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საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი (GCSD) არასამეწარმეო, 
არასამთავრობო ორგანიზაციაა. ჩვენი ძირითად მიზნებია: საქართველოს 
ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობა; ქვეყნის ეფექტიანი და 
დემოკრატიული მართვის პრინციპების განმტკიცება და ქვეყნის მდგრადი 
განვითარების პირობების შექმნა. მიზნებიდან გამომდინარე, ჩვენი საქმიანობა 
მოიცავს: კვლევას, მონიტორინგს, ადვოკატირებასა და სხვადასხვა 
საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას. ჩვენი ღირებულებები ეფუძნება 
თანასწორობის, ადამიანის თავისუფლების, პატივისცემის, 
ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის პრინციპებს.  

GCSD-სთან არსებული ტერორიზმის კვლევითი ცენტრი (TRC) არის პირველი 
ქართული ორგანიზაცია, რომლის მიზანია ტერორიზმის, რადიკალიზაციისა და 
ძალადობრივი ექსტრემიზმის კვლევა და ამ ფენომენებთან დაკავშირებულ 
საკითხებთან მიმართებაში არსებული ცოდნის ნაკლებობის შევსება. ცენტრი 
საკუთარ მისიად მოიაზრებს შექმნას იმ ტიპის პროდუქტები, რომელიც სამომავლოდ 
საქართველოში ხსენებული საკითხების უფრო სიღრმისეულ კვლევას შეუწყობს 
ხელს, ასევე დაეხმარება ამ საკითხების მოქმედ მკვლევარებსა და ამ 
მიმართულებით მომუშავე პრაქტიკოსებს. 

წინამდებარე კვლევაში გამოხატული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და შესაძლოა 
არ გამოხატავდეს საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრის (GCSD) ან 
ტერორიზმის კვლევითი ცენტრის (TRC) პოზიციას. TRC - ს წერილობითი თანხმობის 
გარეშე დოკუმენტის არცერთი ნაწილი არ შეიძლება გადაიბეჭდოს ნებისმიერი, მათ 
შორის ელექტრონული ან მექანიკური ფორმით.  
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აბსტრაქტი 
წინამდებარე ნაშრომი იკვლევს აგრესიული არასახელწმიფო აქტორების მიერ 
მასობრივი განდადგურების იარაღის წვდომის აღკვეთის გაეროსა და მასთან 
თანამშრომელი ორანიზაციების გამოცდილებას. კვლევის მიზანია, ტერორისტული 
ორგანიზაციების მიერ მასობრივი განადგურების იარაღებზე წვდომის და მასთან 
დაკავშირებული საკითების განხილვა. ასევე, შეფესება მათგან მომავალი იმ 
საფრთხეებისა, რომლებიც ძლიერი რისკის ქვეშ აყენებენ თანამედროვე 
უსაფრთოების არქიტექტურას. კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, ნაშრომი 
მიმოიხილავს მასობრივი განადგურების იარაღთა ტიპებს, ტერორისტული 
დაჯგუფებების მიერ WMD-ზე წვდომისა და მისი გამოყენების შემთხვევებს, ასევე, 
გაეროს და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციების პრევენციის საშუალებებს. 
შედეგად, კვლევა ხაზს გაუსვამს WMD ტერორიზმის პრევენციის მიმართულებით 
არსებულ ჩავარდნებს და გასცემს რამდენიმე რეკომენდაციას.  

 

საკვანძო სიტყვები: მასობრივი განადგურების იარაღი; ტერორიზმი, პრევენცია, 
გაერო 
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შესავალი  
 
მასობრივი განადგურების იარაღი, რომელშიც კლასიფიცირდება ბირთვული 
ქიმიური და ბიოლოიგიური ტიპის იარაღთა ტიპები მიზნად ისახავს ფართო 
მასშტაბიან ნგრევასა და სიკვდილიანობას( Schneider, B Weapon of Mass 
Destruction1). ასევე მასობრივი განადგურების იარაღში ერთიანდება 
რადიოლოგიური ტიპის იარაღიც (IRMI, Weapon of mass destruction WMD)2 თუმცა, 
არსებობს მასობრივი განადგურების იარაღის, განსაკუთრებით კი ბიოლოგიური და 
და ქიმიურის იარაღების გამოყენების შემთხვევები ვიწრო მასშტაბით, რომელიც 
გათვლილია მცირე სამიზნე ჯგუფებზე. ქიმიურ და ბიოლოგიურ იარაღს იყენებენ 
პოლიტიკური ან რელიგიური კონკურენტების ჩამოსაშორებლადაც. ამგვარი 
თავდასხმები არ განიხილება, როგორც ომი, არამედ კვალიფიცირდება როგორც 
კრიმინალური აქტები(Kaszeta, 2001)3. ერთ-ერთი გახმაურებელი შემთხვევა 
უკავშირდება ალექსანდრე ნავალნის მოწამვლას. იგი ავად მაშინ გახდა, როცა 
ციმბირიდან მოსკოვში მიფრინავდა. მას შემდეგ რაც, ნავალნის გერმანიაში 
გადაყვანა მოახერხეს, აღმოჩდა, რომ იგი საბჭოთა პერიოდის ნერვული აგენტით 
ნოვიჩოკით იყო მოწამლული. ნავალნის მოწმვლაში ბრალი ედება რუსეთის 
ხელისუფლებას4. თუმცა, კრემლი უარყოფს აღნიშნულ ბრალდებას. ეს არ არის 
პირველი შემთხვევა, როცა რუსეთმა პოლიტიკური მკვლელობებისთვის გამოიყენა 
ქიმიური იარაღი. ბულგარელი დისიდენტი გეორგი მარკოვი გარდაიცვალა 
რიცინიანი ქოლგის წვერის დარტმის შემდეგ. 1957 წელს ნიკოლაი ხოხლოვი 
მოწამლეს ფინჯან ყავაში ჩაყრილი უცნობი სახის ტალიუმით. 2004 წელს, ვიქტორ 
იუშენკო მოწამლეს დიოქსინით. იმავე წელს, ჟურნალისტი ანა პოლიტოვსკაია 
მოულოდნელად გახდა ავად, მას შემდეგ რაც, ჩაი დალია რუსეთიდან ქალაქ 
ბესლანში მიმავალმა. იგი გადარჩა, თუმცა ვლადიმირ პუტინის დაბადების დღეზე 
დახვრიტეს. 2006 წელს, FSB-ს სამსახურის ყოფილი ოფიცერი ალექსანდრე 
ლიტვინენკო გარდაიცვალა ჩაიში მოხვედრილი პოლონიუმ-210-ის დალევის 
შედეგად. 2018 წელს, ქალაქ სალისბურში სკრიპალების ოჯახის მოწამვლა 
ნოვიჩოკით უკავშირდება რუსეთის მთავრობას. 2015 და 2017 წელს, 
პროდემოკრატი ვლადიმირ კარა-მურზა ორივეჯერ კინაღამ გარდაიცვალა, როდესაც 
მისმა ორგანოებმა მოულოდნელად შეწყვიტა ფუნქციონირება. ფრანგულმა 
ლაბორატორიამ მის სისხლში დაადგინა მძიმე მეტალების მაღალი შემცველობა, 
თუმცა მომწამლავი ნივთიერების ტიპი ვერ დადგინდა. 2018 წელს, Pussy Riot-ის 
წევრი პეტრ ვერზილოვი მოულოდნელად დაავადდა. მისი თქმით მისი სიმპტომები 
მსგავსი იყო ნავალნის სიმპტომებისა, ამიტომაც იგი ბრალს სდებს პირადად 
პუტინს.5 ასევე, 2017 წელს ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის ნახევარძმა კიმ ჯონგ უნი 
მოწამლეს კუალა ლუმპულის აეროპორტში ნერვული აგენტი XV-ით. აღნიშნულ 
თავდასხმის მოწყობა დაუკავშირეს ჩრდილოეთ კორეის მთავრობას, თუმცა მათ 
უმალვე უარყვეს ბრალდება.6  

 
1 Schneider, B. chemical weapon. Britannica  
https://www.britannica.com/technology/chemical-weapon 
2 IRI, Weapon of Mass Destruction WMD 
https://www.irmi.com/term/insurance-definitions/weapon-of-mass-destruction 
3 Kaszeta, D. 2001. Small-scale chemical and Biological production. Rusi 
4 Russia responsible for Navalny poisoning, right experts say. 2021 UN News 
https://news.un.org/en/story/2021/03/1086012?fbclid=IwAR24pYwKH9-
ISJZi3s0P9yGPuODTtP5j2NGESbqzFu9Z0cTOv9hZ7pvrDew 
  
5 Reevell, P.2020. Before Navalny, a long history of Russian poisonings. abcNews 
https://abcnews.go.com/International/navalny-long-history-russian-
poisonings/story?id=72579648&fbclid=IwAR3pYPmen41QUxYiijHW1ZIlarKwOnyLxH_X_3O9ooWrWpZB28f
SjGgW8j4 
 
6 Griffits,J.2017. Kim Jong Nam had antidote to XV nerve agent on him at time of murder. CNN 
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ამასთანავე, არსებობს ქიმიური იარაღის გამოყენების რამდენიმე მცირე 
მასშტაბიანი თავდასხმა, რომელთა მოწყობაზეც ტერორისტები არიან 
ეჭვმიატანილნი. თუმცა, რიგ შემთხვევაში ტერორისტული ორგანიზაციების 
იდენტიფიცირება ვერ მოხერხდა და მომხდარ ინციდენტებზე პასუხისმგებელობა 
არცერთ დაჯგუფებას აუღია7. (იხ.ფიგურა 1) 
 
ფიგურა 1. არასახელმწიფო აქტორების მიერ ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენება 
მცირე მასშტაბიანი მკველობებისთვის. წყარო: Global Terrorism Database  

 

  

 
https://edition.cnn.com/2017/11/30/asia/kim-jong-nam-antidote-intl/index.html 
 
7 Global Terrorism Database  
https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?page=1&casualties_type=b&casualties_max=&start_y
earonly=1970&end_yearonly=2019&criterion1=yes&dtp2=all&region=12,2,7,4,9,10,1,3,6,5,11,8&weapon=
1,2&attack=1&target=1,7,2,10,12,13,16,18,22&charttype=line&chart=overtime&ob=GTDID&od=desc&exp
anded=yes#results-table 
 

Date  country Preperator 
group 

Target type  Attack type  Weapon 
type 

Fatalities  injured 

2016/12/20 Yemen 
Ansar allah 

(Suspected) 

Government 

(General) 
Assessination 

Chemical 

(Poisen) 
1 1 

2015/01/12 India Unknown 
Violent 
political 

party 
Assassination 

Chemical 

(Acid) 
0 3 

1997/09/25 Jordan Unknown 
Violent 
political 

party 
Assassination 

Chemical 

(gas) 
0 1 

1991/-
08/07 India 

All india 
Anna 

Dravida 
Munetra 
Kasgan 

Party 

Government 

(General ) 
Assassination 

Chemical 

(Acid 
field egg 
shells) 

0 3 

1989-
08/07 Afghanistan unkown 

Violent 
political 

party 
Assassination 

Chemical 

(poisen) 
1 0 

1979/12/20 Sweden Unknown 
Government 

(Diplomatic) 
Assasination 

Chemical 

(poisen) 
1 0 

1979/10/09 Lybia Unkown 
Violent 
political 

party 
Assassination 

Chemical 

(Gas ) 
0 1 

1977/11/16 Yemen Unknown 
Government 

(diplomatic) 
Assasination 

Chemical 

(poison) 
1 0 
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აღსანიშნავია, რომ აგრესიული არასახელმწიფო აქტორების, მათ შორის 
ტერორისტული ორგანიზაციებისა და მათი მხარდამჭერების მიერ მასობრივი 
განადგურების იარაღის მასალებზე წვდომა და მათი გამოყენება მნიშვნელოვანი 
გამოწვევაა გლობალური უსაფრთხოებისთვის. წლების განმალობაში 
ტერორისტულმა ჯგუფებმა გამოძებნეს იარაღებზე წვდომის ახალი გზები და 
საშუალებები. ტექნოლოგიებში მიღწეულმა პროგრესმა და ლეგალური თუ 
არალეგალური კომერციული არხების გაფართოებამ მასობრივი იარაღებიდან 
ზოგიერთზე წვდომა სულ უფრო ხელმისაწვდომი გახადა8.  
 მასობრივი განადგურების იარაღებიდან ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღების 
დამზადება ბირთვულთან შედარებით, ნაკლებ რესურსს და ძალისხმევას 
მოითხოვს. საფრთხე კი შესაძლოა ყოველთვის არსებობდეს, თუ ქიმიკატები 
ადვილად ხელმისაწვდომი იქნება9. შესაბამისად, ეს გარემოება ხელსაყრელია 
ისეთი არასახელწმიფოებრივი აქტორებისთვის, როგორებიცაა ტერორისტული 
ორგანიზაციები თუ კრიმინალური დაჯგუფებები.  
 
 ცხადია, რომ აგრესიული არასახელმწიფო აქტორების ხელში ნებისმიერი ტიპის 
იარაღის, განსაკუთრებით კი მასობრივი განადგურების იარაღის მოხვედრა 
საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო მშვიდობას. შესაბამისად, საერთაშორისო 
საზოგადოების წევრების მჭიდრო თანამშრომლობა და მათ მიერ ინიცირებული 
პროგრამები მიზნად ისახავს აღნიშნილი ტერორისტული ორგანიზაციების მხრიდან 
მომავალი საფრთხის პრევენციასა თუ ესკალაციას. 
იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, რომლებიც უზრუნველყოფენ 
არასახელმწიფო აქტორების მხრიდან WMD-ის გამოყენებაზე წვდომის პრევენციას, 
აღსანიშნავია მშვიდობისმყოფელი ორგანიზაციის - გაეროს როლი. ამიტომაც, 
აღნიშნული კვლევის ანალიზის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმობა გაერთიანებული 
ერების ორგანიზაციის ოფისების მიერ შემუშავებულ პროგრამებსა და დოკუმენტებს, 
რომლებიც მიზნად ისახავენ ტერორისტული აქტორების მხრიდან WMD-ის იარაღის 
გამოყენებასთან დაკავშირებული საფრთხეების პრევენციის საკითხებს.  

წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს, არასახელმწიფო აქტორების მხრიდან, 
კერძოდ, ტერორისტული ორგანიზაციების მიერ მასობრივი განადგურების იარაღის 
წვდომის აღკვეთის საერთაშორისო გამოცდილების, განხილვას და მათგან 
მომდინარე შესაძლო საფრთხეების შეფასებას.  
კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, საჭიროა ვიცოდეთ გაეროს მიერ მიღებული 
ზომების გავლენა ტერორისტული ორგანიზაციების მიერ მასობრივი განადგურების 
იარაღის წვდომის აღკვეთის საკითხზე.  

 
 

 

 

 
8Chemical, Biological, Radiological and nuclear terrorism. UN Counter-Terrorism Center(UNCCT) 
https://www.un.org/counterterrorism/cct/chemical-biological-radiological-and-nuclear-terrorism 
9 Global Challenge Foundation. Biological and chemical warfare 
https://globalchallenges.org/global-risks/weapons-of-mass-destruction/biological-and-chemical-warfare/ 
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მეთოდოლოგია  
 
წინამდებარე კვლევის მიზანია საერთაშორისო გამოცდილების განხილვა 
აგრესიული არასახელმწიფოების მხრიდან მასობრივი განადგურების იარაღების 
წვდომის აღკვეთის საკითხზე. ამიტომაც, კვლევა ეყრდნობა თვისებრივი 
მეთოდოლოგიის შემთხვევების შესწავლის მეთოდს(Case Study). საკვლევი თემის 
მიზნებიდან, სპეციფიკური ხასიათიდან და სტრუქტურიდან გამომდინარე შეირჩა 
აღნიშნული მეთოდი, რომელიც ასევე ცნობილია მონოგრაფიული კვლევის 
სახელითაც. შესაბამისად, კვლევა შეისწავლის გაერთიანებული ერების 
ორანიზაციისა და მასთან თანამშრომელი ორანიზაციების მიერ მიღებული ზომების 
გავლენას ტერორისტული ორგანიზაციების მიერ მასობრივი განადგურების იარაღის 
წვდომის პრევენციაზე.  
ამასთანავე, კვლევის მეთოდოლოგიაში გამოყენებული იქნება საერთაშორისო 
სამართლებრივი ხელშეკრულებების, კერძოდ კი გაეროსა და მისი პარტნიორი 
ორგანიზაციების მიერ მიღებული რეზოლუციებისა და კონვენციების კონტენტ-
ანალიზი და ასევე, ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული სტატისტიკის ანალიზიც. 
კვლევის მეთოდოლოგია მოიცავს მეორეული და მესამეული წყაროების ანალიზსაც. 
ამ მხრივ რელევანტურია UNODA-ს, UNODC-ს, UNCCT-ის OPCW-ის IAEA-ის მიერ 
მიღებული კონვენცები და რეზოლუციები.  
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ლიტერატურის მიმოხილვა 
 

კვლევა ეყრდნობა ისეთ აკადემიურ ნაშრომს როგორიცაა, Dan Kaszeta-ს Small-scale 
Chemical and Biological production10, სადაც საუბარია თუ რა რესურსებია საჭირო 
მცირე ზომის ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის წარმოებისთვის. ასევე, ნაშრომი 
ეხება მომხდარ სამეცნიერო და ტექნიკურ ტენდეციებს, რომლებიც მნიშვნელოვან 
გავლენას ახდენენ ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის წარმოების ძალისხმევაზე. 
აღსანიშნავია, რომ ერთ-ერთი აგრესიული არასახელმწიფო აქტორის, კერძოდ 
ალეფის მიერ ბიოლოგიური და ქიმიური იარაღის (CBW) გამოყენების აქტივობის 
შესახებ ნაშრომი Chronology of Aum Shinrikyo’s CBW activities11, რელევანტურ 
წყაროდ შეიძლება განვიხილოთ.  

ასევე, ტერორისტული ორგანიზაცია ალ - კაიდანს მიერ მასობრივი განადგურების 
იარაღის გამოყენების ქრონოლოგიასა და მათგან მომავალი საფრთხის 
შეფასებასთან დაკავშირებით საინტერესოა რალფ მუატის ნაშრომი Al -Qaeda 
Weapons of Mass Destruction treat: Hype or Reality ?12 

 ამასთანავე, თავის მხრივ საინტერესოა სტეფჰენ ჰუმმელის სტატია The Islamic State 
and WMD: Assessing The Future Threat13, სადაც ავტორი საუბრობს ისლამური 
სახელმწიფოს სურვილზე მოიპოვოს მასობროვი განადგურების იარაღი. ასევე მათ 
მიერ ტექნიკური თვალსაზრისით გამოცდილი პიროვნებების აქტიურ ძიებაზე. 
ამასთანავე, ავტორი საუბრობს ისლამური სახელმიწფოს მხრიდან შესაძლო 
საფრთხეებზე.  
აღსანიშნავია, ლაშა გიორგაძისა და ჯეიმს უაითერის ნაშრომი Horror or Hype: The 
Challenge of Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Terrorism14, რომელის 
მიზანიცაა ტერორისტების მიერ CBRN-ის იარაღის გამოყენების პოტენციური 
საფრთხეების შეფასება. ასევე, ნაშრომში განიხილება CBRN დაკავშირებული 
ინფორმაციის გაზიარება ინტერნეტში სხვადასხვა აპლიკაციების საშულებით.  
თავის მხრივ, მნიშვნელოვანია მაიკლ ჰოროუითსის სტატია poor man’s Atomic 
Bomb? Exploring the Relationship between Weapons of Mass destruction’’15,სადაც 
განხილულია თუ რა ურთიერთმიმართება არსებობს მასობრივი განადგურების ორი 

 
10 Kaszeta, D. 2001. Small-scale chemical and Biological production. Rusi 
https://static.rusi.org/276-OP-Chem-Bio-Production-Final-Web_0.pdf 
 
11 Ballard, T. Jason, P. Ackerman, G. McCauley, D. Lawson S. 2005 Chronology of Aum Shinrikyo’s 
CBW activities. James Martin Center for Nonproliferation Studies.  
https://nonproliferation.org/chronology-of-aum-shinrikyos-cbw-activities/ 
 
12 Mowat-Larssen, R. 2010. Al -Qaeda Weapons of Mass Destruction treat: Hype or Reality. Belfer Center for 
Science and International Affairs, Harvard Kennedy School 
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/al-qaeda-wmd-threat.pdf 
 
13 Hummel, S. 2016. The Islamic State and WMD: Assessing The Future Threat. Combating Terrorist Center. 
Vol 9 Issue 1 
https://ctc.westpoint.edu/wp-content/uploads/2016/01/CTC-SENTINEL-Vol9Iss13.pdf 
 
14 Giorgadze, L. Whiter,J. 2019. Horror or Hype: The Challenge of Chemical, Biological, Radiological, and 
Nuclear Terrorism. George C. Marshall European Center For Security Study 
https://www.marshallcenter.org/en/publications/occasional-papers/horror-or-hype-challenge-chemical-biological-radiological-
and-nuclear-terrorism-0#toc-introduction 
 
15 Horowitz, C.M & Narang, N. (2014). Poor Man’s Atomic Bomb? Exploring the Relationship between 
“Weapons of Mass Destruction” 
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ტიპის იარაღებს, კერძოდ კი ატომურ იარაღსა და CBW-ს( ქიმიური და ბიოლოგიური 
იარაღი) შორის.  
 ასევე, საინტერესოა ანა სახარჩენკოს კვლევა The EU and US Strategies against 
terrorism and proliferation of WMD : A Comparative Study16. აღნიშნული კვლევა მიზნად 
ისახავს აშშ-სა და ევროკავშირის შედარებით ანალიზს ორი მიმართულებით -
ტერორიზმი და მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელება. ასევე, ნათქვამია, 
ეს ორი გლობალური საფრთხე განსაკუთრებით სახიფათოა როცა ერთიანდება.  
დამატებით, რელევანტურია კელის დავენპორტის სტატია US Sets Strategy Against 
WMD Terrorist17, სადაც განიხალვს ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ გამოშვებულ 
ახალ ეროვნულ კონტერორისტულ სტრატეგიას. სტატიაში ნათქვამია, რომ ახალი 
სტრატეგიის ემსახურება შეამციროს ტერორისტების წვდომა WMD-ის ნივთიერებებ-
ზე.  

 

გაეროსა და მის პარტნიორი ორგანიზაციების მიერ 
მიღებული ზომები აგრესიული არასახელწმიფო 
აქტორების მხრიდან WMD-ზე წვდომის აღკვეთაზე 
 

1. მასობრივი განადგურების იარაღთა ტიპები: ქიმიური, ბიოლოგიური, 
რადიოლოგიური და ბირთვული იარაღები (CBRN) 
 

მასობრივი განადგურების იარაღში მოისაზრებენ ბიოლოიურ, ქიმიურ, 
რადიოლოგიურ ბირთვულ იარაღებს18. ცნობილია, რომ WMD-ის გავრცელება არის 
ისეთი გლობალური გამოწვევა, რომელიც სცილდება ეროვნულ, კულტურულ, 
პოლიტიკურსა და სოციალურ საზღვრებს. ამ ტიპის იარაღთა გავრცელება და 
გამოყენება საკმაოდ მნიშვნელოვან საკითხს წარმოადგენს, განსაკუთრებით კი 
საფრთხე მზარდია თუ იგი აგრესიული არასახელმწიფო აქტორების ხელში ხვდება. 
აღნიშნულ თავში განიხილება ქიმიური ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და 
ბირთვული იარაღთა სახეობები და მათი შესაძლებლობები19. 
ქიმიური იარაღის ტოქსიკური ნივთიერებები სასიკვდილო ეფექტს ახდენს 
ადამიანზე. ამ ნივთიერებებისგან მიღებული აგენტები შეიძლება იყოს როგორც 

 
16 Zakharchenko, A. 2007. The EU and US Strategies against terrorism and proliferation of WMD : A 
Comparative Study. George C. Marshall European Center For Security Study.  
https://www.marshallcenter.org/en/publications/occasional-papers/eu-and-us-strategies-against-terrorism-
and-proliferation-wmd-comparative-study-0#toc-foreword- 
 
17 Davenport, K. 2019. US Sets Strategy Against WMD Terrorist. Arms Control Association  
https://www.armscontrol.org/act/2019-01/news/us-sets-strategy-against-wmd-
terrorism#:~:text=The%20U.S.%20strategy%20document%2C%20released,these%20weapons%2C%20an
d%20plans%20for 
 
18 Friedman, D. 2011. The Obama Vision and nuclear Disarmament: Preventing Chemical and Biological 
Weapons Proliferation. Institute for National Security Studies 
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep08979.9.pdf?refreqid=excelsior%3A332d2013006c0c8755b25f22ddf
f51c0&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&origin= 
 
19 Renehan, J. 1997. Weapon of Mass Destruction. Air University Press. Pp.13-25. 
https://www-jstor-
org.ezproxy.iliauni.edu.ge/stable/pdf/resrep13977.9.pdf?refreqid=excelsior%3A2583ce5ed1f4972f1bc1d6
a0b35b42f3&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&origin= 
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ლეტალური, ასევე, არალეტალური შედეგის მომტანი. ლეტალური აგენტი, 
როგორიცაა სარინი შექმნილია ომის დროს მაქსიმალური სიკვდილიანობის 
გამოსაწვევად. არალეტალური აგენტებში შედის ცრელმსადენი გაზი, რომელიც 
შეიქმნა დაზიანებების მისაყენებლად და ქმედითუნარიანობის დასაქვეითებლად. 
მას ძირითადად იყენებდნენ ხალხის მასიური კონტროლისთვისაც20.  
ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიცირება ხდება ადამიანის სხეულზე დაზიანების 
ხარისხის მოხდენის მიხედვით. ყველაზე გავრცელებული კლასებია სისხლის 
აგენტი, G და V- სერიის ნერვული აგენტები, ფსიქოკიმიკატები, ღებინების და 
დახშობის აგენტები. G სერიის აგენტი საკმარისი დოზით მოხვედრისას ორგანიზმში 
უმალვე ახდენს სასუნთქი გზების პარალიზებას და იწვევს სიკვდილის, მსგავსად V 
სერიის აგენტებისა. თუმცა V სერიის აგენტები მეტად ტოქსიკური და მდგრადია21. 
(იხ.ფიგურა 2) 
ფიგურა 2. ქიმიური აგენტთა კლასიფიკაცია. წყარო: Weapon of Mass Destruction 1997.  

 
ხრჩობის აგენტები აღიზიანებს ცხვირს, ყელს და განსაკუთრებით ფილტვებს. მათი 
ჩასუნთქვისას ხდება ხდება ფილტვებში სითხის დაგროვება, შედეგად ადამიანი 
იწყებს ხრჩობას. ამ ჯგუფში ფოსგენსა და დიფოსგენთან ერთად გვხდება ქლორინი 
(CL) და ქლოროპიკრინიც (PS). ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ აგენტებს შორის 
არის ბლისტერ აგენტი, რომელიც ზემოქმედებს ადამიანის კანზე, ფილტვებზე და 
თვალებზე. კანზე მოხვედრისას ის წვავს, ლორწოვან გარსს, თვალებსა და კანს, 
ასევე, აზიანებს ფილტვებს. ავრცელებენ აეროზოლის, სითხის, ორთქლის და 
მტვრის სახით. სისხლის აგენტები აფერხებენ სისხლის ჟანდგბადის ცირკულაციას 
და უჯრედებისთვის გადაცემას. შესაბამისად ზიანდება სასიცოხლო ორგანონები, 
ცენტრალური ნერვული სისტემა, გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, სასუნთქი სისტემა. 
ამიტომაც, ადამიანი იხრჩობა, მას შემდეგ რაც მასში ხვდება, სისხლის აგენტი 
ძირითადად შესუნთქვის გზით. ნერვული აგენტები ბლოკავენ ფერმენტ 
Acetylcholinesterase (AChE)-ს ნერვულ სისტემაში. ეს იწვევს ბიოქიმიური მესენჯერის 
ნეიროტრანსმისტერის, რომელიც სტიმულატორია და უზრუნველყოფს იმპულსების 
გავრცელებას ნერვულ სისტემაში, აკუმულაციას ნერვულ უჯრედებს შორის. 
შედეგად, ხდება კუნთებისა და ჯირკვლების ჰიპერსტიმულაცია. ნერვულ აგენტებს 

 
20 ^Ibid19 
21 ^Ibid19 
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ძლიერი ტოქსიკური ზემოქმედების მოხდენა შეუძლიათ ადამიანზე. ზოგიერთი G-
სერიის ნერვული აგენტი, როგორიცაა ტაბუნი და სარინი ნაკლებად მდგრადია 
გარემოს მიმართ. ყველაზე ძლიერი ნერვული აგენტები V ტიპის აგენტებია, 
რომელთაგან რამდენიმე მილიგრამის გამოყენებაც კი სასიკვდილო შედეგს 
აყენებს. ისინი იწვევენ შემდეგ მდგომარეობას: ცრემლდენა, ოფლიანობა, 
ბუნდოვანი მხედველობა, თავის ტკივილი, სუნთქვის გაძნელება, ღებინება, 
კრუნჩხვები, სხეულის კონტროლის დაკარგვა, კუნთების დამბლა, გონების 
დაკარგვა. ასევე, არსებობს Riot control agent-ბი, რომლებიც განიხილება ქიმიურ 
იარაღად, თუმცა ისინი გამიზნულია დროებით ქმედითუნარიანობის 
დასაქვეითებლად. ადამიანის სხეულზე მოხვედრისას იწვევენ თვალების, პირის 
ღრუს, კანის, ფილტვებისა და ყელის გაღიზიანებას22. 
1980- იან წლებში საბჭოთა კავშირმა გამოიგონა კიდევ ერთი ნერვული აგენტი, 
რომელიც ცნობილია როგორც ნოვიჩოკი. აღნიშნული აგენტები მეოთხე თაობის 
ქიმიური იარაღია და უფრო მეტად ეფექტიანი ვიდრე მესამე თაობის აგენტები, 
როგორიცაა სარინი და XV. ნოვიჩოკი გამოირჩევა მესამე თაობის იარაღებისგან 
მეტად ლეტალური ეფექტით. თუ მსხვერპლს არ ჩაუტარდა სათანადო დახმარება, 
იგი გარდაიცვლება 20-30 წუთის განმალობაში. ამ აგენტის მოქმედების პრინციპი 
თითქმის იგივეა რაც წინამორბედი აგენტებისთვის არის დამახასიათებელი, თუმცა 
მათზე მეტად განვითარებული და დახვეწილია. ნოვიჩოკით მოწამვლის შემდგომი 
სიმპტომები შეიძლება იყოს: გონების დაკარგვა, სუნთქვის გართულება, 
პარალიზება 23.  
ნერვულ აგენტებს განსაკუთრებული ადგილი აქვთ ქიმიური იარაღის ომის 
ისტორიაში. გარკვეული დროის განმალობაში ისინი ითვლებოდნენ იდეალურ 
ქიმიურ იარაღად (CW) თავისი თვისებებების გამო. ასევე, ისინი თავისი 
წინამორბედებისგან განსხვევებით მეტი ქმედითუნარიანობით გამოირჩევიან. მათი 
სახელწოდება გამომდინარეობს მათივე მოქმედების პრინციპიდან, რომელიც 
გულისხმობს ორგანიზმში მოხვედრისას ნერვულ სისტემაზე ზემოქმედებას და მისი 
მოქმედების ფუნქციების დარღვევას24.  
ამასთანავე, ქიმიური იარაღის პროგრამის შემუშავება შესაძლებელია დაბალი 
კაპიტალითაც, თუმცა, რთლია ტოქსიკური ნივთიერებების ისეთი მარაგის შექმნა, 
რითაც მნიშვნელოვანი სამხედრო ზიანის მიყენება იქნებოდა შესაძლებელი 
მოწინააღმდიგისთვის25.  
აღსანიშნავია, რომ ქიმიურთან შედარებით ბიოლოგიური იარაღი განიხილება უფრო 
ეფექტიან საშუალებად, ვინაიდან BW აგენტები შედარებით მეტად ტოქსიკურია 
ვიდრე CW აგენტები. 1997 წლის მონაცემებით, ბიოლოგიური იარაღის 160 
დაავადების გამომწვევი სახეობაა ცნობილი. ბიო აგენტები შესაძლოა დაიყოს 
პათოგენებად და ტოქსინებად. პათოგენები ორგანიზმში მოხვედირასას იწვევენ 
დაავადებებს. ამ კატეგორიაში ერთიანდება ვირუსებიც და ბაქტერიებიც. რაც 
შეეხება ტოქსინებს, ისინი შხამიანი ნაერთებია, რომლებსაც აწარმოებენ ცოცხალი 
ორგანიზმები, როგორებიცაა მიკრობები, ობობები, გველები, მცენარეები და ა.შ26. 
(იხ.ფიგურა 3) 

 
22 What is a chemical weapon? OPCW. 
https://www.opcw.org/our-work/what-chemical-weapon 
 
23 What is Novichok nerve agent?. 2018. Telegraph.  
https://www.youtube.com/watch?v=cqvMlyHz3O0 
 
24 Kaszeta, D. 2020. Risk of Chemical/Biological attack by Russia against Ukraine. Georgian Center For 
Strategy and Development  
 https://www.facebook.com/GCSDorg/videos/724192435416062/ 
 
25 ^Ibid 15 
26 ^Ibid 12 
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ფიგურა 3. ბიოლოგიური აგენტების კლასიფიკაცია. წყარო: Chemical Weapon of Mass 
Destruction 

 
თუმცა, ახალ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელიც მოიცავს 2021 წლის 
განახლებულ სიას აღმოჩენილია 250-ზე მეტი ბიო აგენტი, მათ შორის ბაქტერიები 
და ვირუსებიც, რომლებიც იწვევენ ადამიანში სხვადასხვა დაავადებებს27. 

აღსანიშნავია, რომ ტერმინის - მასობრივი განადგურების იარაღის, გამოყენება 
ხშირად ასოცირდება მხოლოდ ბირთვულ იარაღთან, მისი მასშტაბური 
შესაძლებლობების გამო. ამ უკანასკნელის წარმოება და შენახვა WMD-ის ოჯახიდან 
საკმაოდ ძვირი ჯდება28. მაგალითისთვის, გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკის 
შეერთებული შტატები 2021 წლისთვის გეგმავდა გამოეყო ათობით მილიარდი 
დოლარი თავისი ბირთვული პროგრამის განსაახლებლად29. (იხ. ფიგურა 4) 
 

 
27 The aprproval list of biological agents.2021. Advisory committee on Dangerous Pathogens 
https://www.hse.gov.uk/pubns/misc208.pdf 
 
28 ^ibid 19 
29 Fact sheet: U.S Nuclear Weapon Modernization: Cost and constrains. 2021. Center for Arms Control and 
Non-proliferation. 
https://armscontrolcenter.org/fact-sheet-u-s-nuclear-weapons-modernization-costs-constraints/ 
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ფიგურა 4. ბირთვული იარაღის განახლების პროგრამა. წყარო: Center For Arms Control 
and Non-prolifiration, 2021 

 
ბირთვული იარაღის შექმნისას ძირითადად იყენებენ დასაშლელ ნივთიერებებს 
ურანიუმის ან პლუტონიუმის იზოტოპებს. მისი წარმოება საკმაოდ რთული და 
კომპლექსური პროცესია. ასევე, ეფექტური იარაღის შესაქმნელად კი საჭიროა 
ძლიერი ტექნიკური მხარდაჭერა და სპეციალური დანადგარები30.  
მასობრივი განადგურების იარაღში ერთიანდება გარდა ქიმიური ბიოლოგიური და 
ბირთვულისა, რადიოლოიური იარაღიც. ამ ტიპის იარაღებს ყოფენ ორ კატეგორიად: 
ერთი რომელიც მზადდება რადიოაქტიური ნივთიერებებისან და მეორე ტიპი, 
რომელიც შეიცავს ჰალოგენებს. რადიოაქტიური ცეცხლგამჩენ საშულებებში შედის 
ბომბები ან თერმიტის რაკეტები. მეორე კატეგორიაში შემავალი ერთ-ერთი 
იარაღი,რადიოაქტიური კვამლი, მზადდება სხვადასხვა ჰალოგენებისგან, 
როგორიცაა ფლორინი, ქლორინი, იოდინი და ბრომინი31.  

აღსანიშნავია, რომ CBRN იარაღით ჩადენილი შემთხვევების რაოდენობა 
ტერორისტების მხრიდან 1970 წლიდან 2018 წლამდე აღწევს 390-ს. დაფიქსირდა 
347 ქიმიური თავდასხმა, 31 ბიოლოგიური, 12 რადიოლოგიური და არცერთი 
ბირთვული. 32 (იხ.ფიგურა 5) 

 
30 ^Ibid 30  
31 DE Ment, J. 1952. Radiological Warfare Weapons. Society of American Military Engineers. Pp.106-108 
https://www-jstor-org.ezproxy.iliauni.edu.ge/stable/pdf/44569555.pdf?refreqid=fastly-
default%3A14e33034dda611f8179b9b867ac7693e&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&o
rigin=search-results 
 
32 Tin, D.Granholm,F. Hart A, Ciotone, G,R.2021. Terrorism Related Chemical, Biological, Radiation and 
nuclear attacks: A historical Global Comprason influencing the Eemerence of Counter-Terrorism Medicine. 
Cambridge Univeristy Press.  
 
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/4449DA9FC6E0143E1E644FBCD7670823/S1049023X21000625a.pdf/terrorism-related-
chemical-biological-radiation-and-nuclear-attacks-a-historical-global-comparison-influencing-the-
emergence-of-counter-terrorism-medicine.pdf 
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ფიგურა 5. WMD-ით განხორციელებული თავდასხმები ტერორისტების მხრიდან. წყარო: 
Prehospital and Disaster Medicine  

 

 

 
2. აგრესიული არასახელმწიფო აქტორების, კერძოდ, ტერორისიტული 

ორგანიზაციების WMD-ზე ხელმისაწვდომობის საკითხი  
 

მსოფლიოში არსებული ტექნოლოგიების და ხელსმისაწვდომი მასალების 
მეშვეობით შედარებით მარტივი ხდება ქიმიური აგენტების გადატანა და წარმოება. 
ასევე, ბიოლოგიური იარაღისთვის საჭირო ნივთიერებებსა და აღჭურვილობაზე 
წვდომა არცთუ ისე რთულია. არც ტერორისტული ორგანიზაციები მალავენ ინტერესს 
მასობრივი განადგურების იარაღების ფლობის და მისი განვითარების მიმართ. 
მაგალითისთვის იაპონურ ტერორისტულ ორგანიზაციას Aum Shinrikyo-ს საოცრად 
კარგად განვითარებული ტექნიკური მხარდაჭერა ჰქონდა, რომელიც მოიცავდა 
ქიმიურ საწარმოებს, მაღალ-განვითარებულ ლაბორატორიებს და რამდენიმე ასეულ 
ტონა 40 სხვადასხვა ქიმიკატს33. 

Aum shinrikyo წლების განმალობაში მუშაობდა CBRN-ის და ასევე სხვადასხვა 
ტექნოლოგიების განვითარებისთვის. დაჯუფებმა შექმნა საკუთარი ბიოლოგიური და 
ქიმიური ომის პროგრამა 300 მაღალკვალიფიციური, დაქირავებულ მეცნიერთა 
წყალობით. ასევე, ის ცდილობდა შეეძინა უცხოეთში ნივთიერებები თავისი 
ბიოლოგიური პროგრამისთვის. Aum shinrikyo -ს განშტოება ნიუ -იორკში, 
ძალისხმევას ხარჯავდა მოეპოვებინა მაღალტექნლოგიურო აღჭურვილობა და 
კომპიუტრული პროგრამები34.  
 ორგანიზაცია მუშაობდა ბიოლოგიურ პროგრამაზეც, თუმცა ამ ტიპის იარაღის 
გავრცლეების ისტორია ოფიციალურად არ დასტურდება. არსებობს მოსაზრება, რომ 
1990 წელს Aum Shinrikyo ცდილობდა ბოტულინუმის ტოქსინის გამოყენებით 

 
33Lyell, L. Chemical and Biological Weapons: The poor man’s bomb. North Atlantic Assembly.  
 https://irp.fas.org/threat/an253stc.htm 
 
34 ^Ibd 14 
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გამოეწვია მასობრივი მსხვერპლი. არსებობს ორი მნიშვნელოვანი წყარო, 
რომელთაგან ერთი ეკუთვნის იაპონიის ეროვნული პოლიციის სააგენტოს, აღწერს 
1990 წელს როგორ ცდილობდა ორგანიზაცია ბოტულინუმის გავრცელებას. თუმცა, 
არ არსებობს მყარი არგუმენტი, რომ ორგანიზაციამ გამოიყენა აღნიშნული ტოქსინი. 
იაპონური ტერორისტული ორგანიზაციის აშკარა წარუმატებლობამ 
ბოტულინიუმთან, სავარაუდოა, რომ ისინი აიძულა ეძებნა სხვა ნივთიერებები. 
რამდენიმე წყარო, გამოთქმული ვარაუდის მიხედვითაც, მათ მიიღეს ანთრაქსის 
შტამი ერთ-ერთი უნივერსიტეტიდან. როგორც ჩანს ორგანიზაცია ცდილობდა 
შეექმნა ბიოლოგიური იარაღი, რომელიც მნიშვნელოვან მსხვერპლს გამოიწვევდა, 
თუმცა მათი მცდელობები წარუმატებლად დასრულდა35.  
ქიმიური იარაღის პროგრამა აღმოჩდა ბიოლოგიურთან შედარებით ბევრად 
წარმატებული. ქიმიური იარაღის წარმოება მათთვის უფრო მეტად მარტივი 
აღმოჩდა ვიდრე ბიოლოგიურის ან ბირთვულის. მათ აღმოაჩდათ საკმარისი უანრები 
და ქიმიკატები შეექნათ ქიმიური იარაღი. 1993 წელს, ორგანიზაციამ მოიწვია 
ქიმიკოსთა ჯგუფი ქიმიური საწარმოებიდან დიდი რაოდენობით აგენტების 
მისაღებად. ჯგუფი ტესტირებებს ავსტრალიაში ცხვირის ფერმაში ატარებდა. 1995 
წლის სარინი თავდასხმის შემდეგ, ავსტარილიურმა გამოძიებამ აღმოაჩინა 
დახოცილ ცხვრებში სარინის კვალი. ჩატარებულმა ექსპერიმენტებმა მათ საშულება 
მისცა კარგად შეესწავლათ პროდუქტები, გამოესწორებინათ ხარვეზები და 
შეექმნათ ბევრად ეფექტიანი ქიმიური იარაღი ფართო მასშტაბიანი 
სიკვდილიანობის გამოსაწვევად36.  
მნიშვნელოვანი გარდატეხა მოხდა, როდესაც მათ მიიღეს რუსული ფორმულა 
სარინის სითეზისთვის. ვარაუდობენ, რომ რუსი მეცნიერები ესტუმრნენ 
ორგანიზაციას ქიმიურ ქარხანებში.სარინის პროგრამის დეტალები დღემდე 
ბუდნოვანი რჩება, თუმცა არსებობს წყაროები, რომელთა მიხედვით მტკიცდება, 
რომ შესაძლოა მართლა ჰქონოდა ადგილი ცოდნის ამგვარ გაცვლას რუსებსა და 
იაპონელ მეცნიერებს შორის. გარდა სარინისა aum shinrikyo-მ გამოიყენა XV 
მკველობისთვის, იაპონიაში. თუმცა ამ აგენტის წარმომავლობა დაუდგენელია, 
რადგან იგი სარინთან შედარებით რთულად საწარმოებელი აგენტია. ერთ-ერთი 
ვარაუდის თანახმად, ორგანიზაციის მეცნიერებმა შეძლეს 20 გრამი XV-ის 
წარმოება, მაგრამ იგი არ აღმოჩდა მკველობისთვის საკმარისად სუფთად 
წარმოებული37.  
Aum Shinrikyo-ის კავშირებმა რუსებთან მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა 
ორგანიზაციის განვითარებაზე. იგი იყენებდა მაღალი თანამდებობის პირებთან 
დასაახლოებლად სიმდიდრეს, რათა იარაღზე წვდომა და მათი შეძენა 
თავისუფლად შესძლებოდა. Aum Shinrikyo ცდილობდა დამკვიდრებას შრი-ლანკასა 
და ინდოეთში. მიუხედავად ბუდისტური ფესვებისა მას სამხრეთ აზიის ამ ქვეყნებში 
ფეხის მოკიდება ძალიან გაუჭირდა38  
ორგანიზაციის ისტორია ამერიკაში იწყება 1989 წლიდან. თუმცა შტატებში მას ბევრი 
მიმდევარი არც არასდროს ყოლია განხვავებით რუსეთისგან. იგი აშშ-ში ყოფნას 
იყენებდა საჭირო ხელსაწყოებისა და ტექნოლოგიების შესაძენად.39 
1990- იან წლებში კიდევ ერთი ტერორისტული ორგანიზაცია ცდილობდა CBRN 
მასალების შეძენას. ალ-კაიდა მრავალჯერ ეცადა ეწარმოებინა ანთრაქსის 

 
35 Parachini, J.2005. Aum Shinrykyo. RAND. Vol.2 pp. 11-16.  
https://www-jstor-
org.ezproxy.iliauni.edu.ge/stable/pdf/10.7249/mg332nij.9.pdf?refreqid=excelsior%3A0036b9ed3b0f2c4e9
bf6250fcc5dacdb&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&origin= 
 
36 ^Ibid35 
37 ^Ibid35 
38 ^Ibid35 
39 ^Ibid35 
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ლეტალური ეფექტის მქონე ბაქტერია, რათა შეემუშავებინა ბიოლოგიური იარაღი. 
ორგანიზაციასთან აფელირებული დაჯგუფებები კი დაინტერესებულნი იყვენენ 
ნედლი ქიმიკატებითა და შხამებით. 2002-დან 2003 წლამდე, ორგანიაზაცია 
გეგმავდა რაცინითა და ციანიდით თავდასხმებს ლონდონის მეტროზე, თუმცა 
ლონდონის პოლიციის სამსახურმა ეს მცდელობები ჩაშალა. ალ-კაიდას CBRN 
იარაღის წარმოების მცდელობები კრახით დასრულდა. წარუმატებლობისთვის 
ტერორისტულ ორგანიზაციას ბევრი მიზეზი ჰქონდა. ერთ-ერთი სირთულე რასაც ალ- 
კაიდა გადააწყდა იყო საჭირო მასალების შეძენა და მათი განვითარება. 
ორგანიზაციას ჰქონდა ბირთვული იარაღის შექმნის ამბიცია, თუმცა ამისთვის 
საჭირო ტექნიკა არ გააჩდა. არათუ ბირთვულის იარაღის პროგრამა, არამედ 
ანთრაქსის პროექტიც კი ვერ განავათარეს40.  

 

3. ტერორისტული ორგანიზაციების მიერ მასობრივი განადგურების 
იარაღის გამოყენების შემთხვევების მოკლე ისტორიული 
მიმოხილვა იაპონიაში, სირიასა და ერაყში. 

 
მსოფლიოში არსებობს შემთხვევების მთელი სერია, როცა არასახელმწიფო 
აქტორებმა გამოიყენეს მასობრივი განადგურების იარაღთა კლასიდან რამდენიმე 
მათგანი, შიშის, ტერორის, ნგრევისა და სიკვდილიანობის გამოსაწვევად. ზოგი 
თავდასხმა დადასტურდა გამოძიების შედეგად, ზოგი ინციდენტი კვლავაც არ არის 
დადასტურებული.  
ტოკიოს თანამედროვე ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ტერორისტული 
მოვლენა უკავშირდება 1995 წელს ტოკიოს მეტროზე ქიმიური ნივთიერებით, 
კერძოდ კი სარინით თავდასხმას, რომელიც განახორციელა იაპონურმა 
ტერორისტულმა ორგანიზაციამ Aum Shinrikyo-მ. ამ მოვლენამ მნიშვნელოვანი 
როლი ითამაშა სხვა ტერორისტულ ორგანიზაციბზე, ეძებნათ გზები ბიოლოგიური, 
ქიმიური რადილოგიური და ბირთვული შეტევების შესასრულებლად41.  
 Aum Shinrikyo-მ არაერთხელ გამოიყენა CWB იარაღი იაპონიაში. ორგანიზაციამ 
1990-95 წლების შუალედში წამოიწყო 17 თავდასხმა, აქედან 10 ქიმიური და 7 
ბიოლოიური. შეტევების სამიზნე ჯგუფები იყვნენ მოქალაქეები და ოფიციალური 
პირები. გამოძიების შედეგად დადასტურდა ოთხი ბიოლოგიური თავდასხმა, 
რომლიდან სამი შემთხვევა განხორციელდა ანთრაქსით იგივე ჯილეხით, ხოლო 
ერთი - ბოტულინუმით. ქიმიური იარაღით შესრულელებული ოთხი შეტევის დროს 
გამოიყენეს სარინი. ასევე, დანარჩენი სხვა ქიმიური თავდასხმა შეასრულდა XV 
აგენტით, წყალბადის ციანიდით და ფოსგენით42.  
Aum Shinrikyo, როგორც სასულიერი დაჯგუფება გაჩდა 1980-იან წლებში და იგი 
თავიდან აერთიანდება მასში ბუდისტურ, ასევე ინდუისტურ შეხედულებებს, ხოლო 
მოგვიანებით შეიძინა ქრისტიანული აპოკალიპტური მოძვღვრების ელემეტებიც. 

 
40 Rathore, A, S. 2016. Is the treat of ISIS using CBRN real?. International Centre for Political Violance and 
Terrorism Research. Pp.4-10. 
https://www.jstor.org/stable/pdf/26369585.pdf?refreqid=excelsior%3A1c72900f77ace6471d425ee27ac3cf8
c&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&origin=&acceptTC=1 
 
 
41 Gunaratna, R. 2018. Aum Shinrikyo’s Rise, fall and Revival. Counter Terrorists Trends and Analyses. 
International Centre for political and Terrorism Research. Vol. 10, No. 8, pp. 1-6  
Available at : JSTOR 
https://www.jstor.org/stable/pdf/26481827.pdf 
 
42 ^Ibid41 
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1989 წელს დაჯგუფებამ მოიპოვა სასულიერო ორგანიზაციის წოდება, 
იაპონონიაში43.  
1995 წლის ტოკიოს სარინის თავდასხმის შემდეგ, აღნიშნულ ტერორისტულ 
ორგანიზაციას ჰქონდა წარუმატებელი მცდელობები წყალბადის ციანიდის 
გავრცელების, მეტრო- სადგურებზე. ამასთანავე, ტოკიოს მეტროზე მომხდარი 
შემთხვევის შემდგომ, რომელმაც 30 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და დააზიანა 
5,800 მოქალაქე, ორგანიზაციამ უკან დაიხია, თუმცა იგი დღემდე აგრძელებს 
არსებობას Aleph-ის სახელწოდებით44.  
 ისლამური სახელმწიფო ქიმიურ აგენტებს იყენებდა სირიაში, ასევე ერაყშიც საწყის 
ეტაპზე, რომელიც მოიცავს ხალიფატის არსებობის პირველ წლებს( 2015-2015), ISIS 
-ის ქიმიური თავდასხმები ეყრდნობოდა ფართოდ გავრცელებულ ქიმიკატებს - 
ქლორისა და ფოსფინის გამოყენებას. აღნიშნულ ქიმიკატებს ათავსებდნენ 
ხელნაკეთ ასაფეთქებელ მოწყობილობებში( IEDs), რომლებსაც შემდგომ 
ამონტაჟებდნენ გზის პირას. 2015-2017 წლებში ორგანიზაციამ გააძლიერა თავისი 
შესაძლებლობები და გამოიყენა აგენტი, რომელიც ცნობილია, როგორც გოგირდის 
მდოგვის აგენტი.45. თუმცა, ისლამური სახელმწიფოს მიერ გამოყენებული 
თავდასხმების ძირითადი ნაწილი არ არის დადასტურებული. ორგანიზაცია 2014 
წლიდან 2017 წლამდე ეჭვმიტანილია, სირიაში, ქიმიური იარაღით 
განხორციელებულ 30 თავდასხმაში. სავარაუდოდ, ხალიფატი ძირითად 
შემთხვევებში ქიმიურ იარაღს იყენებდა ფსიქოლოგიური გავლენის 
მოსახდენადაც46.  

სირიაში, ISIS-ის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების ერთ-ერთ შემთხვევას 
წარმოადგენს 2016 წლის 15-16 სექტემბერს მომხდარი ინციდენტი. აღნიშნულ 
ინციდენტზე გაეროსა და OPCW- ს გაერთიანებული საგამოძიებო მექანიზმის 
პასუხისმგებლობას აკისრებს ISIS-ის. აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის თავდასხმის 
დროს გამოიყენეს გოგირდის მდოგვის აგენტი47.  
ერაყისა და ლევანტის ისლამურმა სახელმწიფომ 2014-2017 წლებში განახორციელა 
ერაყში 29 თავდასხმა ქიმიური ასაფეთქებელი იარაღების მეშვეობით. 2017 წლის 
ერთ-ერთი შეტევის დროს თავდამსხმელებმა ოთხი ქიმიური ნაღმი ისროლა 
მოსულში უდანაშაულო მოქალაქეების წინააღმდეგ. ამ შედეტევის შედეგად, სულ 
მცირე 13 ადამიანი დაშავდა. მიუხედავად იმისა, რომ არცერთამ ჯგუფმა აიღო 
პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე, წყაროების მიხედვით თავდასხა მოაწყო 
ერაყისა და ლევანტის ისლამურმა სახელწმიფომ48. 

 
43 ^Ibid41 
44 Aum Shinrikyo: The Japanese cult behind the Tokyo Sarin attack. 2018. BBC.  
https://www.bbc.com/news/world-asia-35975069 
 
45 Strack, C. 2017. The Evolution of the Islamic State’s Chemical Weapon’s Effort. Combating Terrorism 
center at West Point. V.10 No.9. pp.19-23 
https://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2017/10/CTC-Sentinel_Vol10Iss9-21.pdf 
 
46 Islamic State’s Chemical Weapons Capability degraded, IHS Markit says. 2017. IHS Market  
https://news.ihsmarkit.com/prviewer/release_only/slug/aerospace-defense-security-islamic-states-
chemical-weapons-capability-degraded-ihs-mar 
 
47 Both ISIL and Syrian Government responsible for use chemical weapons, UN Security Council told. 2017. 
UN News  
https://news.un.org/en/story/2017/11/570192-both-isil-and-syrian-government-responsible-use-chemical-
weapons-un-
security#:~:text=The%20Islamic%20State%20of%20Iraq,Council%2Dmandated%20investigation%20said
%20Tuesday. 
 
48 Global Terrorism Database 
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4. გაეროს ოფისები და მექანიზმები WMD ტერორიზმის პრევენციის-

თვის  
 
გაერო, რომლის მიზანიცაა საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და მშვიდობის 
შენარჩუნება, მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თავისი უწყებებითა და სხვა 
ორანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობით ტერორიზმის წინააღმდეგ 
ბრძოლაში. ოფისები კონტრტერორისტულ ძალისხმევას ახორციელებენ 
ორგანიზაციის მიერ მინიჭებული მანდატის ფარგლებში.  
9 /11-ის მოვლენის შემდგომ, ორგანიზაციამ შექმნა კონტრტერორისტული საბჭო - 
CTC, რეზოლუციით 1373-ით, რომელიც სთხოვს ქვეყნებს მიიღონ რიგი 
ღონისძიებები, რათა გააძლიერონ მათი სამრთლებრივი თუ ინსტიტუციური 
შესაძლებლობები ტერორიზმთან ბრძოლაში. ასევე, მოითხოვს შეურთდნენ, რაც 
შეიძლება სწრაფად 1993 წელს მიღებულ 19 საერთაშორისო სამართლებრივ 
დოკუმენტებს ტერორისტული აქტების აღსაკვეთად49 .  
აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული 19 სამართლებრივი დოკუმენტი შეიმუშავდა 
გაეროსა და ატომური საერთაშორისო სააგენტოს ( IAEA) ეგიდით და მოიცავს 
კონვენციებს, რომლებიც ითვალისწინებს ბირთვული ნივთიერებების, ასევე 
ასაფეთქებელი მასალების დაცვას50.  
2017 წელს, რეზოლუციით 71/291, შეიქმნა გაერთიანებული ერების 
კონტერორისტული ცენტრი (UNCCT). უწყება დაარსეს, რათა დაეხმაროს წევრ 
ქვეყნებს გაეროს გლობალური კონტრეტერორისტული სტრატეგიის იმპლემენტაცია-
ში. აღნიშნული სტრატეგია მოუწოდებს ქვეყნებს: CBRN ნივთიერებების 
კონტრაბადის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ, ბიოტექნოლოგიური მიღწევების ტერო-
რისტული მიზნებისთვის არ გამოყენებისკენ, საბაჟო და სასაზღვრო კონტროლის 
გაძლიერებისკენ, რათა თავიდან აიცილონ CBRN იარაღის მასალებით უკანონოს 
ვაჭრობა და მოუწოდებს ქვეყნებს გააძლიერონ კოორდინაცია CBRN იარაღით 
ჩადენილ ტერორისტულ თავდასხმებზე რეაგირება-დაგეგმვასთან დაკავშირებით51.  

გაეროს ოფისებიდან მნიშვნელოვანი უწყებაა UNODA- რომელიც მონაწილოებს 
ორაგანიზაციის მიერ გაწეულ ძალისხმევაში და ითვალისწინებს WMD -ს იარაღის 
გაუვრცელებლობას. უწყება თანამშრომლობს გაეროს სამთავრობოთაშორისო 
ორგანიზაციებთან, როგორიცაა IAEA, OPCW, CTBTO, PrepCom. დამატებით, UNODA 
მხარს უჭერს ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის ხელშეკრულებასა და 
ბიოლოგიური იარაღის კონვენციას52.  
 გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყება UNODC -ს 
თავისი მანდატის ფარგლებში მოეთხოვება განავითაროს ცოდნა ქიმიურ, 
ბიოლოგიურ, რადიოლოიურ და ბირთვულ ტერორიზმთან ბრძოლის საერთაშორისო 

 
https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?expanded=yes&casualties_type=b&casualties_max=&
start_yearonly=1970&end_yearonly=2019&criterion1=yes&dtp2=some&success=no&country=95&perpetra
tor=40151&weapon=1%2C2&ob=GTDID&od=desc&page=1&count=20#results-table 
 
49 Security Council-Counter Terrorism Comitte 
 https://www.un.org/securitycouncil/ctc/content/about-us-0 
 
50 International legal instruments  
https://www.un.org/counterterrorism/international-legal-instruments 
 
51 UN Counter-Terrorism Centre 
https://www.un.org/counterterrorism/cct/chemical-biological-radiological-and-nuclear-terrorism 
 
52 Office of Disarmmament Affairs  
https://www.un.org/disarmament/wmd/ 
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სამართლებრივ ბაზაზე53. UNODC უერთდება გაეროს კონტრტერისტულ ძალის-
ხმევას, ვინაიდან ტერორიზმთან დაკაშვირებული საფრთხეები არსად წასულა და 
ის დღემდე რჩება მნიშვნელოვან გამოწვევად მსოფლიოსთვის54.  
 

4.1 გაეროს მიერ მიღებული სამართლებრივი დოკუმენტები, როგორც 
საერთაშორისო საზოგადოების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, 
არასახელმწიფო აქტორებისთვის WMD იარაღის  შეძენა, 
ტრასპორტირება, წარმოებისა და გამოყენების აღსაკვეთად.  
 

2004 წელს გაეროს გენერალური ანსამბლეის მიერ მიღებული 1540 რეზოლუციით, 
ორგანიზაცია მოუწოდებს ყველა სახელმწიფოს თავი შეიკავონ იმ არასახელმწიფო 
აქტორებისთვის ნებისმიერი სახის მხარდაჭერისგან, რომლებიც ცდილობენ 
ტერორისტული მიზნებისთვის შეიძინონ და გადაიტანონ ან გამოიყენონ ქიმიური და 
ბიოლოგიური იარაღი. რეზოლუცია მოითხოვს ქვეყნებმა თავიანთ ტერიტორიაზე 
საკუთარი იურისდიქციის ფარლებში აღასრულონ კანონი და მიიღონ ქმედითი 
ზომები არასახელმწიფო აქტორებისთვის იარაღის მიწოდების საშუალებების 
თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნული რეზოლუციის იმპლემენტაციაში მნიშვნელო-
ვან როლს თამაშობს UNODA, რომელიც ეხმარება სახელმწიფოებს სრულად 
შეასრულონ რეზოლუციით გათვალისწინებული მოთხოვნები55.  
აღანიშნავია, რომ ერთ-ერთ ყველაზე რელევენტურ საერთაშორისო დოკუმენტად 
ითვლება 1540, რომელიც კრძალავს ტერორისტებისთვის მასობრივი გადანდგურე-
ბის იარაღის გადაადგილებისა და შეძენის საშუალების მიცემას. სამხრეთ კორეის 
ყოფილი ელჩის, გაეროში, ოუ ჯუნის მიხედვით, წლების განმალო-ბაში ისინი 
დაუღალავად მუშაობდნენ რეზოლუციის სრულად იმპლემენტაციისთვის. მისივე 
განცხადებით დღესდღეობით სამყარო ბევრად უკეთესია WMD ტერორიზმის 
პრევენციის კუთხით, ვიდრე ის აქამდე იყო56.  
2016 წელს კი გაერომ გმოუშვა რეზოლუცია 2325 არასახელმწიფო აქტორების 
მხრიდან WMDs-ის არალეგალური გზებით შეძენის აღსაკვეთად. ერთხმად 
მიღებული დოკუმტი 2325 მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენს იმ არასახელ-
მწიფო აქტორების წინააღმდეგ, რომლებიც არაფრად აგდებენ ადამინთა 
სიცოცხლეს და აქტიურად ეძებენ მასობრივი განადგურების იარაღის 
დასამზადებელ სახიფათო ნივთიერების ხელში ჩაგდების ახალ შესაძლებლო-
ბებს57.  

 
53 Office Drugs and Crime 
https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/expertise/countering-chemical-biological-radiological-and-
nuclear-terrorism.html 
 
54 Drug Control, Crime prevention and combating terroirsm.2019. UN 
https://www.un.org/annualreport/2019/files/2019/09/Annual-report-SG-2019-EN-Chapter-8.pdf 
 
55 UN Security Council Resolution 1540 (2004) 
https://www.jstor.org/stable/pdf/26369585.pdf?refreqid=excelsior%3A1c72900f77ace6471d425ee27ac3cf8
c&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&origin=&acceptTC=1 
 
56 Weapon of Mass Destruction: Threats and Responses.2015.United Nation 
https://www.youtube.com/watch?v=nZfUtIdYDeM&t=76s 
 
57 Security Council Adopts Resolution 2325(2016), calling for Framework to keep Terrorists, other None 
State Actors from Acquiring Weapon of Mass Destruction. 2016. Security Council. 
https://www.un.org/press/en/2016/sc12628.doc.htm 
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უშუროების საბჭომ წევრებს მოუწოდა გააქტიურებისა და უსაფრთხო 
საერთაშორისო ჩარჩოს შემუშავებისკენ, აგრესიული არასახელმწიფო აქტორების 
მხრიდან მზარდი ტექნოლოიური პროგრესის და ამბიციების ზრდის საპასუხოდ. 
ასევე, საბჭომ მიმართა სახელმწიფოებს გაეძლიერებინათ იარაღის გაუვრცელე-
ბლობის ეროვნული ძალისხმევა რეზოლუცია 1540-ის დანერგვით. ეს რეზოლუცია 
ცდილობს ხელი მაქსიმილიურად შეუშალოს არასახელმწიფო აქტორებს მოიპოვონ 
ქიმიური, ბილოგიური, და ბირთვული იარაღი58.  

ამასთანვე გაეროსა და OPCW გაერთიანებულმა საგამოძიებო უწყებამ 2016 წლის 
15-16 სექტემბერს მომხდარ ქიმიურ შეტევაზე პასუხისმგბელობა დააკისრა 
არასახელწმიფო აქტორს, ISIS-ის59. ასევე, გაეროს მიერ ავტორიზებული 
საგამოძიებო უწყების მიხედვით, 2015 წელს, ისლამურმა სახელმწიფომ განახორ-
ციელა ქიმიური თავდასხმა, ქალაქ მარეაზე60. აღსანიშანვია, რომ დოკუმენტი 2325 
მიიღეს 2016 წელს, არასახელწიფო აქტორებისთვის არაკანონიერი გზებით WMDs 
მოპოვების წინააღმდეგ.  
გაეროს რიგით 1373 რეზოლუცია61 მნიშვნელოვანი საერთაშორისო დოკუმენტია, 
თუმცა ზემოთ განხილული დოკუმენტებისგან განსხვავებით შესაძლოა ნაკლებად 
ქმედითუნარიანად ჩაითვალოს ისეთ გამოწვევაზე ეფექტურ პასუხად, როგორიცაა 
მასობრივი განადგურების იარაღის ტრანსპორტირება და შეძენა. აღნიშნულ 
დოკუმენტში, რომელიც 2001 წელს მიიღეს 11 სექტემბრის მოვლენების შემდგომ, 
გამოთქმულია შეშფოთება ბირთვული, ქიმიური, ბიოლოგიური და სხვა მასობრივი 
განადგურების იარაღის დამზადებისთვის საჭირო მომაკვდინებელი ნივთიერე-
ბების გადაადგილებასთან დაკავშირებით. რეზოლუცია ყურადღებას ამახვილებს 
ტერორისტული აქტების ფინანსირების აღკვეთის პრევენციაზე, ტერორისტების 
პასუხისგების საკითხზე და საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობაზე62.  

 
4.2. გაეროსსა და OPCW-ის თანამშრომლობა WMD ტერორიზმის აღკვე-
თის მიმართულებით 
 
ორგანიზაცია OPCW-ის დაფუძნება უკავშირდება ქიმიური იარაღის შესახებ 
კონვენციის ძალაში შესვლას, 1997 წელს. აღნიშნული სამთავრობოთაშორისო 
ორგანიზაციის მისიაა ქიმიური იარაღისგან თავისუფალი გარემოს შექმნა. ამ 
მიზნით იგი ეხმარება წევრ სახელმწიფოებს CWC-ის იმპლემენტაციაში, რათა 
თავიდან აიცილონ ქიმიური იარაღის ხელახალი აღმოცენება და ასევე, გამოიყენონ 
ლაბორატორიები მშვიდობიანი მიზნებისთვის63. კონვენციის სრულად დანერგვას კი 
მნიშვნელოვანი წვრილი შეაქვს კონტერორისტული ძალისმხმევაში. მიუხედავად, 
იმისა რომ თავიდანვე არ იყო შემუშავებული CWC-ში ტერორიზმის წინააღმდეგ 
საბრძოლვევლად, მისი ყველა დებულების შესრულება ქვეყნების მიერ ავტომა-
ტურად გამოიწვევს არასახელმწიფო აქტორების ქიმიკატებზე თავისუფლად 

 
58 ^Ibid57 
59 ^Ibid, 20 
60 ^Ibid. 24 
61 Resolution 1373(2001) 
https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_english.pdf 
 
62 The International Legal Framework against Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear(CBRN) 
Terrorism. 2016. United Nations 
https://www.unodc.org/documents/terrorism/for%20web%20stories/1-
WS%20CBRN%206%20modules/CBRN_module_-
_E.pdf?fbclid=IwAR0mwPcWuDem2a43fwJcMgeHTE3JcZGXrYlm_sAeEbNMJlliGzma6Toi9V8 
 
63 OPCW: history  
https://www.opcw.org/about/history 
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წვდომის შეზღუდვას და ასევე, დაეხმარება სახელმწიფოებს ტოქსიკური ქიმიკატე-
ბზე და მათთან დაკავშირებულ ნივთიერებებზე ეფექტიანი კონტროლის 
განხორციელებაში64. 
ფიგურა 6. კონვენციის წევრი ქვეყნები. წყარო: Statistica 

კონვენცია ქიმიური იარაღის 
შესახებ მიზნად ისახავს  
მასობრივი  განადაგურების ყველა 
ტიპის იარაღის აღმოფხვრას 
ქიმიური იარაღის წარმოების, 
შეძენის შენახვის, ტრანსპორ-
ტირების, მიწოდებისა და გამოყე-
ნების აკრძალვით. ის სახელმწი-
ფოები, რომლებიც უერთდებიან 
კონვენციას, ვალდებულნი არიან 
მიიღონ აუცილებელი ზომები CWC-
ის დებულებების შესასრულე-
ბლად65. (იხ. ფიგურა 6) 

მას შემდეგ, რაც კონვენცია შევიდა 
ძალაში 72 ტონა ქიმიური იარაღის 

ქონა დაადასტურა 8 ქვეყანამ. OPCW-მიხედვით, განადგურებულია 
დადასტურებული მარაგის 98%. ასევე, ორგანიზაცია მუშაობს ქვეყნებთან 
ტექნიკური სამდივნოს მიერ შემუშავებული ონლაინ პლატფორმებისა და 
მოდულების მეშვეობით, ქიმიური იარაღის ხელახალი შექმნის თავიდან აცილების, 
არასახელმწიფო აქტორების მხრიდან მომდინარე საფრთხის გამკლავების, 
საერთაშორისო თანამშრომლობის გაფართოებისა და ქიმიურ იარაღთან 
დაკავშირებულ სხვა საკვანძო საკითხების მიმართულებით66. (იხ. ფიგურა 7) 
ფიგურა 7. განადგურებული ქიმიური იარაღის მარაგის ოდენობა. წყარო: UNODA 

 

 
64 Dealing with the treat of terrorism 
https://www.opcw.org/our-work/preventing-re-emergence-chemical-weapons 
 
65 Chemical Weapon Convention. OPCW 
 https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention 
 
66 The United Nations Disarmament Yearbook: chemical and biological weapon.2020. pp. 64-66 
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2021/10/en-yb-vol-45-2020-part2_rev-1.pdf#page=60 
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ამასთანავე, OPCW წარმოადგენს გაეროს პარტნიორ ორგანიზაციას, ხოლო მათ 
თანამშრომლობას არეგულირებს 2001 წელს მიღებული შეთანხმება67. ორგანიზაცია 
ასევე, ჩართულია გაეროს დანარჩენ წევრ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 
ერთად CTITF-ში(United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force), 
რომლის მიზანიცაა უზრუნველყოს თანმიმდევრული, კოორდინირებული და 
მრავალხმრივი მიდგომები ტერორიზმის წინააღდეგ. ასევე, CTITF ეხმარება გაეროს 
წევრ სახელმწიფოებს გაეროს გლობალური ანტიტერორისტული სტრატეგიის 
იმპლემენტაციაში. აღნიშნული სტრატეტიგია, რომელი მიიღეს 2006 წელს, 
მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო, ვინაიდან გაეროს ყველა წევრი ქვეყანა შეთანხმდა 
ტერორისზმის წინააღმდეგ ყოვლისმომცველი მიდგომების და გეგმის 
ჩამოყალიბებაზე. საპასუხოდ, CTITF-იმ შეიმუშავა ახალი პროექტი, რომელიც ხელს 
შეუწყობს უწყებათაშორის თანამშრომლობას ტერორისტების მხრიდან ქიმიურ 
ქარხნებზე თავდასხმისა და ქიმიკატების ტრასპორტირების პრევენციას. 68 

       

4.3 IAEA 
 

საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტო დაარსდა 1957 წელს ბირთვული 
ტექნოლოგიების განვითარების შედეგად გამოწვეული საფრთხეების არსებობის 
გამო. მისი დაარსების ინიციატივა გამოთქვა ამერიკის შეერთებული შტატების 
პრეზიდენტმა ეიზენჰაუერმა, როცა სიტყვით მიმართა გაერთიაენებული ერების 
ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს. სააგენტოს მიზანია უზრუნველყოს ბირთვული 
მეცნიერებისა და მიღწეული პროგრესის მშვიდობიანი და უსაფრთხო გამოყენება. 
იგი ხელს უწყობს საერთაშორისო მშვიდობასა და უსაფრთხოებას, ასევე გაეროს 
მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევას69. 

IAEA თანამშრომლობს გაეროს ათზე მეტ ორგანიზაციასთან. ატომური სააგენტოს 
გენერალური დირექტორი არის გაეროს აღმასარულებელი საბჭოს წევრი და 
რეგულარულად მოწანილეობს გაეროს გენერალური მდივანის მიერ გამართულ 
შეხვედრებში70. 

საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოს ძირითადი ინსტრუმენტი შეასრულოს 
დაკისრებული ფუნქცია არის ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობის 
ხელშეკრულება (NPT). დოკუმენტი პირდაპირ არ მიემართება არასახელმწიფო 
აქტორების მოქმედებებს, თუმცა ავალდებულებს ბირთვულ და არაბირთვულ 
ქვეყნებს მიიღონ ზომები არასახელმწიფო აქტორების მხრიდან ბირთვული 
ნივთიერებების შეძენის შეზღუდვის საკითხში. თუმცა, საერთაშორისო სისტემაში 
ისეთი ბირთვული ქვეყნები არსებობა, როგორიცაა ირანი და ჩრდილოეთ კორეა 
ზრდის როგორც მათთაგან მომავალ საფრთხეს ასევე, მათი ქმედებები ხელს 
აძლევს ტერორისტებს მოიპარონ  ბირთვული იარაღისთვის საჭირო მასალები71.  

 
67 Agreement between United Nations and OPCW. 
https://www.opcw.org/resources/opcw-agreements 
 
68 Amin, Z. 2012. United Nations Counter-Terrorism Implementation Task. Force .  
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/event_photos/2012/Tarnow/amin_CTITF__Statement_12
NOV12.pdf 
 
69 International Atomic Energy  
https://www.iaea.org/about/overview/history 
 
70 United Nations System  
https://www.iaea.org/about/partnerships/united-nations-system 
 
71 Martin, B.2016. Weapon of Mass Destruction: Nuclear Terrorism and Nuclear Proliferation. International 
Centre for Political Violence and Terrorism Research. Vol 8, No. 2. Pp. 17-23  
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5. დღეს არსებული გამოწვევები და რეკომენდაციები 
 

ზემოთ მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე შეიძლება ვთქვთ, რომ 
საერთაშორისო უსაფრთხოების არქიტექტურისთვის მნიშვნელოვანია 
ტერორისტული ორგანიზაციებს არ ჰქონდეთ მასობრივი განადურების იარაღებზე 
და მასთან დაკავშირებულ ტექნოლგიურ მიღწევებთან წვდომის საშუალება, რათა 
არ მოხდეს მათი შეძენა, ტრანსპორტირება, წარმოება და გამოყენება 
არასამოქალაქო მიზნებისთვის. ტერორისტების აგრესიულ ქმედებებს მოჰყვება 
ხოლმე გაეროს მხრიდან გარკვეული ღონისძიებების გატარება. ამ მხრივ, 
აღსანიშნავია რეზოლუცია 1540. თუმცა, აღნიშნული დოკუმენტის ქმედითუნარიანო-
ბისთვის საჭიროა გაეროს წევრმა ქვეყნებმა მისი დებულებები სრულად 
შეასრულონ.  
აღსანიშნვაია, რომ შეინიშნება დადებითი ტენდეციები ქვეყნების მიერ გან-
ხორციელებული დებულებით გათვალისწინებული ღონისძიებებზე72. აღნიშნულ 
გრაფიკზე შედარებულია ერთმანეთთან 2011 წელსა და 2016 წლებში ქვეყნების 
მიერ მიღებული ზომები, რომლებიც რეგულირდება დოკუმენტის მე-2 და მე-3 
დებულებით. მაგალითად, თუ 2011 წელს 9 ქვეყანამ 332 ღონისძიება შეასრულა, 
2016 წელს 19-მა მიაღწია აღნიშნულ რაოდონებას. 2011 წელს 330 ღონისძიებიდან 
124 ქვეყანამ განახორციელა 150 ან ნაკლები ღონისძიება, ხოლო 68 ქვეყანამ 150 
ან 15-ზე მეტი. 2016 წელს 110-მა ქვეყანამ 150 ან ნაკლები ზომა შეასრულა, რაც 
შეეხება 83 ქვეყანას, მათ 150 ზე მეტი ზომა მიიღეს. საშუალოდ, 2016 წელს 
მიღებული ზომების რაოდენობაა 159, ხოლო 2011 წელს 134. ეს მონაცემები ხაზს 
უსვამს რეზოლუციის იმპლემენტაციის დადებით მაჩვენებელს73. (იხ.ფიგურა 8) 
იხ.ფიგურა 8. რეზოლუცია 1540-ით მე-2 და მე-3 დებულებით გათვალისწინებული ზომები, 
რომელთა იმპლემენტაცია მოხერხდა 2011 და 2016 წელს.  

 

 
https://www.jstor.org/stable/pdf/26369587.pdf?refreqid=excelsior%3A33e867e0ce2eb7adce4c942802182
442&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&origin= 
72 committee 1540 
https://www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/general-
information.shtml?fbclid=IwAR0_c_YMQolpfryRV2hGRgTEL-jEm2RswJy1HqXRUn4jU9KwjeM9v7Kzwlo 
73 ^Ibid72 



 
 

25 

მიუხედავად დადებითი მაჩვენებლებისა, დოკუმენტის იმპლემენტაცია მაინც დგას 
დღის წესრიგში, ვინაიდან გაეროს რამდენიმე წევრი სახელმწიფო თავს იკავებს 
შესაძლო გადადგმული ნაბიჯების გაზიარებისკენ. შესაბამისად კომიტეტი 1540 
განაგრძობს მუშაობას მიზნის მისაღწევად74.  
არსებობს გამოწვევბები ქიმიური იარაღის მარაგთან დაკავშირებით, მიუხედავად 
იმისა, რომ მათი გარკვეული რაოდენობის განადგურება მოხდა OPCW-ს რამდენიმე 
წევრი ქვეყნის მიერ საფრთხეები მოსალოდნელია ისეთი სახელწმიფო აქტორების 
მხრიდან როგორიცაა სირია და ირანი.  
სირიის ქიმიური იარაღის პროგრამასთან დაკავშირებული საკითხები ამ 
დროისთვის ისევ გადაუჭრელია. ქვეყნის ქიმიური იარაღის დეკლარაცია არ 
შეესაბამება კონვენციას CWC. ასევე, OPCW-ს არ მიუღია ინფორმაცია ყველა 
არაადეკლარირებული ნერვულ აგენტზე, რომელიც წარმოებულია ყოფილი ქიმიური 
იარაღის საწარმოებში. ორგანიზაციისთვის არ მიუწოდებია სირიას მათ მიერ 
მოთხოვნილი დოკუმენტები 2021 წლის 8 ივნისს სამხედრო ობიექტებზე 
თავდასხმის შემდეგ, ამავე ობიექტებზე მდებარე ქიმიური საწარმოს მდგომარეო-
ბაზე75.  
სირიის ხელისუფლება არაერთხელ არის დადანაშაულებული ქიმიური იარაღს 
გამოყენებაზე არასამოქალაქო მიზნებისთვის76. გარდა ამისა, არსებობს 
მოსაზრება, რომ ქვეყანაში ერთ-ერთი ტერორისტული ორგანიზაციას ჰეზბოლას 
გააჩნია ქიმიური იარაღის დიდი მარაგი. ჰეზბოლა, რომელიც აქტიურად 
თანამშრომლობს ირანთან, დიდი სამხედრო არსენალით არის წარმოდგენილი 
სირიაში77.  
CWC კონვენცია ქმედითუნარიანია იმ ქიმიური ტოქსინების აკრძალვაზე, რომლებიც 
შედის OPCW-ის დანართთა სიაში.78 თუმცა საინტერესოა რა ხდება მაშინ როდესაც 
დანართში არ არის შეყვანილი ქიმიური აგენტები. ბუნებრივია, ქიმიური იარაღის 
შესახებ კონვენციას გაუჭირდება იყოს ქმედითუნარიანი აღურიცხავი ქიმიური 
აგენტების კონტროლირებაზე, რაც ცხადია ხელსაყრელია როგორც სახელწმიფო, 
ასევე არასახელმწიფო აქტორებისთვის.  

2018 წელს ქალაქ სალისბურში, მოწამლეს ბრიტანეთის მოქალაქე და რუსეთის 
ყოფილი დაზვერვის ოფიცერი სერგეი სკრიპალი ასევე, მისი ქალიშვილი იულია. 
გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ისინი ნოვიჩოკით, იყვნენ მოწამლულები79. 
გავრცელებული ინფორმაციით სკრიპალების ოჯახის მოწამლისთვის გამოიყენს 
ნოვიჩოკის ოჯახიდან A-234 ტიპის აგენტი, რომელიც არ შედიოდა მსგავსად სხვა A 

 
74 ^Ibid72 
 
75 Syria Chemical Weapons Declaration Still Not ‘Accurate and Complete’, Disarmament Chief Tells Security 
Council, as Delegates Debate Frequency of Meetings. 2022. United Nations.  
https://www.un.org/press/en/2022/sc14826.doc.htm 
 
76 Timline of Syria’s Chemial activity.2021. Arms Control Assosiation  
https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity 
 
77 Seth, G, Jones. 2018. The escalating Conflict with Hezbollah in Syria. Centre for Strategic and 
International studies.  
https://www.csis.org/analysis/escalating-conflict-hezbollah-syria 
 
78 Annex on Chemicals. OPCW 
 https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/annexes/annex-chemicals/annex-chemicals 
 
79 Putin’s Poisons: 2018 attack on Sergei Skripal. U.S embassy and Consulates in Italy. 
https://it.usembassy.gov/putins-poisons-2018-attack-on-sergei-skripal/ 
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სერიის აგენტებისა ქიმიური ირაღის შესახებ კონვენციაში. სკრიპალების საქმის 
შემდგომ დაიწყო მოლაპარაკები და ფიქრი კონვენციის შესწორებაზე80.  
2019 წელს გამართულ წევრ სახელმწიფოთა კონფერენციის შემდეგ იმავე წელს 
მიიღეს გადაწყვეტილება კონვენციაში შემავალი ქიმიური ნივთიერებების სიის 
ცვლილების შესახებ. განახლებულ დანართში შეიტანეს A-230( CAS number 
2387496-12-8; 1A13), A-232(CAS number 2387496-04-8; 1A14), A-234( CAS number 
2387496-06-0; 1A14) და A-242( CAS Number 2387496-14-0; 1A15) ტიპის აგენტები 
ნოვიჩოკთა ოჯახიდან. შესწორება ძალაში შევიდა 2020 წელს81.  
აღსანიშნვია, რომ განახლებულ სიაში არ შედის A-262 აგენტი ნოვიჩოკებიდან. ა. 
ნავალნის შემთხვევის შემდეგ OPCW-მ შეაჯამა მისი ანალიზების პასუხი და 
გამოსცა ანგარიში, რომლის მიხედვითაც ნავალნი მოწამლეს ნივთიერებებით, 
რომელიც არის დანართის 1A14 და 1A15 რიგიდან. თუმცა ანგარიშში, ასევე, 
დამატებულია, რომ ნავალნის აღმოაჩდა მომწამლავი ნივთიერება, რომელიც არ 
გვხდება სიაში. ეს აგენტი სტრუქტურით გავს გავს და ფოსფატია, როგორც 1A14-ს, 
ასევე აქვს გუანიდინის განშტოება მსგავსად 1A15-ისა. ასეთი, ტიპის აგენტი 
ნოვიჩოკთა ოჯახიდან არის A-262, რომელიც CWC 1A14 და CWC 1A15-რიგის 
ნივთიერებებთან მსგავსებების გამო შესწორებაში არ შეიტანეს82. (იხ.ფიგურა 9) 
ფიგურა 9. ასახავს A-262 აგენტის მსგავსებას CWC1A15-სა და CWC1A14-ის რიგის 
ნივთიერებებთან მსგავსებას. წყარო: The Nonprofilation Review. 

 

 

ამრიგად, ნოვიჩოკის ქეისის მაგალითზე, შეიძლება ითქვას, რომ კონვენცია აქვს 
შესაძლებლობა იმ ქიმიური ნივთიერებების პრევენციისა და წვდომის აღკვეთის, 

 
80 Constansy, S. Kolbetz G,D. 2022. Strengthening controls on Novichoks: a familybased approach to 
covering A-series agents and precursors under the chemical-weapons 
nonproliferation regime.  
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10736700.2021.2020010?needAccess=true 
 
81 S/1820/2019. OPCW 
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2019/12/s-1820-2019%28e%29.pdf 
 
82 ^Ibid80 
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რომელიც დანართის სიაში შედის. თუმცა, ვერ იქნება შემძლე მის სიაში აღურიცხავი 
ქიმიური აგენტების გავრცელებისა და წვდომის პრევენციაზე.  
ტექნოლოგიებში მიღწეული პროგრესის წყალობით ტერორისტებისათვის სულ უფრო 
მეტად მარტივი ხდება გამოძებნონ ახალი საშუალებები ქიმიურ, ბიოლოგიურ, 
რადიოლოგიურ და ბირთვულ ნივთიერებებზე წვდომის მისაღებად. ლეგალური და 
არალეგალური კომერციული ბაზრების წყალობით კი მათი მოპოვება უფრო და 
უფრო მარტივდება. ეს უკანსკნელი კი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა საერთაშორისო 
უსაფრთხოების სისტემისთვის.83 
ტეროროსტებისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშულება, რომელიც WMDs-ის 
ხელში ჩაგდებას უადვილებს, არის ინეტრნეტი. იგი პანდორას ყუთივითაა, როცა 
საქმე ეხება ტერორიზმს. მრავალრიცხოვანი ვებსაიტებზე, მათ შორის Dark Web-ზე, 
სოციალური მედაზე განთავსებული ინფორმაცია გვთავაზობს დეტალურ 
ინსტრუქციას პრაქტიკულად ყველა საკითხის შესახებ. მართალია, ინტერნეტში 
განთავსებული ყველა წყარო არ არის სანდო და შეიცავს მცდარ ინფორმაციასაც, 
თუმცა არც ისაა გამორცხული, რომ ქსელში გავრცელებული ინფორმაციით 
შესაძლებელია ისეთი იარაღის შექმნა, რომელსაც რეალური ზიანის მიეყენება 
შეუძლია. ამასთანავე, გასათვალისწინებელია, რომ იარაღისთვის საჭირო ზოგი 
ნივთიერება ფართოდ არის გავრცელებულიც და ხელმისაწვდომიც84.  
არასახელმწიფო აქტორები და ტერორისტები იყენებენ ე.წ Dark Web-ს მასობრივი 
განადგურების იარაღის ტრასპორტირებისა და შეძენის საშუალებების 
გამოსაძებნად. Dark Web-ი საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს დარჩნენ 
ანონიმურები მასზე წვდომის და მისი გამოყენების შემდგომ. ეს უკანასკნელი კი 
საკმაოდ მიმზიდველი და ხელსაყარელია სხვადასხვა კრიმინალებისთვის, 
ტერორისტებისა და პედოფილებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს 
გარკვეული უსაფრთხოების ზომები, რომელებიც დაბრკოლებას უქმნის 
ტერორისტებს გამოიყენონ მასობრივი განადგურების იარაღები, ტექნოლოგიურმა 
პროგრესმა შესაძლოა გაადვილოს მათი წვდომა CBRN-ი ნივთიერებეზე 85  
არალეგალური ბაზრები და ინტერნეტ პლატფორმები კიდევ ერთი თავსატეხია. მათი 
მეშვეობით ტერორისტულ დაჯგუფებებს ეძლევათ მასობრივი განადგურების 
იარაღთან წვდომის შესაძლებლობები. ერთ-ერთი ასეთი შესაძლებლობა იყო A. Q. 
Khan-ისე ქსელი86.  
ხანის ქსელი იყო ნათელი მაგალითი, როდესაც კერძო საწარმოები აკონტრო-
ლებდნენ ბირთვული იარაღისთვის ყველა საჭირო ნივთიერებებს. ნათელია, რომ 
WMD იარაღისა და მასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების გლობალური ბაზარი 
უზარმაზარი და უკიდურესად მომგებიანია. აღსანიშნავია, რომ ხანის ქსელში 
მყიდველიც და პროდუქტის გამყიდველიც იყო რუსეთი ჩინეთი, პაკისტანი, 
ჩრდილოეთ კორეა, ასევე არასახელწმიფო აქტორები, კერძო ბიზნესმენების სახით. 
საერთაშორისო ატომური ენერგიის სააგენტოს, რომელიც იძიებდა ხანის ქსელის 
საქმეს და ასევე სხვა არალეგალური არხების აღმოჩენითაა დაკავებული, 
ხელმძღვანელის მიხედვით ქსელი აწარმოებდა მოლაპარაკებებს 20 ქვეყანაში 
მცხოვრებ ადამიანებთან87.  

 
83 Ibid 8 
84 Schmid, A. 2020. Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness. International Centre of Counter-
Terrorism. pp. 532-563  
https://icct.nl/app/uploads/2021/10/V10.4-Handbook-ONLINE.pdf 
 
85 Beesher, M. 2017. UN: Terrorists Using ‘Dark Web’ in Pursuit Of WMDs. Voice of America 
https://www.voanews.com/a/terrorists-dark-web-weapons-mass-destruction-united-nations/3920135.html 
 
86 Blank, S. 2007. The Khan Network: lesson and consequences. RUSI.  
https://www.rusi.org/publication/khan-network-lessons-and-consequences 
87 ^Ibid80 
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ხანის ქსელის მიერ ასე ღიად მასობრივი განადგურების იარღთან დაკავშირებული 
პროდუქციის გაყიდვამ გამოიწვია შეშფოთება, რომ ტერორისტული ორგანიზაციე-
ბისთვის სასურველი მასალების შეძენა შედარებით გამარტივდება. ამგგვარი 
ქსელების არსებობა აგრესიული არასახელმწიფო აქტორებისთვის კიდევ ერთი 
კარგი შესაძლებლობაა საკუთარი მიზნების მისაღწევად88.  
აღსანიშნავია, რომ კონვენცია ბიოლოგიური იარაღის შესახებ, რომელიც ძალაში 
შევიდა ჯერ კიდევ 1975 წელს რელევანტური საერთაშორისო დოკუმენტია 
ბიოლგიური ნივთიერებების შეძენის, წარმოების, მომარაგების აკრძალვის შესა-
ხებ89.  

2006 წელს შექმნა UNODA-ს ჟენევის ოფისში ISU - Biological Weapons Convention 
Implementation Support Unit, რომელიც პასუხისმებელია BWC-ის შესახებ გამართულ 
შეხვედრებზე და ეხმარება წევრ ქვეყნებს შეასრულოს კონვენციის პირობები90. 
თუმცა, არსებობს მის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებული საკითხი. ჯერ-ჯერობით 
არ არსებობს ისეთი დამოუკიდებელი უწყება, რომელიც აიძულებდა ქვეყნებს 
არსებული დოკუმენეტის დებულებების შესრულებას. აღნიშნული თემა 
მნიშვნელოვანი გამოწვევაა საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემისთვის91.  
 
 საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემაში არსებული გამოწვევების ფონზე: 

1. მნიშვნელოვანია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ უფრო მეტად 
გააძლიეროს საკუთარ უწყებებსა და პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანა-
მშრომლობა, რათა მოხდეს ინფორმაციის სწრაფი გაცვლა და ტერორისტულ 
თავდასხმებზე მყისიერი რეაგირება. 

2.  რეკომენდირებულია გაერომ გააგრძელოს მუშაობა ქვეყნებთან WMD 
ტერორიზმის თემებზე ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით, რაც 
დაეხმარება ქვეყნის უწყებებს WMD ტერორიზმთან დაკავშირებული 
დანაშაულების იდენტიფიცერებასა და საფრთხეების გაანალიზებაში. ასევე 
ცნობიერების ამაღლება დადებითად აისახება საერთაშორისო 
დოკუმენტების რატიფიკაციასა და მათ იმპლემენტაციაზე. 

3. რეკომედირებულია გაერომ უზრუნველყოს საერთაშორისო დოკუმენტების 
შესრულება ქვეყნების მიერ.  

4. მნიშვნელოვანია საერთაშორისო საზოგადოებამ გააძლიეროს კონტროლი 
არალეგალურ ბაზრებსა და ინეტრნეტ პლატფორმებზე, რათა არ მოხდეს 
WMD-ის ნივთიერებების შეძენა ტერორისტული ჯგუფების მიერ. ამისთვის კი 
რეკომდირებულია ორგანიზაციამ გააძლიეროს კიბერ შესაძლებლობები.  

5. რეკომედირებულია შეიქმნას ახალი ოფისი, რომელიც უზრუნველყოფს BWC 
იმპლემენტაციას.  
 

 
 

  

 
88 ^Ibid 80 
 
89 Biological Weapon Convention. UNODA. 
https://www.un.org/disarmament/biological-weapons 
 
90 Implementation support unit. UNODA 
https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/implementation-support-unit/ 
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დასკვნა 
 

ამრიგად, წინამდებარე ნაშრომმა განიხილა აგრესიულ არასახელწმიფო აქტორების 
მიერ მასობრივი განადგურების იარაღზე წვდომის აღკვეთის გამოცდილება და 
მასთან დაკავშირებული საკვანძო საკითხები. კვლევაში აღწერილია მასობრივი 
განადგურების იარაღების ტიპები, მათი კლასიფიკაცია და მათი გავლენა ადამიანის 
სხეულზე. ასევე, ხაზი გაესვა აგრესიული არასახელმწიფო აქტორების მიერ 
მასობრივი განადგურების იარაღზე წვდომის საკითხს. ტერორისტული დაჯგუ-
ფებების მიერ განხორციელებული თავდასხმების მაგალითები მიუთითებს 
საფრთხების მასშტაბურობაზე. 
ამასთანავე, კვლევა აღწერს გაეროს უწყებების მოქმედების პრინციპს 
არასახელწმიფო აქტორების მხრიდან მომდინარე სააფრთხეების აღსაკვეთად. 
ასევე, განხილულია გაეროსა და მისი თანამშრომელი ორგანიზაციების კონტრ-
ტერორისტული ძალისხმევა. ნაშრომში, ყურადღება ეთმობა გაეროსა და პარტნიორი 
ორგანიზაციების მიერ მიღებულ საერთაშორისო დოკუმენტებს, რომლებიც 
წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინსტრუმენტებს აგრესიული არასახელწმიფო აქტო-
რების მხრიდან მომდინარე საფრთხის ესკალაციისთვის.  

ასევე, ნაშრომი აფასებს გაეროს მიერ მიღებული ზომების გავლენას არასახელ-
მწიფო აქტორების მიერ მასობრივი განადგურების იარაღის წვდომის აღკვეთაზე და 
გასცემს რეკომენდაციებს. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

30 

გამოყენებული ლიტერატურა:  
 

1Schneider, B. chemical weapon. Britannica  
https://www.britannica.com/technology/chemical-weapon 
 
 IRI, Weapon of Mass Destruction WMD 
https://www.irmi.com/term/insurance-definitions/weapon-of-mass-destruction 
 
Kaszeta, D. 2001. Small-scale chemical and Biological production. Rusi 
Russia responsible for Navalny poisoning, right experts say. 2021 UN News 
https://news.un.org/en/story/2021/03/1086012?fbclid=IwAR24pYwKH9-
ISJZi3s0P9yGPuODTtP5j2NGESbqzFu9Z0cTOv9hZ7pvrDew 
 
Reevell, P.2020. Before Navalny, a long history of Russian poisonings. abcNews 
https://abcnews.go.com/International/navalny-long-history-russian-
poisonings/story?id=72579648&fbclid=IwAR3pYPmen41QUxYiijHW1ZIlarKwOnyLxH_X_3O9ooWrWp
ZB28fSjGgW8j4 
 
Griffits,J.2017. Kim Jong Nam had antidote to XV nerve agent on him at time of murder. CNN 
https://edition.cnn.com/2017/11/30/asia/kim-jong-nam-antidote-intl/index.html 
 
Global Terrorism Database  
 
https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?page=1&casualties_type=b&casualties_max=&st
art_yearonly=1970&end_yearonly=2019&criterion1=yes&dtp2=all&region=12,2,7,4,9,10,1,3,6,5,11,8
&weapon=1,2&attack=1&target=1,7,2,10,12,13,16,18,22&charttype=line&chart=overtime&ob=GTDI
D&od=desc&expanded=yes#results-table 
Chemical, Biological, Radiological and nuclear terrorism. UN Counter-Terrorism Center(UNCCT) 
https://www.un.org/counterterrorism/cct/chemical-biological-radiological-and-nuclear-terrorism 
 
Global Challenge Foundation. Biological and chemical warfare 
https://globalchallenges.org/global-risks/weapons-of-mass-destruction/biological-and-chemical-
warfare/ 
 
Kaszeta, D. 2001. Small-scale chemical and Biological production. Rusi 
https://static.rusi.org/276-OP-Chem-Bio-Production-Final-Web_0.pdf 
 
Ballard, T. Jason, P. Ackerman, G. McCauley, D. Lawson S. 2005 Chronology of Aum Shinrikyo’s 
CBW activities. James Martin Center for Nonproliferation Studies.  
https://nonproliferation.org/chronology-of-aum-shinrikyos-cbw-activities/ 
 
 Mowat-Larssen, R. 2010. Al -Qaeda Weapons of Mass Destruction treat: Hype or Reality. Belfer 
Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School 
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/al-qaeda-wmd-threat.pdf 
 
Hummel, S. 2016. The Islamic State and WMD: Assessing The Future Threat. Combating Terrorist 
Center. Vol 9 Issue 1 
https://ctc.westpoint.edu/wp-content/uploads/2016/01/CTC-SENTINEL-Vol9Iss13.pdf 
 
Giorgadze, L. Whiter,J. 2019. Horror or Hype: The Challenge of Chemical, Biological, Radiological, 
and Nuclear Terrorism. George C. Marshall European Center For Security Study 
https://www.marshallcenter.org/en/publications/occasional-papers/horror-or-hype-challenge-
chemical-biological-radiological-and-nuclear-terrorism-0#toc-introduction 
 
Horowitz, C.M & Narang, N. (2014). Poor Man’s Atomic Bomb? Exploring the Relationship between 
“Weapons of Mass Destruction” 
 
Zakharchenko, A. 2007. The EU and US Strategies against terrorism and proliferation of WMD : A 
Comparative Study. George C. Marshall European Center For Security Study.  
https://www.marshallcenter.org/en/publications/occasional-papers/eu-and-us-strategies-against-
terrorism-and-proliferation-wmd-comparative-study-0#toc-foreword- 
 
Davenport, K. 2019. US Sets Strategy Against WMD Terrorist. Arms Control Association  



 
 

31 

https://www.armscontrol.org/act/2019-01/news/us-sets-strategy-against-wmd-
terrorism#:~:text=The%20U.S.%20strategy%20document%2C%20released,these%20weapons%2C
%20and%20plans%20for 
 
Friedman, D. 2011. The Obama Vision and nuclear Disarmament: Preventing Chemical and Biological 
Weapons Proliferation. Institute for National Security Studies 
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep08979.9.pdf?refreqid=excelsior%3A332d2013006c0c8755b25f
22ddff51c0&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&origin= 
 
Renehan, J. 1997. Weapon of Mass Destruction. Air University Press. Pp.13-25. 
https://www-jstor-
org.ezproxy.iliauni.edu.ge/stable/pdf/resrep13977.9.pdf?refreqid=excelsior%3A2583ce5ed1f4972f1b
c1d6a0b35b42f3&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&origin= 
 
What is a chemical weapon? OPCW. 
https://www.opcw.org/our-work/what-chemical-weapon 
 
What is Novichok nerve agent?. 2018. Telegraph.  
https://www.youtube.com/watch?v=cqvMlyHz3O0 
 
Kaszeta, D. 2020. Risk of Chemical/Biological attack by Russia against Ukraine. Georgian Center For 
Strategy and Development  
 https://www.facebook.com/GCSDorg/videos/724192435416062/ 
 
The aprproval list of biological agents.2021. Advisory committee on Dangerous Pathogens 
https://www.hse.gov.uk/pubns/misc208.pdf 
 
Fact sheet: U.S Nuclear Weapon Modernization: Cost and constrains. 2021. Center for Arms Control 
and Non-proliferation. 
https://armscontrolcenter.org/fact-sheet-u-s-nuclear-weapons-modernization-costs-constraints/ 
 
DE Ment, J. 1952. Radiological Warfare Weapons. Society of American Military Engineers. Pp.106-
108 
https://www-jstor-org.ezproxy.iliauni.edu.ge/stable/pdf/44569555.pdf?refreqid=fastly-
default%3A14e33034dda611f8179b9b867ac7693e&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcont
rol&origin=search-results 
 
Tin, D.Granholm,F. Hart A, Ciotone, G,R.2021. Terrorism Related Chemical, Biological, Radiation and 
nuclear attacks: A historical Global Comprason influencing the Eemerence of Counter-Terrorism 
Medicine. Cambridge Univeristy Press.  
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/4449DA9FC6E0143E1E644FBCD7670823/S1049023X21000625a.pdf/terrorism-
related-chemical-biological-radiation-and-nuclear-attacks-a-historical-global-comparison-influencing-
the-emergence-of-counter-terrorism-medicine.pdf 
 
Lyell, L. Chemical and Biological Weapons: The poor man’s bomb. North Atlantic Assembly.  
 https://irp.fas.org/threat/an253stc.htm 
 
Parachini, J.2005. Aum Shinrykyo. RAND. Vol.2 pp. 11-16.  
https://www-jstor-
org.ezproxy.iliauni.edu.ge/stable/pdf/10.7249/mg332nij.9.pdf?refreqid=excelsior%3A0036b9ed3b0f2
c4e9bf6250fcc5dacdb&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&origin= 
 
Rathore, A, S. 2016. Is the treat of ISIS using CBRN real?. International Centre for Political Violance 
and Terrorism Research. Pp.4-10. 
https://www.jstor.org/stable/pdf/26369585.pdf?refreqid=excelsior%3A1c72900f77ace6471d425ee27a
c3cf8c&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&origin=&acceptTC=1 
 
Gunaratna, R. 2018. Aum Shinrikyo’s Rise, fall and Revival. Counter Terrorists Trends and Analyses. 
International Centre for political and Terrorism Research. Vol. 10, No. 8, pp. 1-6  
Available at : JSTOR 
https://www.jstor.org/stable/pdf/26481827.pdf 
 
Aum Shinrikyo: The Japanese cult behind the Tokyo Sarin attack. 2018. BBC.  
https://www.bbc.com/news/world-asia-35975069 
 
Strack, C. 2017. The Evolution of the Islamic State’s Chemical Weapon’s Effort. Combating Terrorism 
center at West Point. V.10 No.9. pp.19-23 



 
 

32 

https://ctc.usma.edu/wp-content/uploads/2017/10/CTC-Sentinel_Vol10Iss9-21.pdf 
 
Islamic State’s Chemical Weapons Capability degraded, IHS Markit says. 2017. IHS Market  
https://news.ihsmarkit.com/prviewer/release_only/slug/aerospace-defense-security-islamic-states-
chemical-weapons-capability-degraded-ihs-mar 
 
Both ISIL and Syrian Government responsible for use chemical weapons, UN Security Council told. 
2017. UN News  
https://news.un.org/en/story/2017/11/570192-both-isil-and-syrian-government-responsible-use-
chemical-weapons-un-
security#:~:text=The%20Islamic%20State%20of%20Iraq,Council%2Dmandated%20investigation%20
said%20Tuesday. 
 
Global Terrorism Database 
https://www.start.umd.edu/gtd/search/Results.aspx?expanded=yes&casualties_type=b&casualties_
max=&start_yearonly=1970&end_yearonly=2019&criterion1=yes&dtp2=some&success=no&country
=95&perpetrator=40151&weapon=1%2C2&ob=GTDID&od=desc&page=1&count=20#results-table 
 
Security Council-Counter Terrorism Comitte 
 https://www.un.org/securitycouncil/ctc/content/about-us-0 
 
International legal instruments  
https://www.un.org/counterterrorism/international-legal-instruments 
 
UN Counter-Terrorism Centre 
https://www.un.org/counterterrorism/cct/chemical-biological-radiological-and-nuclear-terrorism 
 
Office of Disarmmament Affairs  
https://www.un.org/disarmament/wmd/ 
 
Office Drugs and Crime 
https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/expertise/countering-chemical-biological-radiological-and-
nuclear-terrorism.html 
 
Drug Control, Crime prevention and combating terroirsm.2019. UN 
https://www.un.org/annualreport/2019/files/2019/09/Annual-report-SG-2019-EN-Chapter-8.pdf 
 
UN Security Council Resolution 1540 (2004) 
https://www.jstor.org/stable/pdf/26369585.pdf?refreqid=excelsior%3A1c72900f77ace6471d425ee27a
c3cf8c&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&origin=&acceptTC=1 
 
Weapon of Mass Destruction: Threats and Responses.2015.United Nation 
https://www.youtube.com/watch?v=nZfUtIdYDeM&t=76s 
 
Security Council Adopts Resolution 2325(2016), calling for Framework to keep Terrorists, other None 
State Actors from Acquiring Weapon of Mass Destruction. 2016. Security Council. 
https://www.un.org/press/en/2016/sc12628.doc.htm 
 
Resolution 1373(2001) 
https://www.unodc.org/pdf/crime/terrorism/res_1373_english.pdf 
 
The International Legal Framework against Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear(CBRN) 
Terrorism. 2016. United Nations 
https://www.unodc.org/documents/terrorism/for%20web%20stories/1-
WS%20CBRN%206%20modules/CBRN_module_-
_E.pdf?fbclid=IwAR0mwPcWuDem2a43fwJcMgeHTE3JcZGXrYlm_sAeEbNMJlliGzma6Toi9V8 
 
OPCW: history  
https://www.opcw.org/about/history 
 
Dealing with the treat of terrorism 
https://www.opcw.org/our-work/preventing-re-emergence-chemical-weapons 
 
Chemical Weapon Convention. OPCW 
 https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention 
 
The United Nations Disarmament Yearbook: chemical and biological weapon.2020. pp. 64-66 
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2021/10/en-yb-vol-45-2020-part2_rev-1.pdf#page=60 



 
 

33 

 
International Atomic Energy  
https://www.iaea.org/about/overview/history 
 
United Nations System  
https://www.iaea.org/about/partnerships/united-nations-system 
 
Martin, B.2016. Weapon of Mass Destruction: Nuclear Terrorism and Nuclear Proliferation. 
International Centre for Political Violence and Terrorism Research. Vol 8, No. 2. Pp. 17-23  
https://www.jstor.org/stable/pdf/26369587.pdf?refreqid=excelsior%3A33e867e0ce2eb7adce4c94280
2182442&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&origin= 
 
committee 1540 
https://www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/general-
information.shtml?fbclid=IwAR0_c_YMQolpfryRV2hGRgTEL-
jEm2RswJy1HqXRUn4jU9KwjeM9v7Kzwlo 
 
Syria Chemical Weapons Declaration Still Not ‘Accurate and Complete’, Disarmament Chief Tells 
Security Council, as Delegates Debate Frequency of Meetings. 2022. United Nations.  
https://www.un.org/press/en/2022/sc14826.doc.htm 
 
 Timline of Syria’s Chemial activity.2021. Arms Control Assosiation  
https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity 
 
1 Seth, G, Jones. 2018. The escalating Conflict with Hezbollah in Syria. Centre for Strategic and 
International studies.  
https://www.csis.org/analysis/escalating-conflict-hezbollah-syria 
 
Annex on Chemicals. OPCW 
 https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/annexes/annex-chemicals/annex-chemicals 
 
Putin’s Poisons: 2018 attack on Sergei Skripal. U.S embassy and Consulates in Italy. 
https://it.usembassy.gov/putins-poisons-2018-attack-on-sergei-skripal/ 
 
Schmid, A. 2020. Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness. International Centre of 
Counter-Terrorism. pp. 532-563  
https://icct.nl/app/uploads/2021/10/V10.4-Handbook-ONLINE.pdf 
 
 Beesher, M. 2017. UN: Terrorists Using ‘Dark Web’ in Pursuit Of WMDs. Voice of America 
https://www.voanews.com/a/terrorists-dark-web-weapons-mass-destruction-united-
nations/3920135.html 
 
Blank, S. 2007. The Khan Network: lesson and consequences. RUSI.  
https://www.rusi.org/publication/khan-network-lessons-and-consequences 
 
Biological Weapon Convention. UNODA. 
https://www.un.org/disarmament/biological-weapons 
 
Implementation support unit. UNODA 
https://www.un.org/disarmament/biological-weapons/implementation-support-unit/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


