან თავდასხმა 

ქუჩაში, სექსუალური ძალადობა გატაცები დროს და ასევე გოგონას მიერ მიღებული 
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დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება საქმროს შერჩევის შესახებ. ღირსების სახელით 

მკვლელობის ფაქტებს ხშირად ავრცელებენ სოციალური ქსელით, რათა ოჯახმა 

„სირცხვილი საჯაროდ ჩამოირეცხოს“. წყაროების ინფორმაციით, ღირსების სახელით 

მკვლელობებმა იმატა კონფლიქტის დაწყების შემდეგ, რაც დაკავშირებული იყო 

გახშირებულ სექსუალურ ძალადობასთან, ასევე, ზოგად უკანონობასთან. ამავდროულად, 

წყაროები ამტკიცებენ, რომ საზოაგდოებაში, ზოგადად, მსგავსი პრაქტიკისადმი 

შემწყნარებლობამ იკლო. ღირსება კვლავ შემამსუბუქებული გარემოებაა სირიის სისხლის 

სამართლის კოდექსში და მსგავსი დანაშაულისთვის მინიმალური სასჯელი ორი წლით 

თავისუფლების აღკვეთაა. ამავდროულად, კანონი სასამართლოს უფლებას აძლევს, კიდევ 

უფრო შეამციროს სასჯელი როგორც კაცისთვის, ასევე ქალისთვის თუ დანაშაული 

ჩადენილია მსხვერპლის მხრიდან მაპროვოცირებელი უკანონო ქმედებით; ქორწინების 

გარეშე სექსუალური კავშირი სირიაში უკანონო ქმედებაა. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის შეფასებით, ყველა ქალისა და გოგონასთვის, 

იძულებითი ან ბავშვთა ქორწინების კუთხით, ასევე ღირსების სახელით მკვლელობის 

კუთხით, დევნის საფუძვლიანი შიში დასაბუთებული არ არის. მიზანშეწონილია 

ინდივიდუალური გარემოებების შესწავლა ისეთი რისკის გამომწვევი კრიტერიუმების 

მიხედვით, როგორებიცაა: ახალგაზრდული ასაკი, პერსონალური სტატუსი, წარმოშობისა 

და განსახლების არეალი, ეთნიკურობა, რელიგიური კუთვნილება, ოჯახის შეხედულებები 

ტრადიციული გენდერული როლის შესახებ, ოჯახის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობა, იძულებითი გადაადგილება და ა.შ. 

რაოდენობა ოჯახებისა, რომელთაც ქალები უძღვებიან, კონფლიქტის დაწყების შემდეგ 

გაიზარდა; აღნიშნული პირდაპირ კავშირშია 15 წელს ზევით მამაკაცების სიტემატურ 

დაპატიმრებებსა და გაუჩინარებებთან. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, რაოდენობა 

ოჯახებისა, რომელთაც უძღვებიან ქალები, 2015 წლისთვის 12-17% იყო. ზოგი წყაროს 

ვარაუდით კი, ასეთი ოჯახების რაოდენობა ერთი მესამედია. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის შეფასებით, აღნიშნული პროფილის პირების 

შემთხვევაში საჭიროა ინდივიდუალური შეფასება, რათა დადგინდეს, სხვადასხვა სახის 

დისკრიმინაციული მოპყრობა, რასაც, შეიძლება, მსგავსი პროფილის მქონე პირი 

დაექვემდებაროს, თავისი სიმძიმისა თუ განმეორებითობის გათალისწინებით, 

აკუმულატიურად შეიძლება თუ არა გაუტოლდეს დევნას. მსგავსი პროფილის მქონე 

ქალებისთვის უფრო მაღალი რისკია სექსუალური ძალადობის ან იძლებითი ქორწინების 

მიმართულებით; ეს კი ქმედებებია, რომლებიც შეიძლება უტოლდებოდეს დევნას. 

ამავდროულად, მსგავსი პროფილის მქონე ყველა ქალის შემთხვევაში დევნის საფუძვლიანი 

შიში დასაბუთებული არ არის. მიზანშეწონილია ინდივიდუალური გარემოებების შესწავლა 

ისეთი რისკის გამომწვევი კრიტერიუმების მიხედვით, როგორებიცაა: პერსონალური 
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სტატუსი, წარმოშობისა და განსახლების არეალი, შეხედულება ტრადიციული გენდერული 

როლების შესახებ ოჯახსა და საზოგადოებაში, ეკონომიკური მდგომარეობა, სამოქალაქო 

დოკუმენტაციაზე წვდომა, განათლება და ა.შ.15 

ბავშვები - აღნიშნული თავი აერთიანებს ბავშვთა მიმართ ძალადობას, ბავშვთა 

რეკრუტირებას, შრომას, ქორწინებას; ასევე განათლებასა და დოკუმენტებზე წვდომას. 

გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ანგარიშის მიხედვით, 2011-2019 წლებში, სირიაში 

ბავშვთა სიცოცხლის უფლება უხეშად ირღვეოდა კონფლიქტის მონაწილე ყველა მხარის 

მიერ; ძალიან ბევრი ბავშვი იქნა მოკლული ან დაშავებული. 2019 წლის ივნისის ანგარიშის 

მიხედვით კი, 2018 წლის განმავლობაში, საჰაერო თავდასხმებსა და ასაფეთქებელი 

აღჭურვილობის გამოყენებას 1854 ბავშვის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა შეეწირა. 

სექსუალური ძალადობა ბავშვთა მიმართ, ასევე, გამოყენებული იყო კონფლიქტის 

მონაწილე ყველა მხარის მიერ. სამთავრობო ძალებისთვის ბავშვთა გაუპატიურება ბრძოლის 

ერთერთი იარაღი იყო, რომელსაც სისტემატიურად იყენებდნენ ოპოზიციური ფიგურების 

შვილების მიმართ საპატიმროებში, საკონტროლო-გამშვებ პუნქტებში, სახლების 

რეიდებისას და ეს ხდებოდა დაუსჯელად. ზოგადად, ეფექტური დაცვა ძალადობის 

წინააღმდეგ შეზღუდულია და აღსრულება ან ძალიან სუსტია ან საერთოდ არ არის. 

2011-2019 წლების ანგარიშების მიხედვით, ბავშვებს, უმეტესად ბიჭებს, კონფლიქტის 

მხარეები საბრძოლო მოქმედებებში იყენებდნენ; მათ შორის საბრძოლო დავალებებით, 

ჯაშუშებად, ინფორმატორებად ან საკონტროლო-გამშვები პუნქტების პერსონალად. 2018 

წლის განმავლობაში გაერომ დადასტურებულად აღწერა 806 ბავშვის [670 ბიჭი და 136 გოგო] 

რეკრუტირების ფაქტი. ბავშვთა რეკრუტირებას მიმართავდნენ როგორც სახელმწიფო, ასევე 

არა-სახელმწიფო აქტორები. წყაროების ინფორმაციით, სირიაში ადგილი აქვს ბავშვთა 

შრომის გამოყენების ფაქტებს, თუმცა მსგავსი პრაქტიკის სიხშირის შესახებ ინფრომაცია 

არაა ხელმისაწვდომი. მიუხედავად ამისა, ზოგიერთი წყარო ამტკიცებს, რომ ბავშვთა 

შრომის გამოყენების პრაქტიკა სირიაში ფართოდაა გავრცელებული, რაც, თავის მხრივ, 

აფერხებს სასწავლო პროცესს. ამავდროულად, ოჯახს გარეთ ბავშვთა შრომა, ბავშვებს აქცევს 

მოწყვლადად ისეთი რისკების მიმართ, როგორიცაა ბანდებში გაწევრიანება, თამბაქოსა და 

ნარკოტიკებზე დამოკიდებულება. 

სირიის კონსტიტუციით, განათლების უფლება გარანტირებულია და სავალდებულოა 6-დან 

15 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის [განათლების 9 საფეხური - 6 წელი დაწყებითი და 3 

წელი საშუალო განათლება]. სირიის მთავრობა განათლების მთავარი მიმწოდებელია 

                                                           
15 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სირია: ზოგადი ანალიზი და სახელმღვანელო პრინციპები; 
გამოქვეყნებულია 2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf [ნანახია 2022 წლის 26 იანვარს] 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
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სირიის უმეტეს ნაწილში. აღნიშნულ პროცესში სირიის მთავრობას ეხმარებიან 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები და გაეროს სააგენტოები. კონფლიქტმა 

განათლებაზე წვდომა შეაფერხა. წყაროების ინფრომაციით, სასწავლო დაწესებულებების 

40% დაზიანდა ან დაინგრა. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის შეფასებით, ძალადობრივი ქმედებები 

[სექსუალური ძალადობა, გატაცება, წამება, მკვლელობა], რომელთაც, შეიძლება, 

დაექვემდებარონ ბავშვები, არის იმდენად მძიმე ხასიათის, რომ შეიძლება უტოლდებოდეს 

დევნას. თუმცა ყველა ბავშვისთვის, აღნიშნული ძალადობის ფორმების მიმართ, დევნის 

საფუძვლიანი შიში დასაბუთებული არ არის. გასათვალისწინებელია რისკის გამომწვევი 

ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა: ოჯახის წევრების [მიწერილი ან რეალური] ჩართულობა 

ოპოზიციურ და ანტი-სამთავრობო შეიარაღებულ ჯგუფებში, მძიმე სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობა (მაგალითად, იძულებით გადაადგილებულთა ბანაკებში 

ცხოვრება), სოციალური სტატუსი (სექსუალური ძალადობის რისკი უფრო მაღალია იმ 

ბავშვებისთვის, რომელთა მშობლები გაშორებულები არიან და იმ ბავშვებისთვის, 

რომლებიც ცხოვრობენ ოჯახებში, რომლებსაც ქალები უძღვებიან, წარმოშობის ან 

საცხოვრებელი რეგიონი, დოკუმენტაციის ნაკლებობა, რელიგია და ა.შ. 

ყველა ბავშვისთვის, ბავშვთა რეკრუტირების კუთხით, დევნის საფუძვლიანი შიში 

დასაბუთებული არ არის. გასათვალისწინებელია რისკის გამომწვევი ისეთი ფაქტორები, 

როგორიცაა: მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა (მაგალითად, იძულებით 

გადაადგილებულთა ბანაკებში ცხოვრება), სოციალური სტატუსი, წარმოშობის ან 

საცხოვრებელი რეგიონი, ეთნიკურობა და ა.შ. 

ბავშვთა შრომის ყველა ფორმა არ შეიძლება უტოლდებოდეს დევნას. საჭიროა სამუშაო 

პირობებისა და ბავშვის ასაკის გათვალისწინება. ამასთან, ყველა ბავშვისთვის, ბავშვთა 

შრომის კუთხით, დევნის საფუძვლიანი შიში დასაბუთებული არ არის. საჭიროა რისკის 

გამომწვევი ისეთი ფაქტორების შეფასება, როგორიცაა: ასაკი, გენდერი, ბავშვის ან მისი 

ოჯახის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური  სტატუსი (მაგალითად, ოჯახი, რომელსაც უძღვება 

ქალი), იძულებითი გადაადგილება, წარმოშობის ან საცხოვრებელი რეგიონი და ა.შ. 

ყველა ბავშვისთვის, განათლებაზე წვდომის კუთხით, დევნის საფუძვლიანი შიში არ არის 

დასაბუთებული. საჭიროა რისკის გამომწვევი ისეთი ინდივიდუალური გარემოებების 

შეფასება, როგორიცაა: საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები, გენდერი (გოგონებისთვის რისკი 

უფრო მაღალია), ოჯახის შეხედულება ტრადიციული გენდერული როლების შესახებ, 

ბავშის ან ოჯახის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, იძლებით გადაადგილება, 

წარმოშობის ან განსახლების რეგიონი და ა.შ. 
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დოკუმენტაციაზე წვდომის კუთხით, ასევე, საჭიროა ინდივიდუალური გარემოებების 

შეფასება რისკის გამომწვევი ისეთი ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორიცაა: 

გარდაცვლილი ან დაკარგული მამა, სექსუალური ძალადობის შედეგად ან ქორწინების 

გარეშე გაჩენა, წარმოშობის ან განსახლების რეგიონი, გენდერი, ბავშვის ან ოჯახის მძიმე 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, იძულებითი გადაადგილება, ოჯახი, რომელსაც 

ქალი უძღვება და ა.შ.16 

ლგბტიქ პირები 

სირიის კანონმდებლობა ერთი სქესის წარმომადგენლებს შორის კავშირს კანონით სჯის და 

აღნიშნული ქმედება სირიის 1949 წლის სისხლის სამართლის კოდექსში „საჯარო მორალის“ 

თავით რეგულირდება. 250-ე მუხლის მიხედვით, ბუნებრივი წესის საწინააღმდეგო 

ნებისმიერი კავშირი სამ წლამდე პატიმრობით ისჯება. უახლესი სარწმუნო ინფორმაცია 

ლგბტიქ პირთა მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის შესახებ ხელმისაწვდომი, მაგრამ 

ძალიან მწირია. წყაროები აღნიშნავენ, რომ 2018 წლის განმავლობაში ერთსქესიანთა 

სექსუალური კავშირის გამო სისხლისსამართლებრივ დევნას ადგილი არ ჰქონია; თუმცა, 

წინა წლებში პოლიცია იყენებდა ნარკოტიკულ საშუალებებთან დაკავშირებულ 

ბრალდებებს ან სოციალური ღირებულებების დარღვევის ბრალდებებს ლგბტიქ პირების 

სამართლებრივი დევნის მექანიზმად. 2018 წელს სირიის ხელისუფლება ინტერსექსებს ნებას 

რთავდა ოფიციალურ დოკუმენტებში ახალი გენდერი დაერეგისტრირებინათ. ანტი-

დისკრიმინაციული კანონმდებლობა არ არის მიღებული და შესაბამისად, ლგბტიქ 

პირებისთვის სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები არ არსებობს. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი მიიჩნევს, რომ ლგბტიქ პირები [ან ასეთად 

მიჩნეულები], შეიძლება, დაექვემდებარონ ისეთ ქმედებებს [გატაცება, წამება, თვითნებური 

დაკავება, (სექსუალური) ძალადობა, მკვლელობა], რომლებიც, შეიძლება, გაუტოლდეს 

დევნას. ლგბტიქ პირებისთვის, დევნის საფუძვლიანი შიში, ზოგადად, დასაბუთებულია. 

ამასთან, აპლიკანტისგან არ უნდა ველოდოთ, რომ დევნის თავიდან ასარიდებლად, ის 

დამალავს სექსუალურ ორიენტაციას ან გენდერს.17 

ჟურნალისტები და სხვა მედია მუშაკები 

სირიის კონფლიქტში ჟურნალისტები წარმოადგენდნენ სამიზნეს კონფლიქტის მონაწილე 

ყველა მხარისთვის და აწყდებოდნენ ფიზიკური განადგურების საფრთხეს მთელი ქვეყნის 

                                                           
16 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სირია: ზოგადი ანალიზი და სახელმღვანელო პრინციპები; 
გამოქვეყნებულია 2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf [ნანახია 2022 წლის 26 იანვარს] 
17 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სირია: ზოგადი ანალიზი და სახელმღვანელო პრინციპები; 
გამოქვეყნებულია 2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf [ნანახია 2022 წლის 26 იანვარს] 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
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მასშტაბით. წყაროების ინფორმაციით, ჟურნალისტების მიმართ ადგილი ჰქონდა 

დაშინებებს, გატაცებებს, პატიმრობებს, წამებას და მკვლელობებს. მათ უსაფრთხოებას 

რისკის წინაშე აყენებდა, როგორც მიზანმიმართული, ასევე საბრძოლო მოქმედებების 

გაშუქების თანმდევი ძალადობა. პრესის თავისუფლება იყო შეზღუდული და 

ჟურნალისტები აწყდებოდნენ ცენზურას. მხოლოდ რამდენიმე ახალმა სირიულმა მედიამ 

[რომლებიც ე.წ. მოქალაქე ჟურნალისტებმა შექმნეს], შეძლო გადარჩენა. მიუხედავად იმისა, 

რომ 2018 და 2019 წლებში ჟურნალისტების მიმართ ადამიანის უფლებების დარღვევის 

ფაქტებმა იკლო, სირია კვლავ რჩება ერთერთ ქვეყნად იმ ორიდან, სადაც ჟურნალისტები 

ყველაზე დიდი საფრთხის [მათ შორის ფიზიკური განადგურების] წინაშე დგანან. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის შეფასებით, ქმედებები [მკვლელობები, 

თვითნებური დაპატიმრებები, სასამართლოს გარეშე დაკავებები, გატაცება, წამება, 

იძლულებით გაუჩინარება], არის იმდენად მძიმე ხასიათის, რომ შეიძლება, უტოლდებოდეს 

დევნას. ჟურნალისტებისთვის, ვინც კრიტიკულად განწყობილნი არიან იმ აქტორის მიმართ, 

ვინც აკონტროლებს ჟურნალისტის მოქმედების რეგიონს, დევნის საფუძვლიანი შიში, 

ზოგადად, დასაბუთებულია. თუმცა, ყველა ჟურნალისტის მიმართ დევნის საფუძვლიანი 

შიში დასაბუთებული არ არის და მიზანშეწონილია, ისეთი რისკის გამომწვევი 

ინდივიდუალური გარემოებების შეფასება, როგორიცაა: თემა, რომელსაც ჟურნალისტი 

აშუქებს, რეგიონული ასპექტი, ცნობადობა და ა.შ.18 

შიდა გადაადგილების ალტერნატივა 

შიდა გადაადგილების ალტერნატივის გამოყენების მიზანშეწონილობის განხილვის დროს, 

პირველ რიგში, საჭიროა, რეგიონებში უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარების 

შესწავლა და ისეთი რეგიონების იდენტიფიცირება, სადაც არსებული მდგომარეობა 

შეფასდება უსაფრთხოდ. როგორც ამავე ანგარიშშია განხილული, სირიაში ორი რეგიონია, 

სადაც ადგილი არ აქვს განურჩეველ ძალადობას; ეს რეგიონებია ტარტუსი და დამასკო. 

დამასკო სირიის დედაქალაქი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ცენტრია. 

ხელმისაწვდომი ინფორმაციის შეფასებით, დგინდება, რომ დამასკოს პროვინციაში, 

ზოგადად, არ არსებობს რეალური რისკი იმისა, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა 

პერსონალურად დაზიანდეს მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 15(c) მუხლით 

განსაზღვრული გარემოებებით. იმ შემთხვევაში, როდესაც პირის მიმართ დევნის ან 

სერიოზული ზიანის შიში დაკავშირებულია სახელმწიფო აქტორებთან, შიდა 

გადაადგილების ალტერნატივა დამასკოში, ზოგადად, ვერ იქნება მიჩნეული უსაფრთხო 

გადაწყვეტილებად; ხოლო იმ შემთვევაში, როდესაც პირის მიმართ დევნის ან სერიოზული 

                                                           
18 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სირია: ზოგადი ანალიზი და სახელმღვანელო პრინციპები; 
გამოქვეყნებულია 2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf [ნანახია 2022 წლის 26 იანვარს] 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
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ზიანის შიში დაკავშირებულია არა-სახელმწიფო აქტორებთან [SDG, YPG, ISIL ან ანტი-

სამთავრობო შეიარაღებული ჯგუფები], აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ჯგუფები 

აქტიურები არიან სირიის კონკრეტულ რეგიონებში და დამასკოში მათი სამოქმედო 

შესაძლებლობები შეზღუდულია. აქედან გამომდინარე, უმრავლეს შემთხვევაში, დამასკო, 

უსაფრთხოების კუთხით, აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტებს; თუმცა, ამავდროულად, 

მიზანშეწონილია პირის ინდივიდუალური გარემოებების განხილვა, მაგალითად, პირი 

წარმოადგენს თუ არა მოქმედი პირებისთვის პრიორიტეტულ სამიზნეს. ისეთი მოწყვლადი 

კატეგორიისთვის, როგორიცაა ქალები და ბავშვები [თუ დევნის აქტორს წარმოადგენს 

ოჯახი ან საზოგადოება], უნდა გავითვალისწინოთ სახელმწიფო დაცვის 

ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა, რაც შიდა გადაადგილების ალტერნატივას, აღნიშნული 

ჯგუფებისთვის, მიზანშეუწონელს ხდის. 

უსაფრთხო მგზავრობა - დამასკოს საერთაშორისო აეროპორტი 30 კილომეტრით სამხრეთ-

აღმოსავლეთით მდებარეობს [დაახლოებით 30 წუთი ქალაქის ცენტრამცე ავტომობილით 

გადაადგილებისას]. დამასკოს აეროპორტს საჰაერო ძალების დაზვერვის სამსახური 

აკონტროლებს. აეროპორტი, ზოგადად, ფუნქციურია, თუმცა, იშვიათად, აეროპორტის 

ფუნქციონირებაზე გავლენას ახდენს მთავრობის გადაწყვეტილებები. მაგალითად, კოვიდ 

პანდემიასთან დაკავშირებული მიზეზებით, 2020 წლის 23 მარტს დამასკოს აეროპორტი 

დაიხურა კომერციული ფრენებისთვის. რამდენიმე თვის შემდეგ, 2020 წლის ოქტომბერში, 

აეროპორტი ოფიციალურად გაიხსნა. აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე 

რამდენჯერმე დაფიქსირდა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინციდენტი. 2020-2021 

წლებში აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია გახდა ისრაელის საჰაერო იერიშების 

ობიექტი. იერიშების სამიზნეს წარმოადგენდა იარაღი, რომელიც ირანიდან სირიაში 

გადაჰქონდათ. 

წყაროების ინფორმაციით, საკონტროლო-გამშვები პუნქტების რაოდენობა დამასკოში 90%-

ით შემცირდა; თუმცა, საკონტროლო-გამშვები პუნქტები მაინც ფუნქციონირებს 

აეროპორტსა და ქალაქ დამასკოს დამაკავშრებელ გზაზე. 2021 წლის თებერვლის 

მდგომარეობით პუნქტების უმეტესობა ქალაქ დამასკოს სამხრეთ უბნებში და ქალაქის 

გარეუბნებშია განთავსებული. საფუძვლიანი შემოწმებები ხდება იმ პუნქტებზე, რომლებიც 

დამასკოში შესასვლელ ძირითად გზებზეა განთავსებული. განსაკუთრებით მაღალი 

ხარისხის შემოწმებები ფიქსირდება ქალაქ დამასკოსა და აღმოსავლეთ ღუტას 

დამაკავშირებელ მარშრუტზე მდებარე საკონტროლო-გამშვებ პუნქტებზე. წყაროების 

ინფორმაციით, საკონტროლო-გამშვებ პუნქტებზე ადგილი აქვს, მათ შორის, გამოძალვის, 

თვითნებური დაკავების, შევიწროვების, წამებისა და იძლებითი გაუჩინარებების ფაქტებსაც 

კი. წყაროების ინფორმაციით, ძებნილ პირთა სია 1.5-3 მილიონამდე სახელს მოიცავს. 

უსაფრთხოების სამსახურის ყველა შტოს საკუთარი სიები აქვს. 
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საკონტროლო-გამშვებ პუნქტებზე დაპატიმრების რისკის წინაშე კონკრეტული პროფილის 

მქონე ჯგუფები დგანან - ის პირები, ვინც სირიაში უსაფრთხოების სამსახურის ნებართვის 

ან შერიგების პროცესის დოკუმენტის გარეშე ბრუნდება; პირები, ვინც ეწევა ისეთ ქმედებებს, 

რაც მთავრობის მიერ ოპოზიციურ საქმიანობად შეიძლება შეფასდეს - ჟურნალისტიკა, 

ჰუმანიტარული საქმიანობა, ადგილობრივი საბჭოები, სამაშველო სამსახური. სირიელები 

და პალესტინელები, ვინც ძებნილთა სიაში სამხედრო სამსახურთან, პოლიტიკურ ან ანტი-

სამთავრობო საქმიანობასთან და სისხლისსამართლებრივ დანაშაულთან დაკავშირებული 

მიზეზებით არიან შეყვანილნი, საკონტროლო-გამშვებ პუნქტებზე დაპატიმრების 

ობიექტები ხდებიან. საკონტროლო-გამშვები პუნქტების გასავლელად საჭიროა 

საიდენტიფიკაციო დოკუმენტაცია და თითქმის ყველა პუნქტს შეუძლია შეამოწმოს პირის 

წარსული და სამხედრო სამსახურთან დაკავშირებული სტატუსი. 

დაშვების მიღება - დაბრუნებულებმა, უსაფრთხოების სამსახურების გარდა, ნებართვა უნდა 

აიღონ შინაგან საქმეთა სამინისტროდანაც. საზღვარგარეთ მცხოვრები პირები, ვისი 

პროფილიც შეიცავს ოპოზიციასთან ასოცირებას, აწყდებიან უფრო მეტ დაბრკოლებას 

ავტორიზაციის მიღებისას და რეგისტრაციისას და შეიძლება, დაკავების რისკის წინაშეც 

აღმოჩნდნენ. 

დასახლების შესაძლებლობა - ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების შესწავლის შემდეგ, 

საჭიროა დასახლების შესაძლებლობის მიზანშეწონილობის შეფასება, რაც ორ კომპონენტს 

მოიცავს - ზოგადად არსებული ვითარება და ინდივიდუალური გარემოებები. 

სირიის კრიზისში მყოფი ეკონომიკა კიდევ უფრო მძიმე ვითარების პირასაა; 

განსაკუთრებით, სირიის ეროვნული ვალუტის გაუფასურებისა და საკვებზე ფასების 

ზრდის პირობებში. რეალური მშპ 2020 წლის განმავლობაში იკლებდა და ტენდენციის 

გაგრძელება ივარაუდებოდა 2021 წლის განმავლობაშიც. ეკონომიკის აღდგენა არ შეინიშნება 

და მთავრობას არ აქვს შესაძლებლობა, თავისი კონტროლის ქვეშ არსებულ ტერიტორიაზე, 

სათანადოდ დააკმაყოფილოს მოსახლეობის საჭიროებები. მთელი ქვეყნის მასშტაბით, 

საბაზისო სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის 74% დაზიანებულია. 

მიუხედავად იმისა, რომ დამასკო საკვების ნაკლებობას არ განიცდის და დამასკოს მთელი 

რეგიონი საკვებს იღებს, სურსათის ფასები იმდენად მაღალია, რომ მოსახლეობის 

უმეტესობა მსყიდველობით უნარს დღითიდღე კარგავს. სურსათზე ფასების ზრდისა და 

დასაქმების შესაძლებობების კლების ფონზე, გაეროს ორგანიზაციები ვარაუდობენ, რომ 

სულ უფრო მეტი ოჯახი დადგება სურსათის უსაფრთხოების კუთხით არსებული 

გამოწვევების წინაშე. წყაროების შეფასებით, 2020 წლის თებერვალში, დამასკოში სურსათზე 

ფასები 93%-ით იყო გაზრდილი. 2020 წლის სექტემბერში, დამასკოში პურის დეფიციტი 

შეიქმნა და დაწესდა ქვოტები [650 გრამი დღიურად ერთ პირზე] და მთავრობას ამ ქვოტების 
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უზრუნველყოფაც არ შეეძლო. დამასკოში რეგისტრირებული ოჯახებისთვის გაიცემა „Smart 

Card“. აღნიშნული ბარათით შესაძლებელია პროდუქტის ყიდვა, თუმცა ეს პროდუქტი 

დაბალი ხარისხისაა. ბარათი, ასევე, საწვავისა და სამზარეულო მოხმარების აირის 

შესაძენადაც გამოიყენება. 2020 წლის განმავლობაში ბარათებს მარტოხელა პირებზეც 

გასცემდნენ. 

წყაროების ინფორმაციით, დამასკოში საცხოვრებელზე მოთხოვნა მზარდია და ბაზრის 

შესაძლებლობები შეზღუდული. დაახლოებით, 1 მილიონი იძულებით გადაადგილებული 

პირი, დროებით ან მუდმივად, დასახლდა დამასკოში, რამაც გაზარდა დატვირთვა 

განსახლებაზე, ინფრასტრუქტურასა და მომსახურებაზე. ბინის ქირის ფასმა საგრძნობლად 

მოიმატა; 2020 წლის ივლისისთვის, ბინის ქირის ფასი თვეში 200-300 ათასი სირიული 

ფუნტის ფარგლებში [85-128 აშშ დოლარი] მერყეობდა. წყაროების ცნობით, დამასკოში, 

დაზიანებული რაიონების რეალური რეკონსტრუქცია არ დაწყებულა. 

სასმელი წყლის მიწოდება, დამასკოს საჯარო მილსადენის გამოყენებით, კარგია და ფარავს 

ქალაქის უმეტეს ნაწილს; ძირითადად, 24-საათიან რეჟიმში, ზამთარში. ზაფხულის 

პერიოდში წყალი, შეიძლება დღის განმავლობაში 3 საათით იყოს ხელმისაწვდომი, მაგრამ 

ეს საკმარისია ოჯახებისთვის, მარაგების შესავსებათ. იმ რაიონებში, სადაც დაზიანებები 

დიდი იყო, მთავრობის მიერ კონტროლის დაბრუნების შემდეგ, წყალმომარაგება 

უზრუნველყოფილი არ იყო; მაგრამ ვითარება ნელ-ნელა უმჯობესდება. ბოთლებში 

დაფასოებული სასმელი წყალი მოსახლეობის უმრავლესობისთვის ძალიან ძვირია. 

კანალიზაციის სისტემა მუშაობს კარგად ყველასთვის, ვინც ფუნქციურ შენობებში 

ცხოვრობს. კანალიზაციის სისტემა არაა ხელმისაწვდომი იძლებით გადაადგილებული 

პირებისთვის, რომლებიც დაუმთავრებელ შენობებში ან დანგრეულ რაიონებში ცხოვრობენ. 

სირიის მოქალაქეებისთვის ჯანდაცვის სერვისები უფასოა ყველა სამთავრობო კლინიკასა 

და ჯანდაცვის ცენტრში. დამასკოს კლინიკებში, სირიის მასშტაბით, სერვისების ყველაზე 

ფართო სპექტრია ხელმისაწვდომი ისეთი არა-გადამდები დაავადებების სამკურნალოდ, 

როგორებიცაა დიაბეტი, ჰიპერტენზია, გულ-სისხლძარღვთა დაავადება, თირკმლის 

დაავადება და სიმსივნე. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 15-დან 12 

სახელმწიფო ჰოსპიტალი „ხელმისაწვდომად“, ხოლო დანარჩენი 3 „რთულად 

ხელმისაწვდომადაა“ შეფასებული. სახელმწიფო ჯანდაცვის სერვისები თითქმის უფასოა და 

მოსახლეობის სრული უმრავლესობისთვის ფინანსურად ხელმისაწვდომი. სახელმწიფო 

კლინიკებში გაცემული მედიკამენტები სუბსიდირდება და გაცილებით იაფია, ვიდრე 

აფთიაქებში. 

კერძო კლინიკების ფასები მოსახლეობის უმეტესობისთვის არაა ხელმისაწვდომი. 

კლინიკებში, რომლებიც ქალაქის გარეუბნებში მდებარეობს, გადასახდელები უფრო 
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ნაკლებია. სამედიცინო დაწესებულებებში უსაფრთხოების ძალების წევრები მორიგეობენ 

და სამედიცინო პერსონალის მუშაობას მეთვალყურეობას უწევენ. აღნიშნული გარემოება, 

ბევრს [შიშის გამო] აიძლებს, უარი თქვას სამედიცინო დახმარების მიღებაზე. დამასკოს 15 

ჰოსპიტალიდან თითოეული, დაახლოებით, 122 ათას პირს ემსახურება. დამატებით, 36 

კერძო კლინიკას შეუძლია, 10-100 პაციენტს მოემსახუროს. ჯანმრთელობის დაცვის 

მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, დამასკოს 61 სახელმწიფო ჯანდაცვის ცენტრიდან 

53 სრულად ფუნქციონირებს, 1 ნაწილობრივ, ხოლო 7 არ ფუნქციონირებს; მოქმედი 

ცენტრების სრული უმეტესობა ხელმისაწვდომია. 

2020 წელს, სირიის შრომისუნარიან მოსახლეობაში, უმუშევრობის ეროვნული მაჩვენებელი 

50%-ს შეადგენდა. დამასკოში უმუშევრობის ოფიციალური მაჩვენებელი 30%-ია, თუმცა 

წყაროები აღნიშნულ მონაცემს სრულად სარწმუნოდ არ მიიჩნევენ. უმუშევრობა ფართოდაა 

გავრცელებული, თუმცა დამასკოსთვის ზუსტი მონაცემები ხელმისაწვდომი არაა. კოვიდ 

პანდემიამ დიდი გავლენა იქონია დასაქმების ზოგად მდგომარეობაზე, რადგან მკაცრი 

იზოლაციის პირობებში, ბევრი სამუშაო ადგილი დაიხურა და ოჯახებმა ერთი [ზოგჯერ 

მეტიც] შემოსავლის წყარო დაკარგეს. ფულადი გზავნილები საზღვარგარეთიდან 

მოსახლეობის უმრავლესობის მთავარი შემოსავლის წყაროა. ფულადი გზავნილების და 

შემოსავლის ყველა სხვა წყარო ერთად, ხშირად, მაინც არაა ოჯახებისთვის საკმარისი, 

საცხოვრებელი ხარჯების დასაფარად. დამასკო საცხოვრებლად ყველაზე ძვირი ქალაქია 

სირიაში. საჯარო მოხელეების ხელფასი თვიურად 60-80 ათასი სირიული ფუნტის 

ფარგლებში მერყეობს. ადმინისტრაციულ პოზიციებზე 200 ათასამდე. კერძო სექტორში 

დასაქმებულთათვის თვიური ანაზღაურება 120-150 ათასი სირული ფუნტია. მსოფლიო 

ბანკის მონაცემებით, სირიის მოსახლეობის 80% სიღარიბის საერთაშორისო ზღვარს [1.9 აშშ 

დოლარი დღეში] მიღმა ცხოვრობს. მოსახლეობის დიდ ნაწილს დღეში 1 აშშ დოლარზე 

ნაკლები ანაზღაურების სანაცვლოდ უწევთ მუშაობა. 2020 წლის იანვრიდან აპრილამდე 

პერიოდში, 5-სულიანი ოჯახისთვის, დამასკოში ცხოვრების ხარჯი 380 ათასიდან 430 

ათასამდე გაიზარდა [დაახლოებით 331-358 აშშ დოლარი]. 

ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისის შეფასებით, დამასკოში არსებული მძიმე 

ვითარება საცხოვრებელი პირობების კუთხით, ზოგადად, არ გამორიცხავს შიდა 

გადაადგილების ალტერნატივის მიზანშეწონილობას. პირის ფინანსური და სხვა 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით, შიდა გადაადგილების ალტერნატივა, შეიძლება, 

მიზანშეწონილი იყოს. აუცილებელია ისეთი ინდივიდუალური გარემოებების 

გათვალისწინება, როგორიცაა პირის გენდერი, ასაკი, მხარდამჭერების ქსელი, პროფესიული 

და საგანმანათლებლო და ასევე ფინანსური ბაზა, ეთნო-რელიგიური და ენობრივი 

კუთვნილება; ასევე, ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა. საერთო ჯამში, 

ხელმისაწვდომი ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე, ევროპის თავშესაფრის 

მხარდაჭერის ოფისი მიიჩნევს, რომ დამასკოში შიდა გადაადგილების ალტერნატივა 
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მიზანშეწონილი შეიძლება იყოს გამონაკლის შემთხვევებში. მაგალითად, როდესაც საქმე 

ეხება ზრდასრულ პირს, რომელიც ფინანსურად იქნება საკმარისად უზრუნველყოფილი ან 

ადგილზე ეყოლება ადამიანები, ვისაც ექნებათ სურვილი და შესაძლებლობა, დაეხმარონ 

მას. ასეთ შემთხვევებშიც, მიზანშეწონილია, ასევე, ისეთი გარემოებების გათვალისწინება, 

როგორიცაა ზოგადი ეკონომიკური ვითარება, სურსათის უსაფრთხოების კუთხით 

არსებული მდგომარეობა და კოვიდ პანდემიის გავლენა ზოგად სიტუაციაზე.19 20 

                                                           
19 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სირია: ზოგადი ანალიზი და სახელმღვანელო პრინციპები; 
გამოქვეყნებულია 2021 წლის ნოემბერში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf [ნანახია 2022 წლის 3 თებერვალს] 
20 ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი; სირია: სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქალაქ 
დამასკოში; გამოქვეყნებულია 2021 წლის აპრილში; ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ecoi.net/en/file/local/2050272/2021_04_EASO_COI+Report_Syria_Socio_economic_situation_Damascus_cit
y.pdf [ნანახია 2022 წლის 3 თებერვალს] 

https://www.ecoi.net/en/file/local/2064844/Country_Guidance_Syria_2021.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2050272/2021_04_EASO_COI+Report_Syria_Socio_economic_situation_Damascus_city.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2050272/2021_04_EASO_COI+Report_Syria_Socio_economic_situation_Damascus_city.pdf

