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2016 ЖЫЛДЫҢ 23-24 МАУСЫМЫНДА БОЛҒАН ШАНХАЙ ЫНТЫМАҚ-
ТАСТЫҚ ҰЙЫМЫНЫҢ XV САММИТІ 
2016 жылдың 23-24 маусымында Ташкент қала-
сында Өзбекстан Президенті Ислам Каримовтың 
төрағалығымен Шанхай ынтымақтастық ұйымы-
ның (ШЫҰ) XV саммиті өтті. Саммит барысын-
да мүше мемлекеттер «Шанхай рухына» адалдық 
танытқандарын растай отырып, Ташкент декла-
рациясын, 2025 жылға дейінгі ШЫҰ дамыту ст- 
ратегиясын жүзеге асыру жөніндегі 2016-2020 
жылдарға арналған іс-əрекет жоспарын бекіту ту- 
ралы, Туризм саласындағы ынтымақтастықты да- 
мыту бағдарламасына, Үндістан жəне Пəкістан-
ның мүшелік мəртебесіне байланысты міндетте-
мелер туралы меморандумға қол қойылды. Осы-
лайша саммиттің күн тəртібін аймақтық қауіпсіз-
дік, экономика жəне туризм салаларындағы ынт- 
ымақтастық пен ұйымға мүше мемлекет мəртебе- 
сін алу мақсатындағы міндеттемелері тақырыпт- 
ары белгіледі. 
ШЫҰ 2001 жылдың 14 маусымынан, яғни құры-
лған күннен бастап мүше елдердің географиялық 
аймағында тұрақтылық пен қауіпсіздікке қауіп 
төндіретін «үш зұлым күшпен» (лаңкестік, экст- 
ремизм жəне сепаратизм) күресуді басты мақсат 
деп анықтаған еді. Алайда бүгінгі таңда Қытай 
мен Ресейдің аймақтағы стратегиялық ынтымақ-
тастығының нығаюына орай, АҚШ пен оның од- 
ақтастары «Транс-Тынық мұхиты серіктестік» 
келісімін, Орталық жəне Шығыс Еуропаға «Зы-
мыран қалқан жүйесін» орналастыру сияқты ша-
раларды қабылдауда. Ал бұл өз кезегінде əлемд- 
ік державалардың Орталық Азия аймағы маңын-
дағы Таяу Шығыс, Шығыс Еуропа, Солтүстік-
Шығыс Азия мен Оңтүстік Қытай теңізінде мүд- 
делер қақтығысына негізделген геосаяси шиеле-
ністі арттырады, əрі ШЫҰ елдеріне қауіп төнді-
ретін жаңа қатерлердің пайда болуына əкеліп со- 
қтырады. Бұл қауіп-қатерлер Ташкент Декларац- 
иясында былай деп атап көрсетілді: 1) Кейбір қу- 
атты державалардың аймақтық мəселелерге жəне 
елдердің ішкі істеріне араласып, тұрақтылықты 
бұзатын іс-əрекеттерге баруы; 2) Басқа мемлекет- 
тердің мүдделерін елемей жəне мемлекеттік ше-
караны танымай зымыран қорғаныс жүйесін бір-
жақты түрде құру; 3) Əскери ғарыш қызметі мен 
қару орналастыру; 4) Жаппай қырып-жою қару-
лары мен химиялық жəне биологиялық қарулар-
дың лаңкестердің қолына түсу мүмкіндігі; 5) Ки-
бер лаңкестік қаупі. 
Қазақстан елордасы Астана қаласында 2016 жыл- 
дың 8 маусымында ШЫҰ Қорғаныс министрле-
рінің отырысы өткізіліп, саммит шешімдеріне əс- 
ер еткен бірқатар келісімдерге қол жеткізілді. Ос- 
ыған байланысты жаңа қауіп-қатерлерден қорға-
ну үшін ынтымақтасты мына бағыттар шеңберін- 
де өрбітуге келісім білдірілді: 1) Интернет желіл-
ерін басқару жəне халықаралық ақпараттық қау- 
іпсіздікті қамтамасыз ету; 2) БҰҰ аясында «Хал-
ықаралық лаңкестікпен күрес бойынша конвен-
цияны» қабылдауға септігін тигізу; 3) Ағымдағы 
геосаяси ахуалды ескеріп, келісілген тақырыптар 
аясында ортақ саяси стратегияларды дамыту; 4) 
Діни жəне этникалық қақтығыстарға, əсіресе мү- 
ше мемлекеттердегі жас буын топтарында экстр-
емистік жəне сепаратистік идеологияның таралу- 
ына жол бермеу; 5) ШЫҰ Экстремизммен күрес 
келісімінің қорытынды мəтінін аяқтау үшін келі-

ссөздерді жалғастыру; 6) Мүше мемлекеттердің 
ШЫҰ-ның Аймақтық лаңкестікке қарсы құры-
лымы аясында өзара əрекеттестігін арттыру; 7) 
Ауғанстанда ішкі тұрақтылықты қамтамасыз ету 
үшін Ауған үкіметіне қажеттi жəрдем көрсету; 8) 
Ақпаратпен алмасу саласында ынтымақтастықты 
нығайту; 9) 2016 жылдың 5-13 қыркүйек аралы-
ғында Қырғызстанда мүше мемлекеттердің қаты-
суымен лаңкестікке қарсы «Бейбіт миссиясы 20- 
16» атты əскери жаттығуды ұйымдастыру. 
Алайда ШЫҰ мүшелерінің қорғаныс жəне əске-
ри қызмет салаларындағы ынтымақтастық əдетте 
үш қауіп-қатермен күресті арттырумен шектелу-
де. Мысалға, 2015 жылы ШЫҰ-ның күшімен ла-
ңкестік жəне экстремистік əрекеттерден туында- 
уы мүмкін 317 шабуылдың алды алынып, осы ба- 
ғытта 2016-2018 жылдарды қамтитын «Лаңкест- 
ікпен, экстремизммен жəне сепаратизммен күрес 
бағдарламасы» бекітілді. Бірақ, бүгінгі күнге дей-
ін мүше мемлекеттердің бірлескен қорғаныс жə-
не əскери ынтымақтастығын нығайта алатын 
қандай да бір маңызды құжат немесе бағдарлама 
қабылданбады. Бұл жағдай Ресей мен Орталық 
Азиядағы кейбір елдердің қорғаныс жəне əскери 
қызмет салаларындағы ынтымақтастықты «Ұж- 
ымдық қауіпсіздік келісім шарты ұйымы» (ҰҚ-
ШҰ) аясында арттырып, ҰҚШҰ құзыретінен аса- 
тын қауіпсіздік мəселелерін ШЫҰ-ға табыстау- 
ды жөн көргендіктен туындауы мүмкін. 
Саммитте талқыланған тағы бір маңызды мəселе 
экономика жəне туризм саласындағы ынтымақта- 
стықты дамыту болып табылады. Батыстық елд-
ер Таяу Шығыстағы одақтастарымен біріге оты-
рып, мұнай бағасын төмендетті жəне əр түрлі са-
нкцияларды қолдану арқылы Ресейдің экономи-
касын əлсіретті. Бұған қоса АҚШ «Қайта теңге-
рімдеу» стратегиясы шеңберінде Қытайды оқша-
улау саясатына басымдық беріп отыр. Осылайша, 
АҚШ пен Батыс елдері Қытайдың «Теңіз Жібек 
жолы» жəне Ресейдің «Еуразиялық экономика-
лық одақ» (ЕАЭО) жобаларының дамуына шек-
теу қоюды мақсат тұтып отыр. Алайда, Қытай өз 
тауарларын құрлық арқылы тасымалдайтын же-
лілермен сыртқы нарықтарға жеткізуді көздейтін 
«Жібек жолы экономикалық белдеуі» жобасын 
іске асырып жатса, Ресей еркін сауда туралы ке-
лісімдер арқылы ЕАЭО-ның экономикалық бай-
ланыстарын нығайтуды мақсат тұтып отыр. Шы-
нында да, 2016 жылдың 17 маусымында ХХ Сан- 
кт-Петербург халықаралық экономикалық фору-
мында сөз сөйлеген Ресей Президенті Владимир 
Путин Шығысқа көбірек ашылуды көздейтін 
«Ұлы Еуразия серіктестігі» атты бастаманы кө-
терді. Бұл бастамаға сəйкес ЕАЭО Үндістан, Пə-
кістан, Иранмен, əсіресе Қытай жəне ТМД елде-
рімен сауда қатынастарын кеңейтетін болады. 
Осы тұрғыда Ресей мен Қытайдың мүдделері 
аясында ЕАЭО мен «Жібек жолы экономикалық 
белдеуі» жобасының өзара əрекеттестігін артты-
руды қамтамасыз етуге күш салынуда. Алайда, 
ШЫҰ елдері əсіресе сыртқы сауда саласында 
АҚШ пен Батыс елдері қойған санкциялардың 
теріс əсеріне тап болуда. Мысалы, 2014 жылы 
ШЫҰ елдерінің өзара жалпы сауда-саттық көле-
мі 144,28 млрд. доллар болса, 2015 жылы 112,11 
млрд. долларға дейін төмендеді. 

ШЫҰ-ға жаңа мүшелерді қабылдау мəселесі қа- 
уіпсіздік əрі экономикалық тұрғыдан қарастыры-
луы мүмкін. Пəкістанның ұйымға мүшелігін үш 
себепке негіздеуге болады: 1) Орталық Азия ел-
дерімен қарым-қатынастарды дамыту арқылы ай- 
мақтық тасымалдау жəне энергетика жобаларына 
тиімді қатысуды қамтамасыз ету; 2) ШЫҰ арқы-
лы көп бағытты сыртқы саясатты қалыптастыру, 
əсіресе АҚШ векторын Ресей жəне Қытаймен те- 
ңгеру; 3) Үндістанмен келісілмеген мəселелерде 
ШЫҰ-ның (əсіресе Қытайдың) беделін пайдала-
ну арқылы дипломатиялық келіссөздерде елдің 
ықпалын нығайту. Қытай мен Өзбекстан елдері 
Пəкістанның мүшелігін қолдауда. Дегенмен, Ре-
сей Пəкістанды Үндістанның мүшелігімен бірге 
қолдайтынын мəлімдеді. Ал Қазақстан болса, Үн- 
дістан мен Пəкістанның ядролық қаруға ие бо-
луына, бұл елдердің «Ядролық қаруды таратпау 
туралы келісім-шартқа» тараптар болмауына жə-
не Үндістан мен Пəкістан арасындағы шекара 
дауларының ШЫҰ-да ортақ саясат жүргізуге ке-
дергі болуына байланысты алаңдауда. Осы тұр-
ғыда екі мемлекетке достық қатынастарына не-
гізделген арнайы келісім-шарттың қол қойылуы 
міндеттелуі мүмкін. Пəкістанның мүшелігі Ауға-
нстан мəселесінің ШЫҰ елдерінің пайдасына 
шешілуін ілгерілетіп, аймақтағы барлық елдер 
үшін Оңтүстік Азияға қауіпсіз тасымалдауды қа- 
мтамасыз ету тұрғысынан маңызды орынға ие. 
Үндістан ШЫҰ-ға мүше болу ниетін алғаш рет 
2002 жылдың мамыр айында білдірді. Бірақ бүгі- 
нгі күнге дейін Үндістан ШЫҰ-ға келесі үш се-
беп салдарынан қабылданған жоқ деп айтуға бо-
лады: 1) Оңтүстік Азиядағы Қытай-Үндістан бəс-
екелестігі; 2) Үндістанның Қытай жəне Пəкістан- 
мен  шекара даулары; 3) АҚШ-пен экономикалық 
жəне əскери қызмет салаларындағы белсенді ын-
тымақтастығы. Осыған қарамастан Үндістанның 
ШЫҰ-ға мүшелігін Ресей құптауда. Мұның себе- 
бі мына мүдделердің əсерінен туындауы мүмкін: 
1) Ресей Үнді мұхитына қауіпсіз əрі қолайлы же-
ту үшін «Солтүстік – Оңтүстік халықаралық кө-
лік дəлізін» іске асыруда. Дəліздің қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуде Үндістан маңызды рөлге иеле-
ніп отыр; 2) Қытайдың қаржы мүмкіндіктері Ре-
сейге қарағанда жоғары болып табылады. Ресей 
ШЫҰ аясында Қытай елінің қаржылық ықпалын 
теңестіру үшін ұзақ мерзімді стратегия негізінде 
Үндістанмен біріге отырып, Қытайдың қаржы-
лық ықпалын əлсіретуді көздеуі мүмкін.  
Үндістанның мүшелігі ШЫҰ-ны Еуразияда жаңа 
күш орталығына айналдыруы мүмкін. Алайда екі 
елдің ШЫҰ-ға бірге мүше болуы ұйымда көпте-
ген мəселелерді күн тəртібіне əкелуі мүмкін. Ше-
кара даулары бұлардың арасында басты мəселе 
болып отыр. Қысқа қайырғанда, Үндістан жəне 
Пəкістанның мүшелігі талап етілген міндеттеме-
лерді жүзеге асыруға жəне ШЫҰ мемлекеттері-
нің мүшелікке қатысты кейбір алаңдаушылықта-
рынан арылуына байланысты болып отыр. Егер 
екі мемлекет қойылған барлық талаптарды орын-
дап, мүше мемлекеттердің алаңдаулары үшін қа-
ндай да бір мəселе туындатпайтын болса, 2017 
жылдың 8-9 маусымында Астана қаласында өте-
тін XVI cаммитінде Үндістан мен Пəкістанның 
мүшелігі мақұлдануы мүмкін. Осылайша ШЫҰ  
əлемдік деңгейде беделін бекемдеп, алып күште- 
рге ықпал ету мүмкіндігін кеңейтеді. 



 

 

x Түркия Президенті Режеп Тайып Ер- 
доған бастаған түрік билігі кейбір 
түрік əскери лауазымды адамдар та-
рапынан жүзеге асырылған төңкеріс 
əрекетін сəтті түрде басты. Бүлікшіл 
əскерлер мемлекеттік мекемелерге 
шабуыл жасап, көшелерде полиция 
мен мемлекетті қолдайтын бейбіт 
тұрғындармен қақтығыс жасады. 

x Бакуге ресми сапары барысында Ук-
раина Президенті Петр Порошенко 
жəне Əзірбайжан Республикасының 
Президенті Ильхам Əлиев екі жақты 
сауданы арттыру жəне инвестиция 
мүмкіндіктерін жасау мəселелеріне 
ерекше назар аудара отырып, екі ел 
арасында энергия, көлік жəне əске-
ри-техника саласындағы ынтымақта- 
стықты жетілдіру бойынша болашақ 
қадамдарды талқылады. 

x Бішкекке екі күндік ресми сапары 
барысында Германия канцлері Анге- 
ла Меркель Қырғызстан Президенті 
Алмазбек Атамбаевпен келіссөздер 
өткізді. Тараптар екі ел арасындағы 
экономикалық жəне саяси ынтымақ-
тастық мəселелерін, сондай-ақ ЕО-
ның ШЫҰ елдерімен ынтымақтаст-
ығына назар аудара отырып, аймақ-
тық мəселелерді талқылады. 

x Каспий маңы елдерінің Сыртқы іс-
тер министрлерінің кездесуі бары-
сында Сыртқы істер министрлікте-
рінің басшылары Каспий теңізінің 
құқықтық мəртебесі туралы конвен-
цияны қабылдауды кейінге қалдыру-
ға келісті. Кездесу қорытындысы 
бойынша теңіз түбін делимитация-
лау əдістерін анықтау жəне теңіз на-
вигациясы тəртібі мен транзит мəсе-
лелері шешілмеген күйде қалды. 

x Улан-Баторда өткен Азия – Еуропа 
(АСЕМ) форумының 11-ші Самми-
тінде 51 АСЕМ серіктесінің жоғары 
деңгейдегі делегацияның басшыла-
ры Еуропа жəне Азия елдері арасы- 
ндағы сауда-экономикалық қатынас-
тарды жəне осы қарым-қатынастар- 
ды одан əрі дамыту келешегін тал-
қылады. 

x Мəскеуге ресми сапары барысында 
АҚШ Мемлекеттік хатшысы Джон 
Керри Ресей Президенті Владимир 
Путин жəне Ресей Сыртқы Істер ми-
нистрі Сергей Лавровпен келіссөзд- 
ер өткізді. Кездесу соңында тараптар 
Сириядағы соғыс қимылдарын тоқ-
тату үшін қажетті қадамдар бойын-
ша ортақ келісімге келді. 

x Қырғызстан Республикасының мем- 
лекеттік шекара қызметі  Қырғызст- 
ан - Қытай  шекарасында халықарал- 
ық Торугарт-Автодорожный шекара- 
лық өткізу пункті құрылысының ба-
сталғанын хабарлады. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Иранның Ұлттық Мұнай Компания-
сы (NIOC) Иранның батысында екі 
мұнай кен орнын дамыту жөніндегі 

техникалық-экономикалық негізде-
ме жасау үшін Ресейдің мемлекеттік 
Зарубежнефть мұнай компаниясы-
мен Өзара түсіністік туралы мемо-
рандуға (ӨТМ) қол қойғанын хабар-
лады. Келісімге сəйкес ресейлік ком- 
пания Пайдар Гхарб жəне Абан си- 
яқты екі мұнай кен орны бойынша 
техникалық-экономикалық негіздем- 
ені іске асырады жəне NIOC компа-
ниясына кен орындарында мұнай 
өндіру коэффициентін арттыру жө-
нінде өз ұсыныстарын береді. 

x ОПЕК-тің Ай сайынғы мұнай нары-
ғы есебіне сəйкес, 2017 жылы Қазақ-
станда мұнай өндірісі төмендейді 
деп күтілуде. 2017 жылы Қашаған 
мұнай кен орны іске қосылса да, ке-
лесі жылы тəулігіне 30,000 баррель-
ге төмендейді деп күтілуде. 2016 
жылы Қазақстан мұнай өндірісі тəу-
лігіне 40,000 тоннаға азайып, орта 
есеппен тəулігіне 1,56 млн. баррель-
ге дейін төмендейді деп күтілуде. 
Сондай-ақ, Қазақстанда мұнай өнді-
рісінің 2015 жылы тəулігіне 30,000 
баррельге азайып, орта есеппен тəу-
лігіне 1,6 млн. баррель болғаны атап 
өтілді. 

x Азия даму банкі (АДБ) Өзбек үкіме-
тінің елдің оңтүстік бөлігінде Тали-
марджан ЖЭС жаңғыртуының екін-
ші кезеңін жүзеге асыру үшін АДБ-
ға 450 млн. доллар несие өтінішін 
бергенін мəлімдеді. АДБ мəселені 
2017 жылдың басында қарастырат- 
ын болады. 

x Қазақстан Республикасы Экономика 
Министрлігінің Статистика Комите-
ті 2016 жылы қаңтар-маусым айла-
рында елде құбырлар арқылы жүк 
тасымалдау (мұнай, газ, су) қарқыны 
0,9%-ға өсіп, 108,62 млн. тонна бол-
ды деп хабарлады. Есепті кезеңде 
Қазақстанда құбыр жолдары арқылы 
жүк тасымалдаудан түскен түсімдер 
21,5%-ға өсті жəне 1,68 млрд. дол-
ларды құрады. Жалпы алғанда, 2016 
жылдың бірінші жартысында елде 
көліктің барлық түрлерімен шама-
мен 1,68 млн. тонна жүк тасымал-
данды. Бұл көрсеткіш 2015 жылдың 
дəл осы кезеңімен салыстырғанда 
0,1%-ға аз. 

x Тəжікстан Қаржы Министрлігі алда-
ғы 3 жылда ұлттық валютаның құн-
сыздануының жалғасатынын жария-
лады. Бұл мəліметке сəйкес, сомони 
қазіргі таңда бір долларға шаққанда 
7,9-ды құраса, 2017, 2018 жəне 2019 
жылдары тиісінше 9,6, 10,4 жəне 
11,2 болады. 

x Ресей Еңбек министрлігінің Кешендi 
талдау жəне болжау департаменті 
Төрағасының орынбасары Наталия 
Антонова 2016 жылдың екінші ши-
регінде қызметкерлердің негізгі қа-
жеттіліктерін қанағаттандыруға қа-
жетті ең төменгі табысты көрсететін 
елдегі күнкөрістің ең төменгі дең-
гейі 2016 жылдың бірінші ширегіне 

қарағанда 1,8%-ға артып, 157,5 дол-
ларға дейін өсті деп хабарлады. 

x Қырғызстанның Ұлттық Статистика 
Комитеті 2016 жылдың қаңтар мен 
мамыр айларында АҚШ долларын- 
ың қырғыз ұлттық валютасына қара-
ғанда күшейуінің салдарынан елдегі 
орташа жалақының 6,8 долларға аза- 
йып, 189,6 доллар болғанын хабарл- 
ады. Ал бұл көрсеткіш 2015 жылдың 
соңында 206 долларды құраған бо-
латын. 

x Қазақстан Республикасы Экономика 
Министрлігінің Статистика Комите-
ті 2016 жылдың қаңтар-маусым ай-
ында тұтыну индексі бойынша баға-
ланатын инфляция қарқының 4,6%-
ды құрағанын хабарлады. Азық-түл- 
ік, азық-түлік емес заттар жəне ақы-
лы қызметтердің бағалары тиісінше 
5%, 4,7% жəне 4,1%-ға өсті деп атап 
өтілді. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Social Progress Imperative 2016 жылы 
Əлеуметтік даму индексі бойынша 
Қазақстанды былтырғы 83-ші орын-
нан 76-шы орынға көтерді. Əлеумет-
тік даму индексі 130 елдегі халықтың 
əлеуметтік жəне экологиялық қажет-
тіліктері туралы сенімді ұстанымын 
көрсетеді. 

x БҰҰ Бүкілəлемдік мұра комитеті Өз-
бекстандағы Шахрисабз тарихи орта-
лығын аса даму салдарынан құрып 
кету қаупi төнген əлемдік мұра объ-
ектілерінің тізіміне қосты. Комитет 
қаланың ортағасырлық аудандарында 
туристер үшін инфрақұрылымды же-
ңілдету мақсатында ғимараттардың 
қиратылуына байланысты алаңдау-
шылықтарын білдірді. Сонымен қат- 
ар, Комитет зақымның ауқымын ба-
ғалау жəне керекті түзету шараларын 
ұсыну үшін ЮНЕСКО-дан бір деле-
гацияны жіберуін сұрады. 

x Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігі Алматыда қарулы қыл-
мыскер үш полиция қызметкері мен 
бір азаматты өлтіргеннен кейін лаң-
кестік қауіптіліктің ең жоғары дең-
гейі болып табылатын «қызыл дең-
гейдің» белгіленгенін хабарлады. Ла-
ңкестікке қарсы операциялар бары-
сында полиция қызметкерлері Алма-
ты-1 темір жол вокзалын жəне бір-
неше сауда орталықтарын қоршауға 
алды. 

x Арменияның астанасында оппозици-
яға жақын кейбір қарулы топтың по-
лиция ғимаратын басып алғаннан ке- 
йінгі келесі күні үкіметке қарсы жүз-
деген шеруші кепіл тұтқыны дағда-
рысын қантөгіссіз шешу үшін Ерева-
нда жиналды. Қарулы топ Президент 
Серж Саргсянның қызметтен кетуін 
жəне ұсталған оппозиция жетекшісі 
Жирайр Сефилянды босатуын талап 
етіп, бес полиция қызметкерін кепіл 
тұтқынына алды. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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