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ҰЖЫМДЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ШАРТ ҰЙЫМЫ АЯСЫНДА АРМЕНИЯ- 
РЕСЕЙ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРЫ  
 Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұй- 
ымы (ҰҚШҰ) 1992 жылы 15 мамырда 
Армения, Өзбекстан, Қазақстан, Қыр-
ғызстан, Ресей жəне Тəжікстан сияқты 
жаңа тəуелсіз мемлекеттер қол қойған 
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт не- 
гізінде құрылған ұйым болып табыла-
ды. 1993 жылы бұл шартқа Беларусь, 
Əзірбайжан мен Грузия қосылды. Ин- 
теграциялық үдерістің біртіндеп даму 
нəтижесінде ҰҚШ 2002 жылы ҰҚШҰ 
-ға айналды. Алайда, Əзірбайжан, Гр- 
узия жəне Өзбекстан елдері шарттан 
шығып, қалған алты мүше-мемлекет 
осы ҰҚШҰ-ны құрды. Бүгінгі таңда 
ҰҚШҰ құрамында əлі күнге дейін ал- 
ты мүше мемлекет бар, бұған қоса Ау- 
ғанстан мен Сербия ұйымда бақы-
лаушы мемлекет мəртебесіне ие. 
ҰҚШҰ посткеңестік аймақта құрылғ- 
ан жалғыз ғана үкіметаралық əскери 
альянс болып табылады. ҰҚШҰ-ның 
барлық мүшелері ұжымдық қауіпсіз-
дікті аймақта бейбітшілік пен тұрақт- 
ылықты қамтамасыз етуге қажетті құ- 
рал деп біледі. ҰҚШҰ аясында Арме-
ниямен құрған екіжақты ынтымақтас-
тығы арқылы Ресей бұл ұйымға мү-
шелігін Оңтүстік Кавказдағы ықпалын 
сақтап қалу мүмкіндігі деп санайды. 
Грузия 2003 жылғы «раушан төңкері-
сі» мен 2008 жылғы Грузия соғысын- 
ың нəтижесінде батысқа бағытталған 
сыртқы саясат жүргізе бастап, Əзірба- 
айжан Ресей мен батыс елдері арасы- 
ндағы көпвекторлы сыртқы саясат ұс-
танғанымен, Оңтүстік Кавказ аймағы- 
нда Армения елі Ресеймен ынтымақ-
тастықты өрбіту сыртқы саясатын ұст- 
анып отырған жалғыз ел болып табы-
лады. 
Сондықтан, Ресей Арменияны аймақ-
тағы стратегиялық тұрғыдан маңызды 
əріптесі санауда. Мысалы, Ресей Ар-
менияның солтүстігіндегі Гюмри қал- 
асында 102-ші əскери базасын жəне 
Ереван маңындағы Эребуни əуежайы- 
нда 3624-ші əуе базасын құрды. Со-
нымен қатар, Ресейдің Арменияда бес 

мың əскери құрамасы, əуе жəне зымы- 
ран қорғаныс жүйелері бар. 2010 жы- 
лы 20 тамызда екі ел арасындағы ке- 
лісімге қол қойылғаннан кейін Ресей 
əскерінің Арменияда қалуы 2044 жыл- 
ға дейін ұзартылды. 
ҰҚШҰ-да доминантты рөл атқаратын 
Ресей соңғы күндері Армениямен ай- 
тарлықтай белсенді əскери ынтымақ-
тастық жасауда. 2015 жылдың қыркү- 
йек айында Алагяз аймағында Ресей-
Армения біріккен күштерінің «Арагац 
2015» əскери жаттығуы өтті. Əскери 
оқу-жаттығудың мақсаты бірлескен 
іс-əрекеттерді үйлестірумен қатар ар- 
мяндық жəне ресейлік бөлімшелер ар- 
асында өзара əрекеттестікті жақсарту 
болды. Жаттығу сонымен қатар, МиГ-
29 ұшақтарын, Ми-8 үлгісіндегі тікұ-
шақтарды, танктерді, əуе қорғаныс кү- 
штері мен зымыран жүйелерін, артил-
лерия жəне басқа да əскери техниканы 
қамтыды. 2015 жылдың 23 желтоқса-
нында Ресей жəне Армения Бірлескен 
əуе қорғаныс жүйесін қалыптастыру 
туралы келісімге қол қойды. Бұл келі-
сімге сəйкес Арменияның əуе қорға-
ныс жүйесі күшейтіліп, Ресей Арме-
нияның аумағында жаңа əуе қорғаныс 
жабдықтарын, радиоларды, радар жү- 
йелері мен жауынгерлік тікұшақтарды 
орналастыратын болады. Сонымен қа- 
тар 2016 жылдың басында Ресей См- 
ерч (Торнадо) 70-90 шақырымға ұшу 
алыстығы бар 300 мм-лік зымыранда-
ры мен Игла-С жылжымалы зениттік-
зымырандық кешендері сияқты ресей-
лік қару-жарақтарды сатып алу жəне 
Арменияның қарулы күштерін жаң-
ғырту үшін Ереванға 200 млн. доллар 
несие берді. 
Ресейдің ұйым ішіндегі əскери үстем-
дігінен пайда болған күш үйлесімсіз-
дігі ҰҚШҰ-ны Ресей жетекшілігіндегі 
ұйым ретінде көрініс қалыптастыруда. 
Сондықтан, ҰҚШҰ тұрғысынан Арм- 
ения мен Ресей арасындағы екі жақты 
қарым-қатынастар Ресейді Армения-

ның қауіпсіздігінің негізгі кепілі реті- 
нде көрсетеді. Таулы Қарабақ аймағы 
жөнінде Əзірбайжанмен жанжалдан 
туындаған аймақтық мəселелер Арме-
нияның қауіпсіздігі үшін үлкен қауіп 
төндіруде. ҰҚШҰ-ның 4-бабына сəй- 
кес, мүше мемлекеттердің қайсыбіріне 
қарсы агрессия болған жағдайда, бар- 
лық басқа мүше мемлекеттер əскери 
көмекті қоса алғанда, қажетті жəрдем 
беруді қамтамасыз етеді. Яғни, бұл 
бап бойынша Армения Əзірбайжанн- 
ан қауіп-қатер төнген жағдайда Ресе- 
йдің көмегіне сүйенетін болады. 
Алайда, 2016 жылдың 2 сəуірінде бол- 
ған Таулы Қарабақ жанжалында Ресей 
əзірше ҰҚШҰ аясында стратегиялық 
одақтас болудың орнына, ЕҚЫҰ Мин- 
ск тобы аясында делдал болуды жөн 
көрді. Ресей араларындағы мəселеле- 
рді талқылау үшін Əзірбайжан мен 
Арменияның бастарын қосуға бірша-
ма күш салды. Нəтижесінде, тараптар 
Таулы Қарабақ аймағында дереу ат- 
ысты тоқтату жөнінде келісті. Деген-
мен, Армения Ресейдің басқа жаққа 
қару-жарақ жеткізуіне наразы болған 
еді. Мысалы, соңғы бес жылда Əзір-
байжан Ресейден құны шамамен 4 мл- 
рд. доллар болатын қару-жарақ сатып 
алды. Қару-жарақ экспортынан түскен 
кіріс Ресейдің экономикасы үшін бас- 
ты көздердің бірі болғандықтан, Мəс-
кеудің Бакуге əскери көмек көрсетуін 
экономикалық шешім ретінде қараст- 
ыруға болады. 
Қорытындылай келе, Армения мен Ре- 
сей əртүрлі мақсатты көздесе де, ҰҚ- 
ШҰ тұрғысынан екі мемлекет арасы- 
ндағы қарым-қатынастар өзара тиімді 
болып келеді. Армения өзінің қорға-
ныс қабілетін арттырумен айналысу-
да, ал Ресейдің мақсаты – Оңтүстік 
Кавказ өңіріндегі ықпалын сақтап қа- 
лу болып табылады. Дегенмен, Арме-
ния Ресейдің Əзірбайжанға қару-жа- 
рақ жеткізуін ҰҚШҰ қызметіне кері 
əсерін тигізетіндігін мəлімдеуде. 



 

 
 

x Мəскеуге ресми сапары барысын-
да Өзбекстан Республикасы Пре-
зиденті Ислам Каримов жəне Ре-
сей Президенті Владимир Путин 
екі жақты ынтымақтастық келеше-
гін талқылады. Талқылау қорыты- 
ндысы бойынша бес құжатқа қол 
қойылды. Олар үшінші елдерге əс- 
кери тауарлар экспорттау бойын-
ша ынтымақтастық келісімі, 2016-
2018 жылдарға арналған мəдени-
гуманитарлық қатынастар саласы- 
нда Ресей жəне Өзбекстан үкімет-
тері арасындағы ынтымақтастық 
бағдарламасы, 2016-2017 жылдар-
ға арналған екі елдің Сыртқы істер 
министрліктері арасындағы ынт- 
ымақтастық бағдарламасы мен Де- 
не шынықтыру жəне спорт сала-
сындағы ынтымақтастық келісімі 
мен Ғылыми жəне академиялық 
ынтымақтастық келісімі. 

x Астанаға ресми сапары барысында 
Сауд Арабиясы Корольдігінің Сы- 
ртқы істер министрі Əділ əл-Жу- 
бейр, Қазақстан Республикасы Пр- 
езиденті Нұрсұлтан Назарбаевпен 
сауда-экономикалық, қаржы, инв- 
естициялық, мұнай-химия, мəден- 
и-гуманитарлық салалардағы екі-
жақты қарым-қатынастарды талқ- 
ылады. Келіссөздердің қорытынд- 
ысы бойынша, Сауд Арабиясы жə- 
не Қазақстан Сыртқы істер минис-
трлері саяси кеңестер жөнінде өз- 
ара түсіністік туралы меморанд- 
умға (ӨТМ) қол қойды. 

x Халықаралық қауіпсіздік жөнінде-
гі 5-ші Мəскеу конференциясы ба-
рысында Ресей Сыртқы істер ми-
нистрі Сергей Лавров жəне Еуро-
падағы қауіпсіздік жəне ынтымақ-
тастық ұйымының (ЕҚЫҰ) Бас ха- 
тшысы Ламберто Заньер халықа-
ралық күн тəртібіндегі өзекті мə-
селелер бойынша пікір алмасты. 
Тараптар, сондай-ақ ЕҚЫҰ Укра- 
инадағы іс-шаралары мен елде ат- 
ыстың тоқтатылуын бақылайтын 
ЕҚЫҰ Украина Арнайы монитор- 
инг миссиясының жұмысын егж- 
ей-тегжейлі талқылады. 

x Ресейдің Бас штаб басқармасы Ба- 
сты операциялар бөлімінің басты-
ғы генерал-лейтенант Сергей Руд-
ской қазіргі уақытта батыс Ресей-
дегі Смоленск облысында шама-
мен 10000 əскерден құралған жаңа 
мотор атқыштар дивизиясы құр- 
ылды деп жариялады. 

x Əзербайжан-Пəкістан үкіметара-
лық комиссиясының Экономика-
лық ынтымақтастығы жөніндегі 6-
шы сессиясы барысында Əзірбай-
жан Қорғаныс өнеркəсібі министрі 
Явер Жамалов пен Пəкістан Пре- 
мьер-Министрі Мұхаммед Наваз 
Шариф Пəкістаннан Бакуге қорға-

ныс өнімдері мен шикізатты им-
порттау мүмкіндіктерін талқыла-
ды. 

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Қазақстан Ұлттық экономика ми- 
нистрлігі Статистика комитетінің 
мəліметі бойынша, Қазақстанда 
газ тарату желілері арқылы тасы-
малданатын табиғи газ бағасы 
2015 жылғы наурыз-2016 жылғы 
наурыз аралығында орташа есеп-
пен 16,7%-ға немесе текше метрі-
не 15,35 теңгеге ұлғайды. Алайда, 
сол кезең ішінде сұйытылған газ 
бағасы 1,6%-ға немесе текше мет-
ріне 133,35 теңгеге дейін төменде-
ді. 

x Еуропалық комиссия Энергетика 
директораты бас директор орынб- 
асары Кристофер Джонс жəне Тү-
рікменстан Сыртқы істер министрі 
Рашид Мередов арасындағы кез-
десу барысында тараптар энерге-
тика саласындағы ынтымақтастық 
үшін күш-жігерін одан əрі нығай-
туға дайын екендіктерін білдірді. 

x Берлинде өткен сауда-экономика- 
лық ынтымақтастық жөніндегі бір- 
лескен үкіметаралық жұмыс тоб- 
ының отырысы барысында Түркі-
менстан мен Германия жоғары ла- 
уазымды өкілдері экономика, эне- 
ргетика, қаржы, денсаулық сақтау, 
ауыл шаруашылығы жəне қорша-
ған ортаны қорғау, инфрақұрылым 
жəне туризм салаларында екі ел 
арасындағы ынтымақтастық келе-
шегі туралы сөз қозғады. 

x Nakamichi Corp Bhd жəне «Ақтау 
транзит» (AT) ЖШС Ақтау қала-
сынан солтүстік-батысқа қарай 90 
км жердегі Маңғыстау облысында 
орналасқан АТ құрлықтағы мұнай 
кен орындарын бірлесіп дамыту 
ынтымақтастығын ұсыну туралы 
өзара түсіністік туралы меморан-
думға қол қойды. 25 миллион бар-
рель шикі мұнай қоры бар мұнай 
кен орындарында тəулігіне 700 
баррель шикі мұнай өндіріледі.  

x Бішкекте Түркітілдес мемлекеттер 
ынтымақтастығы кеңесі ұйымдас-
тырған Бизнес-форумда Əзірбай-
жан, Түркия мен Қазақстанның эн- 
ергетика, тау-кен, туризм мен ау- 
ыл шаруашылығы, азық-түлік жə-
не жеңіл өнеркəсіп салаларында 
жұмыс істейтін 20-дан астам же-
текші компаниясы көпжақты ын-
тымақтастықты жақсарту мүмкін-
діктерін талқылады. Бизнес-фор- 
умға Қырғызстаннан 50 жергілікті 
кəсіпорын қатысты. 

x Қазақстан Инвестициялар жəне да- 
му бірінші вице-министрі Жеңіс 
Қасымбек 2016 жылы жол құры-
лысы мен жөндеуге шамамен 1 
млрд. доллар бөлінді деп мəлімде-
ді. 2015 жылдың соңындағы жағ-

дай бойынша, ұлттық автомагис-
тральдің 84%-ы жəне аймақтық 
жолдардың 65%-ы жақсы немесе 
қанағаттанарлық жағдайда. Сон-
дай-ақ, автомобиль жолдарының, 
аймақтық жəне жергілікті жол же-
лілерінің жалпы ұзындықтары тиі-
сінше 96,500 км, 23,700 км жəне 
72,800 км екенін атап өтті. 

x Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрі Асылжан 
Мамытбеков соңғы он жылда ауыл 
шаруашылығы өнеркəсібіндегі өн-
діріс 41% -ға артты жəне жалпы 
экспорт 59% -ға өсіп, 2 млрд. дол-
лардан асты деп хабарлады. Сол 
кезеңде Қазақстанның Еуразиялық 
экономикалық одақ елдеріне эк-
спортының көлемі 379 млн. дол-
ларды құрады. Сондай-ақ ауыл 
шаруашылығындағы негізгі капи-
тал инвестициялары 2015 жылы 
3,4 есе өсіп, 0,5 млрд. долларға 
дейін артты деп атап өтілді. «Аг-
робизнес-2020» бағдарламасы бо- 
йынша агроөнеркəсіп кешеніне кө- 
рсетілетін қаржылық қолдау 2011 
жылғы 0,2 млрд. доллардан 2016 
жылы 0,5 млрд. долларға дейін ар-
татын болады. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Баку қаласында өткен Біріккен Ұл- 
ттар Ұйымының (БҰҰ) VII Жаһан-
дық форумында қатысушылар по-
ляризацияланған əлемде адамдар 
арасындағы өзара түсіністікті қам-
тамасыз ету қажеттігіне баса назар 
аударатын Баку декларациясын қа-
былдады. 

x Астанада өткен Азық-түлік қауіп-
сіздігі жөніндегі Ислам Ұйымы Бас 
Ассамблеясы отырысының аясын-
да Қазақстан Ауыл шаруашылығы 
министрі Асылжан Мамытбеков 
жəне Ислам даму банкінің (ИДБ) 
президенті Ахмад Мохаммед Али 
Аль-Мадани Қазақстанда 2 су жо-
басын іске асыру үшін ИДБ тара-
пынан 300 млн. доллар бөлу тура-
лы келісімге қол қойды. 

x Азық-түлік қауіпсіздігі жөніндегі 
ислам ұйымы (IOFS) хатшылығы-
ның Бас директоры Ержан Жалмұ-
хановтың айтуынша, Қазақстан 
IOFS бастапқы қызметі үшін 
749,000 долларлық грант бөлді. 

x Роскосмостың мəліметі бойынша, 
«Ломоносов», «Аист-2D» жəне 
«SamSat-218» үш ғарыштық спут-
нигі бар «Союз-2.1а» зымыран та-
сығышы Ресейдің Қиыр Шығыста 
жаңадан салынған «Восточный» 
ғарыш айлағынан сəтті ұшырылды. 
Бұл Ресейдің жаңа ғарыш айлағы-
нан жүзеге асырылған алғашқы ұш- 
ырылым болды. 

Дайындағандар:  Лидия Пархомчик, Айча Шимшек,  
Сəуле Ахметқалиева. 
Meiramgul Issayeva 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 


