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АСТАНАДА ӨТЕТІН V КАСПИЙ САММИТІ ҚАРСАҢЫНДАҒЫ ҮДЕРІСТЕР 
Каспий аймағының ағымдағы геосаяси жағ- 
дайы аймақ елдерінің Каспий теңізін пайдала- 
ну режимін анықтау жəне бұл режимнің жаңа 
құқықтық мəртебесін құру туралы өзара тиім- 
ді шешім іздеу қажеттілігін анық көрсетуде. 
Жиырма жылдан астам бойы Каспий теңізі 
жағалауындағы елдер теңіз түбінің үстіңгі жа- 
ғындағы, теңіз түбіндегі жəне жер қойнауын- 
дағы суларды, сондай-ақ Каспий теңізінің үс-
тiндегi əуе кеңiстiгiн пайдалану құқықтарын 
сақтауда тараптардың заңдық міндеттемелер- 
ін реттейтін бес тарапты құжатты қабылдауға 
белсенді ат салысып келе жатыр. Аймақ мем- 
лекеттері арасында жақсарған саяси диалог- 
тың қалыптасуы нормативтік құқықтық актіл- 
ерді табысты жүзеге асыру үшін шешуші ал- 
ғышарттардың бірі болып табылады. Халық- 
аралық құқықтық нормаларды түсіндіру жө- 
нінде бес Каспий маңы мемлекетінің бір-бірі- 
не қайшы келетін жəне кейде бір-бірін жоққа 
шығаратын іс-əрекеттеріне куə болған тарап- 
тар аймақтық мəміленің тек ең жоғары дең- 
гейде жасалатын тікелей саяси консульта- 
циялар арқылы мүмкін болатынын анық түсі-
нді. Нəтижесінде, 2000 жылдардың басында 
Каспий теңізі жағалауындағы елдердің басш-
ылары Каспий саммиті форматы деп аталатын 
бес жақты келіссөздер тетігін құру туралы 
шешім қабылдады. 
Осы уақытқа дейін бес Каспий маңы мем- 
лекеті басшыларының Каспий саммиттері ая- 
сында төрт кездесуі өтті. Алайда, бұл келіс- 
сөздердің оң əсері тек он жылдық консуль- 
тациялардан кейін ғана кеңінен таныла баста- 
ды. Мысалы, 2002 жылғы 23-24 сəуірде Ашх-
абадта өткен І Каспий саммитінің алғашқы 
күнінде бес Каспий маңы мемлекеті басшыла- 
рының барлығы теңізді делимитациялау мəсе- 
лесіне қатысты пікірлерін қандай да бір икем- 
ділік не өзара түсіністік танытпай білдірді. 
Даулы теңіз мұнай-газ кен орындарына (Азе- 
ри – Чираг – Кяпаз / Омар – Осман – Сердар) 
қатысты Əзербайжан президенті Гейдар Əли- 
ев пен Түркіменстан Президенті Сапармұрат 
Ниязов арасындағы егес жағдайды одан əрі 
қиындатып жіберді. Нəтижесінде, Каспий ма- 
ңы мемлекет басшылары бірлескен деклара- 
цияға қол қоюдан бас тартты жəне Каспий 
теңізінің құқықтық мəртебесін анықтаудың 
алғашқы əрекеті сəтсіз аяқталды. Сондықтан, 
тараптардың келесі Каспий саммитін алдын 
ала жоспарлағандарына қарамастан, 2003 жы-
лдың сəуір айында Тегеранда өткізе алмаған- 
дары таң қаларлық емес. 
Алайда, Ашхабадта өткен жоғары деңгейдегі 
кездесу кейбір оң ілгерілеушіліктерге түрткі 
болды. Бір ай ішінде Баку ирандықтар Эль- 
брус деп атайтын Алов – Араз – Шарг даулы 
көмірсутек кен орындарындағы барлау жұмы- 
старының шекара мəселесі шешілгенге дейін 
тоқтатылатынын ресми түрде хабарлады. 20- 
03 жылдың ақпан айында Баку қаласында Ка-
спий маңы мемлекеттері Сыртқы істер минис- 
трлерінің орынбасарлары деңгейінде өткен 
Арнайы жұмыс тобының 8-ші сессиясы ба- 
рысында Каспий теңізінің құқықтық мəрте- 
бесі туралы конвенцияны əзірлеу мəселесі бі- 

раз алға басқанда жағдай перспективалы бол- 
ып көріне бастады. 
Дегенмен, Каспий маңы мемлекеттерінің 2007 
жылдың 16 қазанында Тегеранда өткен ІІ Ка- 
спий саммитін ұйымдастыруы 5 жылға созыл- 
ды. Бұл жолы көпжақты ынтымақтастық пен 
Каспий теңізінің құқықтық мəртебесіне қаты-
сты перспективаларды талқылау сындарлы 
жағдайда өтті. Нəтижесінде, тараптар навига- 
ция, тасымалдау, қауіпсіздік сияқты түрлі мə- 
селелерді қозғаған 25 баптан тұратын ортақ 
декларацияға қол қойды. Тараптар Каспий ма- 
ңы мемлекеттерінің бір-біріне қарсы қарулы 
күштерді пайдаланбауы жəне жағалау елде- 
рінің біріне қарсы басқа бір мемлекет тарапы- 
нан ұйымдастырылатын əскери операция үш- 
ін өз аумақтарын пайдалануға рұқсат бермеуі 
жөнінде бірауыздан келісті (14-15 бап). Соны- 
мен қатар, Тегеран декларациясында Каспий 
теңізінде жүк тасымалдаудың тек жағалау ел- 
дерінің туы астында жүзеге асырылуы тиіс 
деп көрсетілген (7-бап). Құжатта сондай-ақ 
Солтүстік-Оңтүстік көлік дəлізі Каспий кеңіс- 
тігінің ажырамас бөлігі ретінде бекітілген (4-
бап). Сондықтан, Тегеран Саммиті барысында 
бес Каспий маңы мемлекетінің басшылары 
қол қойған осы алғашқы саяси құжат эконо- 
микалық, энергетикалық жəне қауіпсіздік мə- 
селелерін қоса алғанда Каспий күн тəртібінің 
кеңейтілгенін көрсетеді. 
Каспий теңізі режимі туралы келісімге келуге 
қажетті кейбір негізгі мəселелер бойынша та- 
раптардың жақындасуына қарамастан, ІІІ Кас- 
пий саммиті де шексіз кешігулерге тап болды. 
2008 жылы Бакуде өтеді деп күтілген Баку са- 
ммиті елеулі келіспеушіліктер салдарынан 20- 
08 жылы 18 қарашада бірақ өткізілді. Теңізді 
делимитациялауға қатысты ең маңызды жəне 
ең даулы мəселелердің еленбей қалуына бай- 
ланысты тараптар II Каспий саммиті бары- 
сында Каспий бестігі бекіткен Декларация- 
ның ережелерін біріктірген кеңейтілген ортақ 
декларацияға қол қоя алды. Сонымен қатар, 
Саммит барысында тараптар Каспий аймағы 
елдері арасындағы өзара қарым-қатынастарда 
жаңа кезеңнің басталғанын көрсеткен ал- 
ғашқы бесжақты ресми келісімге қол қойды. 
Каспий теңізінде қауіпсіздікті қамтамасыз ет-
уге қатысты ынтымақтастық туралы келісімде 
лаңкестік, браконьерлік, ұйымдасқан қылмыс 
жəне контрабандаға қарсы күрес, сондай-ақ 
қауіпсіз жүк тасымалын қамтамасыз ету си- 
яқты қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастық 
бағыттары көрсетілген. 
Қатысушылардың саммит кезіндегі талқылау- 
ларында ұлттық теңіз аймақтары енінің үй- 
лестірілуі қарастырылған алғашқы күн тəртібі 
шеңберінен шыға алмағандарын атап өткен 
жөн. Нəтижесінде, тараптар алдағы үш ай іш- 
інде жағалаудан 24 немесе 25 миль арақа- 
шықтықта орналасқан теңіз шекараларына 
қатысты ұсыныстар дайындау жөнінде тиісті 
мекемелерге нұсқаулар беруге келісті. 
Алайда, ұлттық теңіз аймақтары мəселеле- 
рінің шешімі кейінге қалдырылды. Бес Кас- 
пий маңы мемлекеті бұл мəселеге тек төрт 

жылдан кейін, атап айтқанда 2014 жылдың 29 
қыркүйегінде Астрахань қаласында өткен IV 
Каспий саммиті барысында орала алды. Бұл 
мəселе 19 баптан тұратын соңғы коммюни- 
кені қабылдау арқылы шешілді. Осы коммю- 
нике бойынша, жағалау елдерінің ұлттық еге- 
мендіктері сəйкес жағалаудан 15 теңіз мильге 
дейін ұзартылып, бұл арақашықтыққа балық 
аулауға арналған қосымша 10 теңіз милі қос-
ылатын болады. Сондай-ақ, Саммит соңында 
Теңіздегі биологиялық ресурстарды сақтау 
жəне ұтымды пайдалану туралы келісімге, 
Төтенше жағдайлардың алдын алу жəне жою 
саласындағы ынтымақтастық туралы келісім- 
ге жəне Каспий теңізінің гидрометеорология- 
сы саласындағы ынтымақтастық туралы келі- 
сімге қол қойылды. 
Каспий келіссөздеріндегі соңғы оқиғалармен 
жігерленген тараптар 2016 жылы Қазақстанда 
өтетін V Каспий саммитіне Каспийдің теңіз 
суларының жəне теңіз түбінің аражігін ажы- 
рату жəне бөлуге қатысты нəтижелерге жете- 
тіндеріне сенімді болып қатысты. Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан Назарбаев тараптардан 
Астана Саммиті барысында Конвенцияның 
соңғы нұсқасын қабылдауды талап етті. Алай- 
да, 2016 жылдың 13 шілдесінде Астана қала- 
сында өткен Каспий маңы мемлекеттері Сыр-
тқы істер министрлерінің кездесуі барысында 
жоғары деңгейдегі лауазымды тұлғалар əлі де 
шешу қажет бірқатар мəселелердің болғанын 
мəлімдеді. Ресей Сыртқы істер министрі Сер- 
гей Лавров тарапынан ұсынылған оптимистік 
сценарий бойынша, құжатқа 2017 жылдың бі- 
рінші жарты жылдығында қол қойылатыны 
неғұрлым ықтимал. Нəтижесінде Астана  сам- 
миті Конвенцияны əзірлеу үдерісі аяқталғанға 
дейін кейінге қалдырыла беруі мүмкін. Екін- 
ші жағынан, тараптар Саммит барысында ай- 
мақтық ынтымақтастықтың ең маңызды мəсе- 
лелерін талқылау мақсатында Конвенцияға 
қол қоюды тоқтата тұруы мүмкін. Бұл жағ- 
дайда V Каспий саммиті əсіресе бес Каспий 
маңы елдерінің экономикаларына бағыттала- 
тын болады. Мысалы, Каспий маңы елдерінің 
басшылары Қазақстанның Каспий теңізінде 
еркін сауда аймағын құру туралы ұсынысына 
немесе Түрікменстанның бастамасы бойынша 
жасалған Сауда жəне экономикалық ынты- 
мақтастық туралы келісімді əзірлеу мəселе- 
сіне назар аударуы мүмкін. 
Осыған байланысты, ең жоғары деңгейдегі 
кездесу Каспий теңізінде келіссөздер үдерісін 
жандандырудағы негізгі фактор болып табы- 
лады. Каспий саммиттері басталғаннан бері 
жағалау маңындағы мемлекеттер аймақтағы 
əріптестікке қатысты барлық дерлік ірі мə- 
селелер бойынша бірлескен іс-шаралар өткіз- 
ді. Сондықтан, алдағы Саммит барысында бұл 
Конвенцияға қол қойылмаса да. ең жоғары 
деңгейдегі кездесу Каспий теңізінің құқықтық 
мəртебесі туралы дауды шешу үшін əлі күнге 
дейін зор əлеуетке ие.  



 

 

x Ресей президенті Владимир Путин 
жақында сайланған 7-ші Мемлекет-  
тік Думаны (Парламент) төрағасы 
ретінде Вячеслав Володиннің канди-  
датурасын қолдауға шақырды. Алд-  
ыңғы Мемлекеттік Дума төрағасы 
Сергей Нарышкин Ресейдің Сыртқы 
барлау қызметінің басшысы болып 
тағайындалды. 

x Нью-Йоркта өткен БҰҰ Бас Ассам- 
блеясы отырыс тарында Ресей Сырт-  
қы істер министрі Сергей Лавров 
жəне АҚШ Сыртқы іс тер министрі 
Джон Керри Халықаралық Сирияға 
қолдау көрсету тобының кездесуіне 
қатысты. Тараптар Женева келіссөз- 
дері барысында қол жеткіз ілген Сир-  
ияда атысты тоқтатуға бағытталған 
бес келісім пакетін іске асыру мəсе- 
лелерін талқылады. 

x БҰҰ Бас Ассамблеясы отырыста-  
рында Қазақстан, Қырғызстан, Тəжі-
кстан, Түркіменстан жəне Өзбекстан 
Сыртқы іс тер минис трлері лаңкес- 
тік, экстремизм, есірткінің заңсыз 
айналымы жəне ұйымдасқан қыл- 
мысқа қарсы күресті қоса алғанда 
Орталық Азия аймағында қауіпсіздік 
қатерлеріне қарсы бірлесіп күресуге 
уəде берді. Тараптар сондай-ақ, 
Орталық Азиядағы ядролық қарудан 
азат аймақ мақсаттарын жүзеге 
асыруға ант берді. 

x Бішкекке ресми сапары барысында 
Тəжікстан Премьер-Министрінің ор- 
ынбасары Азим Иброхим жəне Қыр-  
ғызстан вице-премьер-минис трі Же- 
ниш Разақов екіжақты қарым-қаты-  
настарды нығайту қажеттілігін атап 
өтіп, мемлекеттік шекараны делими-  
тациялау жəне демаркациялау тура-  
лы мəселені талқылады. 

x Əзірбайжан Орталық сайлау комис- 
сиясының төрағасы Мазахир Пана-  
ховтың айтуынша, Əзірбайжанда ал- 
дағы референдум үшін шамамен 53, 
000 бақылаушы тіркелді. Сондай-ақ 
референдум кезінде 5,627 сайлау уч- 
аскесі құрылатын болады жəне бір 
сайлау учаскесiнде 10-ға жуық бай-  
қаушы дауыс беруді бақылап отыра-  
ды деп атап өтілді. 

x Əзірбайжанға ресми сапары барыс- 
ында Беларусь Қауіпсіздік кеңесінің 
мемлекеттік хатшысы Станислав За- 
сь жəне Əзірбайжан ішкі істер мини-  
стрі Рамиль Усубов халықаралық 
терроризм, заңсыз көші-қон, заңсыз 
есірткі саудасы мен киберқылмысқа 
қарсы бірлескен күрес ті нығайту қа- 
жеттігін талқылады. 

x Қырғызстан Шекара қорғау қызметі-  
нің ақпаратына сəйкес, Өзбекстан 
Қырғызстанмен шекара өткелін қай-  

тадан ашты жəне Унгар-Тоо тауы 
аймағындағы қырғыз-өзбек шекара-  
сының даулы бөлігінен полиция мен 
шекара сақшыларын кері қайтарып 
алды. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Ас тана қаласында өткен Əзірбай-  
жан-Қазақстан Үкіметаралық эконо-  
микалық ынтымақтастық жөніндегі 
комиссияның 13-ші отырысында Қа-  
зақстан Республикасының Энергети-  
ка министрі Қанат Бозымбаев Əзір-  
байжанның SOCAR мемлекеттік мұ- 
най компаниясына Каспий бассей- 
нінде көмірсутегі кен орындарын із- 
деуге арналған халықаралық Еура-  
зия жобасына қатысу мүмкіндігін 
қарастыруды ұсынды. Лукойл, Рос- 
нефть, Шелл, Шеврон жəне Қы-  
тайдың CNPC компаниясы шамамен 
523 млн. доллар болып бағаланып 
отырған жобаға өз қызығушылық- 
тарын білдірді. 

x Қазақстан Республикасының Энер-
гетика министрі Қанат Бозымбаев 
Қазақстанның жылдық газ өндірі-  
сінің 2020 жылға қарай 65 млрд. 
текше метрге жететінін хабарлады. 
Артқан өндіріс тің əрі газ экспортын 
арттыратынын, əрі зиянды шығары-
ндыларды айтарлықтай дəрежеде аз- 
айта отырып отандық энергетикалық 
нарықта көмірдің орнын алмас ты-  
руға көмектесетінін мəлімдеді. 

x Қырғызстанның Отын жəне энерге-  
тика кешенін реттеу жөніндегі мем- 
лекеттік агенттігінің директоры Та- 
лайбек Нурбашев экономикалық да-
ғдарыс пен əлеуметтік жағдайдың 
нашарлауы салдарынан елде электр 
жəне жылу тарифтерінің 2017 жыл-  
дың тамыз айына дейін өзгеріссіз 
қалатынын жариялады. 

x Қырғызстан Ұлттық энергетикалық 
холдингтің айтуынша, Қазақстан 
Қырғызстанмен жасасқан электр эн- 
ергиясы келіс імі шеңберінде Қырғы-
зстанға электр энергиясын бере бас- 
тады. Тамыз айында Қазақстан Қыр-  
ғызстаннан 197,5 млн. киловатт-са- 
ғат (кВт) электр энергиясын сатып 
алды. Қыркүйек айының соңына 
дейін Қазақстанның 62,8 млн. кВт 
электр энергиясын жіберетіні атап 
өтілді. Ал Қырғызстанның Қазақс- 
таннан қазан жəне қараша айларын-  
да тиісінше 118,2 млн. кВт жəне 23,1 
млн. кВт электр энергиясын сатып 
алуы жоспарланып отыр. 

x Өзбекстан бірінші вице-премьері Ру-  
стам Азимов Өзбекстан-Ресей шека-  
расында өзбек жеміс тері мен көкө- 
ністері үшін кеден тəртібі мен фито-  
санитарлық тазартуға қатысты кеден 

құжаттарын жеңілдетіп, жасыл дəліз  
құруды ұсынды. 

x Ас тана Халықаралық қаржы орта-  
лығы (AIFC) басшысы Қайрат Келі-
мбетов Гонконг Сауда дамыту ке- 
ңесінің «Бір белдеу – бір жол» бас- 
тамасы аясында Қазақстанда инвес- 
тициялық жобаларды ілгерілету мақ- 
сатында AIFC-мен келісімге қол қо-
йғанын хабарлады. 

x Ресей-Вьетнам Үкіметаралық комис- 
сиясының кездесуі барысында Ресе-
йдің бірінші вице-премьері Игорь 
Шувалов Еуразиялық экономикалық 
одақ (ЕЭО) пен Вьетнам арасындағы 
еркін сауда аймағы туралы келісім 
2016 жылдың 5 қазанында күшіне 
енеді деп хабарлады. Сондай-ақ, 
ЕЭО-ға мүше болған мемлекеттерде 
жəне Вьетнамда мемлекетішілік рə- 
сімдер аяқталды деп атап өтілді. 

x Fitch халықаралық рейтинг агент-  
тігінің мəліметі бойынша, Ресейдің 
бюджет тапшылығы 2016 жылы 
ЖІӨ-нің 3,9%-ына дейін жетеді, ал 
2017 жылы ЖІӨ-нің 2,8%-ына дейін 
төмендейді деп болжануда. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік коми- 
теті төрағасының орынбасары Нұр- 
ғали Білісбековтың айтуынша, қазақ 
қауіпсіздік күштері 2016 жылдың ба- 
сынан бері елде тоғыз лаңкестік ша- 
буылдың алдын алды. Сондай-ақ, 20- 
11 жылдан бері 64 зорлық-зомбылық 
жəне экстремистік актінің ерте дай- 
ындық сатысында алдын алғанын 
мəлімдеді. 

x Ресейдің «Роскосмос» ғарыш агент- 
тігі командир Сергей Рыжиковты, 
бортинженер Андрей Борисенконы 
жəне НАСА астронавты Шейн Ким- 
бругты тасыған «Союз МС-02» ға- 
рыш кемесінің ұшырылуының Қа- 
зақстандағы Байқоңыр ғарыш айла- 
ғында жүзеге асырылған тесттен кей- 
інгі техникалық себептерге байла- 
нысты белгісіз уақытқа кейінге қал- 
дырылғанын хабарлады. 

x Түркіменстан президенті Гурбангулы 
Бердімұхамедов ел астанасы Ашха- 
бад қаласында құны 2 млрд. доллар- 
дан асатын халықаралық əуежайды 
ашты. Жаңа əуежайдағы екі жолаушы 
терминалының жыл сайын 17 млн. 
жолаушыға қызмет көрсететінін, ал 
жүк терминалы сыйымдылығының 
жыл сайын 200,000 тонна екенін атап 
өтті. 

x Қазақстан Республикасы Ауыл шару-
ашылығы министрлігі заңсыз балық 
сатумен күрес мақсатында елдің бар- 
лық аймақтарында бекіре балығын 
аулауға тыйым салды. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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