
Лекция 13
Биологиялық қару және оған халықаралық тиым салу.
Биологиялық заттарды террористік және диверсиялық

мақсатта қолдану
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Биологиялық қару - көбінесе күтпеген әсері бар жаппай

қырып-жою қаруы (ОМП) болып табылады. Қарулардың

бұндай түрлерінің зақымдаушы әсері жаппай ауру тудыру

ғана емес, адамдардың, өсімдіктер мен жануарлардың

өлуіне әкелетін бактериялық микроорганизмдердің әр түрін

қолдануға негізделеді.

Биологиялық қару (БО) - бұл ауру тудыратын микробтар мен

бактериялық улармен зақымдалған арнайы оқ-дәрілер мен

жеткізу құралдары бар жауынгерлік құралдар. Ол тірі

дүниенің, жануарлардың жаппай зақымдануына, ауыл

шаруашылығы дақылдарының егілуіне, азық-түлік қорының

зақымдануына арналған. Биологиялық құралдардың

қатарына бактериялар, вирустар, риккетсиялар,

саңырауқұлақтар, микробтар, токсиндер жатады. Токсиндер

өсімдік және жануар тектес болады.



БО зақымдаушы әсері бірінші кезекте патогенді

микробтар мен олардың тіршілік әрекетінің уытты

өнімдерін ауру тудыратын қасиеттерге негізделген.

Олардан туындаған өте ауыр жұқпалы аурулар/

уыттану / дер кезінде ем болмаған жағдайда

зақымданғанда ұзақ мерзімге жұмысқа қабілетсіз

күйге ұшырайды немесе өліммен аяқталады.

БО пайдалану арқылы іс-қимылдарды жүргізу

биологиялық соғыс деп аталады.

Биологиялық қарудың зақымдаушы әсері бірден

емес, белгілі бір уақыттан кейін (инкубациялық

кезең өткен) ағзаға түскен микробтардың немесе

олардың токсиндерінің түріне, мөлшеріне, сондай-

ақ ағзаның физикалық жағдайына байланысты

көрініс береді.



БҚ-ға тән ерекшеліктер:

- ауру қоздырғыштарының сипаты қысқа уақытта

айтарлық үлкен аймақта эпидемияны тудыру;

- ағзаға қоздырғыштардың аз мөлшері түскен

кезде аурудың пайда болуы;

- инкубациялық (жасырын) кезеңнің болуы

(бірнеше сағаттан 15 тәулікке дейін);

- индикация қиындығы - күшті психологиялық

әрекет;

- ағзаға тыныс алу органдары мен тері

жамылғылары арқылы көптеген қоздырғыштар

түскен кезде адамдардың ауруы иммунитеті

жоғары болған жағдайда да ауруы мүмкін.



Адам ағзасына табиғи жағдайларда патогенді
микробтардың ену жолдары:
• тыныс алу органдары арқылы ауамен,
• ас қорыту жолы арқылы тамақпен және

сумен;
• қан сорғыш буынаяқтылардың тістеуі

нәтижесінде зақымданбаған тері арқылы,
оларға масалар, блохи, вши, москит, кене,
шыбын-жигалка;

• ашық жаралар, күйік беттері арқылы
микробтар қанға түскен кезде (байланыс
жолы);

• ауыздың, мұрынның, көздің шырышты
қабықтары арқылы (байланыс жолы).

• ағзалардың жергілікті зақымдануынсыз
жалпы уыттану синдромы бар.



Биологиялық қаруды жеткізу құралдары:

• авиабомбалар,

• кассеталар,

• шашырататын аспаптар,

• зымырандардың жауынгерлік бөліктері,

• құйылатын авиациялық аспаптар,

• контейнерлер,

• ұшақтарда,

• әуе шарларында,

• аэростаттарда ілінген арнайы құрылымдар,

• биологиялық заттар бар жүкті түсіре алатын

аэростаттар,

• телехабарламалар бойынша немесе радио арқылы.



Контагиозды аурулар жұқтырғандардан қоршаған дені

сау адамдарға ауа, жәндіктердің шағуы (оба, тырысқақ,

табиғи шешек, бөртпе сүзегі) арқылы беріледі.

Осыдан, БҚ зақымдау әсерінің қауіптілігі оның негізгі

қасиеттеріне негізделеді: жасырын әсер ету кезеңі,

контагиоздық, қолдану сәтін анықтаудың немесе

биологиялық жұқтырудың басталуының едәуір

қиындығы.



Биологиялық немесе бактериологиялық қару - бұл түрлі ауру тудыратын

микроорганизмдерді пайдаланатын жаппай қырып-жою қаруының

(ОМП) түрі. Оны қолданудың негізгі мақсаты қарсы жақтың тірі күшін

жаппай жою болып табылады, оған қол жеткізу үшін оның әскерлері

мен бейбіт халқының арасында қауіпті аурулар індетіне ұшырайды.

"Бактериологиялық қару" термині дұрыс емес, өйткені зақым келтіру

үшін бактериялар ғана емес, вирустар мен басқа да микроорганизмдер,

сондай-ақ олардың тіршілік әрекетінің уытты өнімдері пайдаланылады.

Бұдан басқа, биологиялық қару құрамына инфекция қоздырғыштарын

оларды қолдану орнына жеткізу құралдары кіреді.



Кейде қарсыластың шабуылына жәндіктерді қолданатын энтомологиялық қару

бөлек түрге бөлінеді.

Қазіргі заманғы соғыс – қарсы жақтың экономикасын жоюға бағытталған іс-

әрекеттердің тұтас бір кешені. Биологиялық қару оның тұжырымдамасына өте

жақсы. БҚ арқылы тек қана қарсы жақтың солдаты немесе оның бейбіт халқы ғана

емес, сондай-ақ ауыл шаруашылық дақылдарында жоюға да болады.

Биологиялық қару-жаппай қырып-жою қаруының ең ескі түрі, оны адамдар ежелгі

дәуірде де қолдануға тырысты. Бұл әрдайым тиімді болмады, бірақ кейде әсерлі

зардаптарға әкелді.

Қазіргі уақытта биологиялық қару заңнан тыс жарияланды: оны әзірлеуге, сақтауға

және пайдалануға тыйым салатын бірқатар конвенциялар қабылданды. Алайда,

барлық халықаралық конвенцияларға қарамастан, баспасөзде осы тыйым

салынған қарудың жаңа әзірлемелері туралы ақпарат үнемі пайда болады.



Көптеген сарапшылар бактериологиялық қару ядролық қарудан да қауіпті деп

санайды. Оның қасиеттері мен ерекшеліктері планетадағы адам нәсілінің

толық жойылуына әкелуі мүмкін. Медицина және биология саласындағы

заманауи жетістіктерге қарамастан, адамзаттың аурудан жеңгені туралы айту

әлі де қажет емес. Біз әлі де АИВ-инфекциясын және гепатитті жеңе алмаймыз,

тіпті қарапайым тұмау тұрақты індетке алып келеді. Биологиялық қарудың

әрекеті таңдаулылығымен ерекшеленбейді. Вирус немесе патогенді бактерия

өзінің және бөтен адамның қайда екенін түсінбейді және бостандыққа

түскенде, олар өз жолында барлық тірі адамдарды жояды.



Биологиялық қарудың тарихы

Адамзат бірнеше рет қырып-жоятын індеттерімен кездесіп, көптеген

соғыстар жүргізді. Осы екі апатпен жиі бет түйістірді. Сондықтан көптеген

әскери қызметкерлердің басына инфекцияларды қару ретінде пайдалану

туралы идеялар келуі әбден мүмкін.

Сондықтан да қарсыластың әскерлерін зақымдау үшін инфекцияларды

қолдануға алғашқы талпыныстар бірнеше мың жыл бұрын жасалған.

Хетталар, мысалы, туляремиямен ауыратын адамдарды жауға жіберді.

Орта ғасырларда биологиялық қаруды жеткізудің жаңа тәсілдерін ойлап

тапты: өлімге ұшырайтын аурудан қайтыс болған адамдар мен

жануарлардың мәйіттері арнайы катапульт көмегімен қоршалған

қалаларға лақтырды.



Көне заманда биологиялық қаруды пайдаланудың ең қорқынышты нәтижесі

Еуропадағы бубон обасының індеті болып табылады, ол XIV ғасырда таралды.

Кафы қаласының қоршауы кезінде (қазіргі Феодосия) татар ханы Жәнібек обадан

қайтыс болған адамдардың мәйіттерін қабырғадан қалаға қарай лақтырды. Қалада

індет басталды. Қала тұрғындарының бір бөлігі Венецияға кемемен қашып кетті,

нәтижесінде олар инфекция сонда апарды. Аз ғана уақыттың ішінде оба бүкіл

Еуропаға таралды. Кейбір елдерде тең жарты халқын жоғалтты, эпидемия

құрбандары миллиондаған болды.

XVIII ғасырда еуропалық колонизаторлары солтүстік америкалықтар үндістерге

оспамен ауырған адамдар қолданған көрпелер мен палаткаларды жеткізіп берді.

Тарихшылар әлі күнге дейін оны әдейі жасалды ма деген пікірлер айтады. Қалай

болса да, індет нәтижесінде сол жердегі көптеген тайпаларды жойылды.



Жаппай қырып-жоятын биологиялық қаруды тарихта қолдану

Вирустар жаппай қырып-жою қаруы ретінде аз уақыт қолданды. Төменде әскери

қақтығыстарда қарсыластар пайдаланған биологиялық қару туралы алғашқы

хабарламалар көрсетілген кесте берілген.

Күні, 

жылы
Оқиғалар 

III век до 

н.э.

Тарихи деректермен" табиғи " биологиялық қаруды қолдану фактісі расталды. Бекіністер

мен бекіністер мен бекіністер кезінде сол кездегі ұлы қолбасшының жауынгерлері

Карфагенден Ганнибал улы жыландардың балшық сыйымдылығына айналып, оларды

жаудың аумағына лақтырды. Қорғаушылар гадтардың тістеуімен бірге үрейленіп, жеңіске

деген жігері қорланды

1346

Обаны тарату жолымен халықты жоюдың биологиялық құралдарын қолданудың бірінші

тәжірибесі. Қақфаның (бүгін – Феодосия, Қырым) қоршауы кезінде моңғолдар осы аурудың

биологиялық індетіне ұшырады. Олар шегінуге мәжбүр, бірақ бұған дейін өз науқастарының

мәйіттері бекіністі қорғаушылардың өлімін тудырып, қалалық қабырғалар арқылы

ауыстырды



1518

Ацтектердің мемлекеттілігі, олар сияқты испан-конкистадор Э. 

Кортес әкелген шешек көмегімен жойылды. Аурудың тез таралуы 

бұрын материктегі науқастарға жататын аборигендерге 

заттардың жаппай берілуімен қамтамасыз етілді

1675

Көбею микропроцесстерін, ауру қоздырғыштарын мутациялауды 

зерттеу мүмкін болды, өйткені Голландияның дәрігері А. 

Левегукпен алғашқы микроскоп ойлап тапты

1710

Орыс-швед соғысы. Тағы да әскери мақсатта оба қолданылған. 

Орыстар оба инфекциясынан қайтыс болған өз сарбаздарының

денелері арқылы жаудың тірі күшін жұқтырудың көмегімен оның

ішінде жеңіске жетті



1767

Ағылшын-француз әскери қарсы тұру. Британдық генерал Д. Амхерст 

француздарды қолдайтын үндістерді жойып, оларға шешек 

жұқтырылған көрпе сыйға тартты

1855
Л. Пастер (француз ғалымы) микробиологияда ашулар дәуірін 

бастады

1915

Бірінші дүниежүзілік соғыс. Одақтастар, француздар және немістер 

сібір жарасын жұқтыру әдісін қолданды. Жылқылар мен 

сиырлардың табундары жау аумағына егіліп, айдалды

1925

Биологиялық қаруды қолданудың салдары, онымен байланысты

процестерді бақылаудың мүмкін еместігі әлемнің жетекші елдері

оны әскери мақсатта пайдалануға тыйым салу туралы Женева 

Конвекциясына қол қоюға мәжбүр етті. Конвенцияға тек АҚШ пен 

Жапония қосылған жоқ



1930-1940

Жапон әскери ғалымдары Қытай аумағында жаппай 

эксперименттер жүргізуде. Оушен қаласындағы бірнеше жүз 

адамның өлімі Тарихи дәлелденді, онда зардап шеккен 

жапондықтардың эксперименті салдарынан болған

1942

Шотландия маңындағы алыс аралда сібір жарасын 

эксперименттік жұқтыру фактісі анықталды. Экспериментті 

тоқтату мүмкін болмады. Аурудың одан әрі таралуын болдырмау 

үшін напалм аралындағы барлық тірі адамдарды жоюға тура 

келді

1943

АҚШ-тың биологиялық қару-жарақты жасауға тығыз кіріскен

жылы. Пентагон адам көзіне көрінбейтін вирустарды жаппай

қырып-жою қаруы ретінде қолдануға шешім қабылдады



1969
АҚШ өкілдері биологиялық қаруды әрі қарай қолданбау туралы бір 

жақты тәртіпте мәлімдеді

1972

Биологиялық және уытты қару жөніндегі Конвенция қабылданды. 

Осындай қаруды әзірлеуге, өндіруге және кез келген операцияларға 

тыйым салынады. Күшіне ену мерзімі кейінге қалдырылды

1973
Эксперименталды мақсаттардағы аз мөлшерін қоспағанда, биологиялық

қарудың барлық түрлерін жою туралы Американың мәлімдемесі

1975 Конвенция заңды күшіне енді

1979

Екатеринбургте (бұрын Свердловск) 64 адам өмірін алып кеткен сібір 

жарасының жарасы. Ауру қысқа мерзімде оқшауланады. Шынайы себеп 

ресми жарияланған жоқ

1980 Әлем шешек жойылғанын білді



1980-1988
Иран мен Ирактың қарсы тұруы. Биологиялық қаруды екі тарап 

та қолданған

1993
"Aum Shinrikyo" ұйымының экстремистерімен МЕТРО Токио 

террорлық шабуыл жасау әрекеті»

1998
Штаттары бастама міндетті вакцинациялауды әскери 

қызметшілердің күйдіргі

2001

АҚШ. Террористер сібір жарасы дауыстары бар хаттарды

таратады, соның салдарынан бірнеше американдық азамат

жұқтырған және қайтыс болды.



Биологиялық қарудың ерекшеліктері

Артықшылықтары:

1. Қолданудың жоғары тиімділігі;

2. Жаудың биологиялық қаруды пайдалану фактісін уақтылы табуының

қиындығы;

3. Жұқтырудың жасырын (инкубациялық) кезеңінің болуы осы ОМП қолдану

фактісін одан да кем байқайды;

4. Жауды жою үшін пайдалануға болатын биологиялық агенттердің

алуантүрлілігі;

5. Биологиялық қарудың көптеген түрлері эпидемиялық таратуға қабілетті,

яғни жаудың зақымдануы, шын мәнінде, өзін-өзі ұстайтын процесс болып

табылады;



6. Бұл жаппай қырып-жою қаруының икемділігі: адамды уақытша әрекетке

қабілетсіз ететін аурулар бар, ал басқалары өлімге әкелеуі мүмкін;

7. Микроорганизмдер кез келген үй-жайларға, инженерлік құрылыстарға және

әскери техникаға кіруге қабілетті, сондай-ақ жұқтырудан қорғауға кепілдік

бермейді;

8. Биологиялық қарудың адамдарды да, жануарларды да, ауыл шаруашылығы

өсімдіктерін да зақымдау қабілеті. Бұл қабілет өте таңдаулы: кейбір патогендер

адам ауруларын тудырады, басқалары-тек жануарларға ауру жұқтырады;

9. Биологиялық қару халыққа қатты психологиялық әсер етеді, үрей мен

қорқыныш тез таралады.



Сондай-ақ биологиялық қару өте арзан екенін атап өткен жөн, техникалық даму

деңгейі төмен мемлекет үшін де оны құру ерекше қиын емес.

Сондай-ақ биологиялық қару өте арзан екенін атап өткен жөн, техникалық даму

деңгейі төмен мемлекет үшін де оны құру ерекше қиын емес.

Алайда, ОМП бұл түрінің биологиялық қаруды қолдануды шектейтін елеулі

кемшілігі бар: ол таңдаусыз

Патогенді вирусты немесе сібір жарасы бацилласын қолданғаннан кейін сіз
инфекция сіздің еліңізге де төтеп бере алмайтынына кепілдік бере алмайсыз.
Ғылым әзірге микроорганизмдерге қарсы кепілді қорғауды қамтамасыз ете
алмайды. Сонымен қатар: тіпті алдын ала жасалған антидот тиімсіз болуы
мүмкін, себебі вирустар мен бактериялар үнемі мутацияланады.
Сондықтан біздің жаңа тарихымызда биологиялық қару іс жүзінде қолданылған
жоқ. Мүмкін, мұндай үрдіс болашақта да сақталады.



Биологиялық қарудың жіктелуі

Биологиялық қарудың әртүрлі

түрлерінің негізгі айырмашылығы

қарсы жақты зақымдау үшін

қолданылатын патоген болып

табылады. Осы БҚ негізгі қасиеттері

мен сипаттамаларын анықтайды. Оба,

шешек, сібір жарасы, Эбола қызбасы,

тырысқақ, туляремия, тропикалық

қызба, сондай-ақ ботулизм уыттары

әртүрлі аурулардың қоздырғыштары

пайдаланылуы мүмкін.



Энтомологиялық қаруды бөлек бөліп алу
керек. Бұл жаудың шабуылына жәндіктерді
қолданатын биологиялық қару түрі. Әр
уақытта бұл мақсаттар үшін аралар, 
Скорпиондар, биттер, колорадтық
қоңыздар және масалар қолданылды. Ең
жетістігі мол - масалар, биттер және кейбір
шыбын түрлері. Бұл жәндіктердің барлығы
адам мен жануарлардың әр түрлі
ауруларын тудыруы мүмкін. Әртүрлі
уақытта қарсыластың экономикасына зиян
келтіру үшін ауыл шаруашылығы
зиянкестерін өсіру жөніндегі
бағдарламалар болды



Биологиялық қарудан қорғану

Биологиялық қарудан қорғанудың барлық әдістерін екі үлкен топқа бөлуге болады:

• алдын алу;

• шұғыл құралдар.

Күрестің алдын алу әдістері әскери қызметшілерді, азаматтық тұлғаларды, ауыл

шаруашылығы жануарларын вакцинациялаудан тұрады. Алдын алудың екінші

бағыты ауруды барынша тез анықтауға мүмкіндік беретін тетіктердің тұтас кешенін

құру болып табылады.

Биологиялық қауіп-қатерден қорғаудың шұғыл әдістеріне ауруларды емдеудің әр

түрлі тәсілдері, шұғыл жағдайларда профилактикалық іс-шаралар, жұқтыру ошағын

оқшаулау, жергілікті жерлерге дезинфекция жүргізу жатады.



Суық соғыс кезінде биологиялық қаруды қолдану салдарын жою бойынша оқу-

жаттығулар бірнеше рет өткізілді. Модельдеудің басқа да әдістері қолданылды.

Нәтижесінде қалыпты дамыған медицинасы бар мемлекет осындай жаппай

қырып-жоятын қарудың кез келген белгілі түрлерін жеңе алады деген

қорытынды жасалды.

Алайда мұнда бір проблема бар: биологиялық қару жасауға арналған

микроорганизмдердің жаңа түрлерін жасау жөніндегі қазіргі заманғы

жұмыстар биотехнология мен гендік инженерия әдістеріне негізделеді. Яғни,

әзірлеушілер көзге көрінбейтін қасиеттері бар вирустар мен бактериялардың

жаңа штаммдарын жасайды. Егер мұндай патоген бостандыққа шықса, онда

бұл жаһандық індеттің (пандемияның) басталуына әкелуі мүмкін.



Бактериологиялық (биологиялық) қару - бұл адамдардың, ауыл шаруашылығы

жануарлары мен өсімдіктерінің жаппай ауруын туғызу мақсатында ұрыс

аспаптары мен оқ-дәрілердегі ұнтақтар мен суспензиялар түрінде ауру

жұқтырушылардың (кеміргіштер, жәндіктер және т.б.) көмегімен пайдаланылатын

биологиялық құралдар (бактериялар, вирустар, риккетсиялар, саңырауқұлақтар

және олардың тіршілік әрекетінің уытты өнімдері). Ұзақ уақыт бойы әсер етеді.

Жасырын (инкубациялық) кезеңі бар, зертханалық зерттеулер арқылы

анықталады. Микробтар мен токсиндер сыртқы ортада табылуы қиын және

ауамен бірге герметикаланбаған жабындар мен үй-жайларға кіруі мүмкін.

Бактериялық құралдар ретінде әртүрлі аса қауіпті инфекциялық аурулардың

қоздырғыштары пайдаланылуы мүмкін: оба, сібір жарасы, бруцеллез, сапа,

туляремия, тырысқақ, сары және басқа да қызба түрлері, көктемгі-жазғы

энцефалит, бөртпе және іш сүзегі, тұмау, безгек, дизентерия, табиғи шешек және

т. б.



Бактериологиялық (биологиялық) қаруды қолдану белгілері:

• кәдімгі оқ-дәрілерге қарағанда снарядтар мен бомбалардың

жарылу сияқты дыбысы жоқ;

• ірі жарықшақтар мен оқ-дәрілердің жекелеген бөліктерінің

жарылу орындарында болуы;

• жерде сұйықтық тамшылары немесе ұнтақ тәрізді заттардың

пайда болуы;

• оқ-дәрі жарылған және контейнерлер құлаған жерлерде

жәндіктер мен кенелердің ерекше жиналуы;

• адамдар мен жануарлардың жаппай аурулары.



Бактериологиялық қарудың ерекшеліктері:

• адамдар мен жануарлардың жаппай ауруларын

тудыру қабілеті;

• көп әсер ету ұзақтығы (мысалы, сібір жарасы

бактерияларының споралы түрлері зақымдаушы

қасиеттерін бірнеше жыл сақтайды));

• сыртқы ортада микроорганизмдер мен олардың

токсиндерін табу қиындығы;

• ұзақ жасырын (инкубациялық) әрекет ету кезеңі;

• ауру тудыратын микроорганизмдер мен олардың

токсиндерінің ауамен бірге герметикаланбаған

жабындар мен үй-жайларға, ондағы адамдар

мен жануарларды жұқтырып өту қабілеті.



Бактериялық зақымдану ошағы болып

инфекциялық аурулардың таралу көзін

жасайтын бактериялық құралдардың тікелей

әсеріне ұшыраған елді мекендер мен

шаруашылық объектілері саналады. Оның

шекараларын сыртқы орта объектілерінен

алынған сынамаларды бактериологиялық

барлау, зертханалық зерттеу деректері

негізінде, сондай-ақ ауруларды және пайда

болған жұқпалы аурулардың таралу

жолдарын анықтау арқылы анықтайды.

Ошақтың айналасында қарулы күзет

орнатылады, кіруге және шығуға, сондай-ақ

мүлікті әкетуге тыйым салынады.



Зақымдану ошағында халық арасында жұқпалы

аурулардың таралуын болдырмау үшін эпидемияға қарсы

және санитариялық-гигиеналық іс-шаралар кешені

жүргізіледі: 

• шұғыл профилактика;

• обсервация және карантин; 

• халықты санитариялық өңдеу; 

• әр түрлі залалданған объектілерді дезинфекциялау.

Қажет болған жағдайда жәндіктерді, кенелерді және

кеміргіштерді жояды (дезинсекция және дератизация).



Биологиялық қаруды анықтау және жіктеу

Биологиялық қару жаппай зақымдаушы құралдардың өзге түрлерінен ерекшеленеді:

• Биологиялық бомба эпидемияны тудырады. БҚ қолдану аз уақыт ішінде тірі жануарлар мен

аумақтарды жаппай жұқтырумен бірге жүреді;

• Уыттылығы. Зақымдану үшін ауру қоздырғышының аз дозалары қажет;

• Таралу жылдамдығы. БҚ компоненттерін беру ауа, тікелей байланыстар, заттармен делдалдық

және басқалар арқылы жүзеге асырылады;

• Инкубациялық кезең. Аурудың алғашқы белгілерінің пайда болуы ұзақ уақыт өткеннен кейін

байқалуы мүмкін;

• Консервациялау. Белгілі бір жағдайларда ауру қоздырғыштары активтендіру шарттары пайда

болғанға дейін ұзақ латентті кезеңге ие;

• Жұқтыру алаңы . БҚ таралуының имитациясы, тіпті аэрозольдер шектеулі мөлшерде 700.0 км-ге

дейін алып тастау мақсатын жұқтыруы мүмкін екенін көрсетті;

• Психологиялық әрекет. Мұндай сипаттағы қару қолданылған аудандарда әрдайым үрей,

адамдардың өз өмірі үшін қорқынышы, сондай-ақ күнделікті міндеттерді орындаудың мүмкін

еместігі тіркелген.



Биологиялық қарудың түрлері (қысқаша)

Биологиялық қарудың құрамына не кіретінін түсіну үшін кестеде келтірілген

деректермен танысу жеткілікті















Биологиялық қару туралы конвенция

Биологиялық қаруды әзірлеуге және пайдалануға тыйым салатын бірнеше

конвенциялар бар. Олардың біріншісі (Женева ХАТТАМАСЫ) 1925 жылы

қабылданды және осындай жұмыстармен айналысуға тура тыйым салды. Осыған

ұқсас тағы бір конвенция 1972 жылы Женевада пайда болды, 2012 жылдың қаңтар

айында оны 165 мемлекет ратификациялаған.


