„სოხუმი ნატოს მოწოდებას არ გაიზიარებს „
სოხუმი ოტობაიასა და ნაბაკევში საკონტროლო გამშვები პუნქტების დახურვის შესახებ
გადაწყვეტილებას არ გადახედავს. ამ განცხადებით დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ.საგარეო საქმეთა
სამინისტრო, ნატოს სპეცწარმომადგენლის ოანა ლუნგესკუს გამოეხმაურა.
ამავე ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ 2012 წლის 10 ივლისს დე ფაქტო რესპუბლიკის
მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებით, ოტობაიას და ნაბაკევის საგუშაგოები დროებით,
ენგურის ხიდზე არსებული საგუშაგოს ინფრასტრუქტურის მოწყობამდე, გაიხსნა.
ე.წ. საგარეო უწყების განცხადებაში ნათქვამია:
"ნატოს წარმომადგენლის მიერ გაჟღერებული მოწოდება უფრო მოთხოვნას ჰგავს.
როგორც ჩანს, ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა გადაწყვიტა, რომ აფხაზეთზე აშკარა ზეწოლა
განახორციელოს... იმ პირობებში, როდესაც ჟენევის დისკუსიების ფორმატში, საქართველოს არ
სურს ხელი მოაწეროს აფხაზეთთან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ხელშეკრულებას, ნატოს
მსგავსი
აქტიურობა,
აღიქმება,
როგორც
საფრთხე
აფხაზეთის
რესპუბლიკის
უსაფთხოებისთვის“
ცნობისთვის, ნატო დე ფაქტო აფხაზეთის ხელისუფლების მიერ სამეგრელო - აფხაზეთის
ადმინისტრაციულ საზღვარზე ორი საკონტროლო - გამშვები პუნქტის დახურვის ფაქტს
გამოეხმაურა. განცხადება ნატოს სპეცწარმომადგენელმა ოანა ლუნგესკუმ გააკეთა. მან აღნიშნა,
რომ ეს მოქალაქეების თავისუფლად გადაადგილების უფლების შეზღუდვაა.
დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. მინისტრთა კაბინეტმა საქართველო - აფხაზეთის ე.წ.
საზღვარზე ნაბაკევის და ოტობაიას საკონტროლო - გამშვები პუნქტების დახურვის შესახებ
გადაწყვეტილება გასული წლის დეკემბრის ბოლოს მიიღო.
01.01.2017 МИД РАhttp://mfaapsny.org/news/?ID=4907

„შეხვედრა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან“
დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, კან ტანიამ, დეფაქტო
აფხაზეთში
მოღვაწე
საერთაშორისო
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
ხელმძღვანელებთან და გაეროს სპეციალიზირებულ სააგენტოებთან შეხვედრა გამართა.
შეხვედრაში, რომელიც დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. საგარეო საქმეთა სამინისტროში
გაიმართა, მონაწილეობა მიიღო 9 საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციამ. ესენია,
1. ექიმები საზღვრებს გარეშე (MSF)
2. დანიის ლტოლვილთა საბჭო (DRC)
3. მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ (ACF)
4. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი (ICRC)
5. გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)
6. ბავშვებისთვის. ცვლილებებისთვის. სიცოცხლისთვის. (WVI)
7. გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF)
8. ბრიტანეთის ჰუმანიტარული ორგანიზაცია (HALO Trust).
9. გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენლობა (UNHCR)
შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს სამომავლო გეგმებზე. კერძოდ, მხარეებმა
მოილაპარაკეს, რომ სათითაოდ ყველა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია დე-ფაქტო
აფხაზეთის ე.წ. საგარეო უწყებაში წარადგენს ანგარიშს პრეზენტაციის სახით, სადაც ასახული
იქნება მათ მიერ განსახორციელებელი პროექტების გეგმა და მიზანი.
01.02.2017 aiasharahttp://www.aiashara.com/
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„აფხაზური დელეგაციის ვიზიტი ლოზანაში“
დე-ფაქტო აფხაზეთში, 2017 წლის 25 თებერვალს გამართულ წინასაარჩევნო
ტელედებატებში, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდნენ ქ. სოხუმის მე-7 საარჩევნო ოლქის
დეპუტატობის კანდიდატები, საფეხბურთო კლუბის „სოხუმი“ პრეზიდენტმა და ერთერთმა
კანდიდატმა, ასტამურ ადლეიბამ, განაცხადა, რომ აფხაზური დელეგაცია ე.წ. „აფხაზეთის
ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის’ სახელით“. ვიზტით იმყოფებოდა შვეიცარიის ქალაქ
ლაზანაში.
ასტამურ ადლეიბას თქმით, მათ წერილობით მიმართეს საერთაშორისო ოლიმპიური
კომიტეტის პრეზიდენტს თომას ბახს. წერილის შინაარსზე მას არ უსაუბრია, მაგრამ ადრე
გავრცელებული ინფორმაციით, აფხაზური მხარე თხოვნით მიმართავს საერთაშორისო
ოლიმპიურ კომიტეტს, განხლულ იქნას დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. „ეროვნული ოლიმპიური
კომიტეტის’ ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების საკითხი.
ასტამურ ადლეიბამ, „Абаза ТВ“-ში გამართულ დებატებში განაცხადა, რომ დე-ფაქტო
აფხაზეთის დელეგაცია მიიღო საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის საერთაშორისო
ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორმა, რომელმაც წერილი დაარეგისტრირა.
ვიზიტის შედეგების შესახებ დეპუტატობის კანდიდატმა თქვა, რომ შეხვედრა ძალიან
საინტერესოდ და იმედის მომცემად წარიმართა.
25.02.2017 Абаза ТВhttps://www.youtube.com/watch?v=Y-X5noOK28Y

„ალექსანდრე ანქვაბის ერთერთმა კონკურენტმა თავისი კანდიდატურა მოხსნა“
გუდაუთის მე-18 საარჩევნო ოლქში დეპუტატობის ერთერთმა კანდიდატმა, ალხას
აგრბამ, დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. ცსკო-ს თავისი კანდიდატურის მოხსნის შესახებ
განცხადებით მიმართა, რომელიც დაკმაყოფილებულ იქნა. შეგახსენებთ, რომ გუდაუთის მე-18
საარჩევნო ოლქში კიდევ ორი კანდიდატია რეგისტრირებული, რომელთა შორის ე.წ.
ექსპრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბია.
8 მარტის მონაცემებით 35 ე.წ. დეპუტატის მანდატისთვის 138 კანდიდატი იყრის კენჭს. ქ.
სოხუმში 8 საარჩევნო ოლქში 43 კანდიდატია რეგისტრირებული, გუდაუთის რაიონის 7
ოლქში-19 კანდიდატი, ოჩამჩირის რაიონის 6 საარჩევნო ოლქში-20 კანდიდატი, გაგრის
რაიონის 5 საარჩევნო ოლქში-20 კანდიდატი, სოხუმის და გულრიფშის რაიონებში სადაც სამსამი საარჩევნო ოლქია და მათში შესაბამისად 12 და 8 დეპუტატობის კანდიდატი იყრის კენჭს.
ტყვარჩელის რაიონის 2 საარჩევნო ოლქში-8 კანდიდატია და გალის რაიონის 1 საარჩევნო
ოლქში-8 კანდიდატი იბრძოლებს ე.წ. დეპუტატის მანდატის მოსაპოვებლად.
ე.წ. ექსპერტების პროგნოზის თანახმად დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. საარჩევნო ოლქების
უმეტესობაში არჩევნების მეორე ტურია მოსალოდნელი.
08.03.2017TASS.RUhttp://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4078993

„UNICEF – ის მხარდაჭერით აფხაზეთში ახალი პროექტი დაიწყო“
დე-ფაქტო აფხაზეთში გაეროს ბავშვთა ფონდის, იუნისეფის მხარდაჭერით, სოციალურ
მუშაკებს გადაამზადებენ. პროგრამის ფინანსურ და მეთოდოლოგიურ დახმარებას სრულად
გაეროს ბავშვთა ფონდი უზრუნველყოფს.
პროექტი საპილოტეა და პირველ ეტაპზე, სოხუმში, გუდაუთასა და გალში მცხოვრებ
მოწყვლად ბავშვთა და ოჯახთა დაცვას ითვალისწინებს.
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იუნისეფის სოხუმის ოფისის წარმომადგენელი ამინა ზანთარია თქმით, ამ ეტაპზე, ღია
კონკურსის წესით უკვე შერჩეულია სოციალურ მუშაკთა ჯგუფი, რომელიც 2017 წლის
აპრილის ბოლომდე ტრენინგებს გაივლის.
ტრენინგებს მოწვეული ფსიქოლოგები და გამოცდილი სოციალური მუშაკები ჩაატარებენ.
ამინა ზანთარიას განცხადებით, საერთაშორისო გამოცდილებაზე და ბავშვთა დაცვის
საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით მომზადებული პროგრამა, ადგილობრივი
სიტუაციისა და არსებული პრობლემების გათვალისწინებით შემუშავდა.
აღნიშნული პროექტი არ არის პირველი, რომელსაც გაერო, მათ შორის გაეროს ბავშვთა
ფონდი დე-ფაქტო აფხაზეთში ახორციელებს. არაღიარებულ რესპუბლიკაში ამჟამად გაეროს
განვითარების პროგრამის რამდენიმე პროექტიც მიმდინარეობს.
07.03.2017SputnikAbkhaziahttp://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20170307/1020553422/socialnyx-rabotnikov-dlyazashhity-uyazvimyx-detej-i-semej-gotovyat-v-suxume.html

„ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის წარმომადგენლები სოხუმში“
9 მარტს დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა, გენადი
გაგულიამ, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, რუსეთის ფედერაციის სავაჭრო-სამრეწველო
პალატის ოფიციალური წარმომადგენელი გე ჩჟილი მიიღო, რომელიც აფხაზეთში ჩინელ
მეწარმეებთან ერთად ჩავიდა.
შეხვედრა გაიმართა 2016 წელს, დე-ფაქტო აფხაზეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და
ურთიერთთანამშრომლობის და გაცვლის საზოგადოება „რუსეთი-აღმოსავლეთ ევროპაცენტრალური აზია“ ხელმოწერილი შეთანხმების ფარგლებში.
შეხვედრაზე განიხილეს სავაჭრო-სამეწარმეო კავშირების, საბანკო სფეროს, ტურიზმის
განვითარების საკითხები. აგრეთვე, ჩინური კაპიტალის დე-ფაქტო აფხაზეთის ეკონომიკაში
ინვესტირების შესაძლებლობა.
ჩამოსული მეწარმეები წარმოადგენენ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეკონომიკური
სფეროს მაღალ ეშელონებს, რაც იმაზე მოწმობს, რომ დე-ფაქტო აფხაზეთისადმი ნდობა და
ინტერესი იზრდება
09.03.2017ТПП РАhttp://www.tppra.org/ru/novost/v-tpp-ra-sostoyalas-vstrecha-s-predprinmatelyami-iz-kitaya

„კან ტანია ჟენევის დისკუსიების 39-ე რაუნდის თანა-მოდერატორებს შეხვდა“
დე-ფაქტო აფხაზეთის ე.წ. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, კან ტანია, სამხრეთ
კავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხებში ჟენევის საერთაშორისო
მოლაპარაკებების თანა- მოდერატორებს გაეროდან, ევროსაბბჭოდან და ეუთოდან შეხვდა.
მხარეებმა დეტალურად განიხილეს 39-რაუნდის, რომელიც ჩატარდება 2017 წლის 28-29
მარტს, დღის წესრიგი. კერძოდ, ერთობლივი განცხადების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს
საქართველოს, დე-ფაქტო აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის იურიდიულად სავალდებულო
ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დოკუმენტის ხელმოწერას.
უსაფრთხოების საკითხებში პირველი სამუშაო ჯგუფის მუშაობის შესახებ საუბრისას
შეეხნენ ე.წ. საქართველო-აფხაზეთის საზღვარზე ორი გამშვები პუნქტის დახურვის თემას და
ამ საკითხთან დაკავშირებით ეუთოს, ევროსაბჭოს, გაეროს და ნატოს განცხადებებს. აგრეთვე,
განიხილეს საქართველოს საგარეო უწყების, დე-ფაქტო აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში
ადამიანის უფლებების კუთხით, პოლიტიზირებული ყოველკვარტალური ანგარიშებს.
შეხვედრაზე აფხაზურმა მხარემ გაამახვილა ყურადღება დე-ფაქტო აფხაზეთის მოქალაქეების
3

საერთაშორისო იზოლაციის საკითხზე და საქართველოსა და ნატოს პარტნიორობის
აქტივიზაციაზე.
მეორე სამუშაო ჯგუფის მუშაობის შესახებ საუბრისას შეეხნენ ეკოლოგიის საკითხებს და
გალის რაიონში მცხოვრები ქართული მოსახლეობის სამართლებრივ მდგომარეობასთან
დაკავშირებულ საკითხებს.
09.03.2017МИД РАhttp://mfaapsny.org/news/index.php?ID=4930

„აფხაზეთის არჩევნებში გამარჯვებული დეპუტატების სახელები ეტაპობრივად
დასახელდება“
12 მარტს დე-ფაქტო აფხაზეთში ე.წ. საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. მედია ე.წ.
არჩევნებში
გამარჯვებული
დეპუტატების
სახელებს
ეტაპობრივად
აქვეყნებს.
თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლის
ელენა ლაბახუას განაცხადებით, წინასწარი მონაცემებით, საპარლამენტო არჩევნებში
გაიმარჯვეს დიმიტრი დბარმა (მე-14 უბანი), ალექსნდრე ანქვაბმა (მე-18 უბანი), ბატალ
ტაბაღუამ (30-ე უბანი).
ე.წ.
მთავრობის განცხდებით, საპარლამენტო არჩევნებმა დე-ფაქტო აფხაზეთში
ექსცესების გარეშე ჩაიარა. არჩევნებს რუსეთის ფედერაციიდან დამკვირვებლები ესწრებოდნენ,
ასევე, ე.წ. სამხრეთ ოსეთის, თვითგამოცხადებული დონეცკის, ლუგანსკისა და არცახის
რესპუბლიკის წარმომადგენლები.
13.03.2017АИААИРАhttp://aiaaira.com/news/politics/leonid_chamagua_pozdravil_leonida_lakerbaya_s_pobedoy
_na_vyborakh_v_parlament/
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