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ОҢТҮСТІК ҚЫТАЙ ТЕҢІЗІНДЕГІ ШЕКАРАЛЫҚ ДАУҒА ҚЫТАЙ КӨЗ- 
ҚАРАСЫ 

Оңтүстік Қытай теңізі жөніндегі даулар 
Бруней, Қытай, Тайвань, Малайзия, Вьет-
нам жəне Филиппин сияқты аймақтағы 
бірнеше егеменді елдің арал жəне теңізге 
ие болуға таласуына байланысты. Спратли 
жəне Парасель архипелагтарымен қатар 
Тонкин шығанағында да теңіз шекарала-
рына қатысты даулар бар. Осы орайда Оң-
түстік Қытай теңізі аймақтың геосаясатын-
да маңызды рөл атқаруда. Бұл теңіз жыл 
сайын орта есеппен 5 трлн. доллар жүк та-
сымалдау көлемі арқылы теңіз тасымалын-
да аса маңызды шлюз болып табылады. 
Сонымен қатар, көмірсутегінің едəуір қор-
лары (шамамен 11 млрд. баррель мұнай 
жəне 190 трлн. текше метр газ) мен балық 
шаруашылығының бай қорлары бар. Сон-
дықтан, Оңтүстік Қытай теңізін иемденуге 
үміткер елдер коммерциялық жəне əскери 
мақсаттағы теңіз сапарларын бақылау, ба-
лық аулауға арналған су аймақтарын қам-
тамасыз ету жəне теңіздің ар жағындағы 
əлеуетті мұнай-газ барлау жұмыстарын 
қамтамасыз етуге мүдделілік танытып 
отыр. 
Оңтүстік Қытай теңізіне ие болуға талас 
аймақта көптен бері жалғасып келе жатқан 
сенімсіздікке себеп болды. 1947 жылы Қы-
тай үкіметі тарапынан жарияланған U-
тəрізді тоғыз жолақты картаны ұсынған 
Қытай Оңтүстік Қытай теңізін ие болуға ең 
iрi үміткер болып табылады. Қытай тара-
пынан Спратли жəне Парасель архипелаг-
тарын бұрыннан бері пайдаланғанның дə-
лелі болып саналған осы тоғыз жолақты 
картаға сəйкес, Пекин Оңтүстік Қытай те-
ңізінің 80%-ынан астамын иемденуге үміт-
кер болып отыр. Шекараға қатысты бұл 
белгісіздік шиеленісті арттырып, Оңтүстік 
Қытай теңізіне ие болуға таласқан тарап-
тар арасындағы келіссөздерді қиындатып 
жіберді. Бүгінгі таңда Спратли аралдарына 
ие болуға Тайвань, Вьетнам, Филиппин, 
Қытай жəне Малайзия, ал Парасель арал-
дарына Қытай, Вьетнам жəне Тайвань ел-
дері таласуда.  
Оңтүстік Қытай теңізіндегі ағымдағы шие-
леніс 2009 жылы басталды. 2009 жылғы 6 
мамырда Малайзия мен Вьетнам Оңтүстік 
Қытай теңізінің оңтүстік бөлігі үшін Бірік-
кен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Құрлықтық 
қайраңның шекаралары бойынша комис-
сияға (ҚҚШК) ортақ ұсыныс жасады. 
Ұсыныстың мақсаты екі жағалау мемлеке-
тінің құрлықтық қайраңның өздеріне тие-
сілі шекараларынан 200 теңіз миль қашық-
тыққа созылған аумақты иелену құқығына 
ие болу болып табылады. Қытай Вьетнам 
мен Малайзияның бұл аймаққа ие болуға 
таласуын айыптап, ҚҚШК-қа қарсылық 
білдірді. 
2012 жылы Қытай тоғыз жолақты карта 
аясында Оңтүстік Қытай теңізінде өзiнiң 

құқықтық құзырының болғанын белсенді 
түрде жариялай бастады. Мысалы, 2012 
жылдың маусым айында Қытай Парасель 
аралдарында орналасқан Санша қаласы-
ның əкімшілік деңгейін аудан деңгейінен 
Хайнань провинциясының префектурасы 
деңгейіне дейін көтерілгенін жариялады. 
Бір ай өткен соң ол аймақта Қытай халық-
азаттық армиясы (ҚХАА) гарнизоны құ-
рылады деп жарияланды. Сонымен қатар, 
соңғы бірнеше жыл ішінде Қытай даулы 
Спратли аралдарында үш ұшу-қону жола-
ғын салып, жойғыш ұшақтар, қанатты зы-
мырандар мен радар жүйесін орналастыру 
арқылы Вуди аралын əскерилендірді. 
Нəтижесінде, 2013 жылғы 22 қаңтарда Фи-
липпин елі Теңіз құқығы жөніндегі БҰҰ 
Конвенциясына (ЮНКЛОС) VII қосымша 
бойынша Қытайға қарсы төрелік іс қозға-
ды. ЮНКЛОС шеңберiнде қызмет ететін 
Тұрақты арбитраж соты (PCA) бұл төре-
лікте Тіркеу бюросы ретінде əрекет етеді. 
Алайда, Қытай Оңтүстік Қытай теңізінде 
тарихи құқықтар мен теңіз ісіне байланыс-
ты өкілеттік беру көздерінің рөліне қатыс-
ты Филиппин тарапынан қозғалған төрелік 
істің юрисдикция шегінен тыс екенін бір-
неше рет мəлімдеген болатын. 
Сондай-ақ даулы аймақта ҚХАА тарапы-
нан жаңа əскери гарнизонның құрылуы 
АҚШ-тың аймақтағы əскери қызметтеріне 
қарсы шығу екенін атап өткен жөн. Шын 
мəнінде, бұл дауға қатыспайтын елдер Оң-
түстік Қытай теңізінің АҚШ əскери теңіз 
операцияларын еркін жүргізе алатын ха-
лықаралық сулар болып қала беруін қалай-
ды. Алайда, Қытай халықаралық құқық 
бойынша шетелдік əскерлер өзіне тиесілі 
200 мильдік айрықша экономикалық ай-
мақта барлау-жинау қызметін жүргізе ал-
майды деп санайды. ҚХАА Əскери-теңіз 
күштері аумақтық суларда егемендігін сақ-
тап қалу үшін Оңтүстік Қытай теңізінде 
бірқатар оқиғаларды туғызды. Мысалы, 
2013 жылдың 5 желтоқсанында ҚХАА Əс-
кери-теңіз күштері кемесі қатар келе жат-
қан АҚШ Əскери-теңіз күштері басшылы-
ғындағы USS Cowpens зымыран крейсері-
нің жолына шықты жəне крейсер соқтығы-
суды болдырмау үшін жалтақ маневр жа-
сауға мəжбүр болды деп хабарланды. 
Қытайдың ұлттық мұнай компаниялары-
ның да жанама жолмен Оңтүстік Қытай 
теңізіне ие болуға үміткер екенін атап өт-
кен жөн. 2014 жылғы 2 мамырда мемле-
кеттік меншіктегі Қытай ұлттық теңіз мұ-
най корпорациясы (CNOOC) Вьетнамның 
өз құрлықтық қайраңы деп санайтын сула-
рына үлкен мұнай барлау қондырғысын 
орналастырды. Бұл қондырғы даулы Пара-
сель аралдарының бір бөлігі болып табы-
латын Тритон аралынан 17 теңіз миль қа-
шықтықта орналастырылды. Қондырғымен 

бірге 80 Қытай кемесінің аймаққа кіргені, 
тіпті бұл кемелердің Вьетнам кемелеріне 
жоғары қуатты су зеңбіректен атып, олар-
ды аймақтан қууға тырысқандары мəлім-
делді. Бұл оқиға Вьетнамда Қытайға қарсы 
наразылықтар туғызды. Қытай Оңтүстік-
Шығыс Азия көршілерін даулы аймақта 
мұнай-газ бұрғылау жұмыстарын жасамау-
лары туралы ескерткен еді жəне бұл жағ-
дай басқа халықтардың бұл жердегі мұнай 
барлау жəне сейсмикалық зерттеу қызмет-
теріне кедергі болды. 
Пекиннің Оңтүстік Қытай теңізіне қатысты 
тоғыз жолақты карта талабының жарамды-
лығына байланысты Филиппин тарапынан 
Қытайға қарсы қозғалған төрелік іс жөнін-
де ҚХАА-ның шешім қабылдауы 3 жылға 
созылды. ҚХАА 2016 жылдың 12 шілде-
сінде Гаагада Филиппиннің 15 ұсынысы-
ның 7-еуінде Филиппин пайдасына шешім 
шығарды. Сондай-ақ, сот тоғыз жолақты 
картаға сəйкес Қытайдың даулы аймақтар-
да үстемдік құруға ешқандай тарихи құ-
қықтары жоқ деп мəлімдеді. Алайда, Қы-
тай Оңтүстік Қытай теңізін иелену талабы-
на қарсы сот шешіміне назар аудармай-
тындарын анық білдірді. Сонымен қатар, 
2016 жылдың 12-19 қыркүйегінде Қытай 
мен Ресей Оңтүстік Қытай теңізінде «арал-
ды тəркілеу» жаттығуымен қоса кейбір ор-
тақ əскери-теңіз жаттығуларын өткізді. 
Қорытындылай келе, Оңтүстік Қытай теңі-
зіндегі аумақтық жəне юрисдикциялық 
даулар əскери ушығу қаупін арттырып, 
Қытай мен Оңтүстік-Шығыс Азияның бас-
қа елдері арасындағы қарым-қатынастарды 
шиеленістіруде. Дауларды дипломатиялық 
жолмен шешу туралы келiсiмге келе алмау 
аймақты тұрақсыздандыратын жанталаса 
қарулануды арттыруы мүмкін. Оңтүстік 
Қытай теңізіндегі шекаралық дау тек Бей-
жіңдегі Қытай басшыларына ғана қатысты 
мəселе емес. Керісінше, бұл Қытайдың үл-
кен держава ретінде өз мүдделерін, еге-
мендігін жəне беделін қорғау қабілетін 
көрсететін «Қытайдың өсу үдерісінің» ма-
ңызды бөлігі болып табылады. Сондықтан, 
Оңтүстік Қытай теңізіндегі даулардың ма-
ңызы əлеуетті энергия қорларының бол-
жалды құнының шегінен де асады. Негізі-
нен бұл дау Қытайдың өзін қуатты ел ре-
тінде жаңадан құру арманы мен АҚШ-тың 
аймақтағы үстемдігін қорғау жəне одақтас-
тары мен альянстарын сақтап қалу мақсаты 
арасындағы жоғары шиеленіске байланыс-
ты. Сондықтан, Қытайдың талаптарын ха-
лықаралық құқыққа сəйкес нақтылау ние-
тінсіз əлеуетті ынтымақтастық бағыттарын 
анықтау жəне Оңтүстік Қытай теңізіне қа-
тысты дауды шешу өте қиын болып көрі-
неді. 



 

 

x Қазақстан Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев Қорғаныс жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрлігін құру туралы 
жарлыққа қол қойды. Министрліктің 
негізгі қызметтері қорғаныс, аэроға-
рыш, электроника өнеркəсібі жəне ки-
бер қауіпсіздік салаларында мемлекет-
тік саясатты іске асыру деп атап өтілді. 

x Грузия Орталық сайлау комиссиясы-
ның мəліметі бойынша, парламенттік 
сайлаудың алғашқы қорытындысы 
«Грузия арманы» партиясы (48,61%) 
мен «Біріккен ұлттық қозғалыс» пар-
тиясы (27,04%) сияқты екі жетекші 
партияның парламентке кіруге қажетті 
5% шектен аса алғанын көрсетті. 
Үшінші партия – «Патриоттар альян-
сы» партиясына 4,99% ғана дауыс бе-
рілді. 

x Брюссельде өткен 12-ші Еуропалық 
Одақ-Орталық Азия министрлерінің 
кездесуі барысында Сыртқы істер жəне 
қауіпсіздік саясаты одағының Жоғарғы 
өкілі Федерика Могерини жəне Қазақ-
стан, Қырғызстан, Тəжікстан, Түркі-
менстан жəне Өзбекстан Сыртқы істер 
министрлері ортақ қауіп-қатерлер мен 
қиындықтар, тұрақтылық, көші-қон 
жəне экономикалық өсуге баса назар 
аудара отырып, өзара тиімділікке не-
гізделген халықаралық мəселелерді 
талқылады. 

x 23-ші Əлем энергия конгресі Түркия 
Президенті Режеп Тайып Ердоған, Ре-
сей Президенті Владимир Путин, 
Əзірбайжан президенті Ильхам Əлиев 
жəне Венесуэла Президенті Николя 
Мадуроның қатысуымен Ыстамбұлда 
өткізілді. Кездесу барысында тараптар 
өзара энергетикалық қарым-
қатынастарды одан əрі дамыту мəселе-
лерін талқылады. 

x Астанада өткен Ресей – Қазақстан ай-
мақаралық ынтымақтастық форумы 
барысында тараптар Жайық өзенінің 
экожүйесін сақтауға қатысты үкімета-
ралық келісім мен темір жол компа-
нияларын құқықтық реттеу туралы өз-
герістерді қамтыған үкіметаралық ке-
лісімге өзгертулер енгізу туралы хат-
тамаға қол қойды. 

x Өзбекстанға ресми сапары барысында 
Беларусь Президенті Александр Лука-
шенко мен оның өзбек əріптесі Шавкат 
Мирзиеев сауда-экономикалық ынты-
мақтастықты дамыту мүмкіндіктерін 
талқылады. 

x Душанбеге ресми сапары барысында 
Өзбекстан Сыртқы істер министрі Аб-
дулазиз Камилов жəне Тəжікстан Пре-
зиденті Эмомали Рахмон тəжік-өзбек 
қарым-қатынастары мен осы қарым-
қатынастарды одан əрі дамыту жолда-
ры жөнінде пікір алмасты. 

x Ресей президенті Владимир Путин қа-
ру жасауда пайдаланылатын байытыл-
ған плутонийді жою жөнінде АҚШ-
пен жасалған келісімді тоқтата тұрды. 
Сонымен қатар, Ресей өзінің «Роса-
том» ядролық корпорациясы мен АҚШ 
энергетика министрлігі арасында Ре-
сей зерттеу реакторларын төмен бай-
ытылған уранға айналдыру туралы 

техника-экономикалық зерттеулерді 
қамтыған келісімді де тоқтатты. 

x АҚШ Сыртқы істер министрлігі АҚШ 
Сирияға қатысты Ресеймен екіжақты 
байланыстарын тоқтата тұрды деп ха-
барлады. Сондай-ақ, АҚШ-тың АҚШ-
Ресей бірлескен орталығын құруға қа-
жетті кадрлардан бас тартқанын ха-
барлады. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x «Газпром» компаниясы Бас директоры 
орынбасары Александр Медведевтің 
айтуынша, «Балтық СТГ» жобасына 
арналған маркетингтік үлгі жөнінде 
компания «Шелл» компаниясымен 
өзара түсіністік туралы меморандумға 
қол қойды. Жоба Балтық теңізіндегі 
Усть-Луга теңіз портында қуаттылығы 
жылына 10 млн. тонна болатын жəне 
жылына 15 млн. тоннаға дейін кеңейту 
опциясы бар СТГ зауытының құрылы-
сын көздеуде. Зауыт 2021 жылдың 
желтоқсан айында пайдалануға беріле-
ді деп жоспарлануда. 

x Қазақстан Республикасының Энерге-
тика министрлігі Ресейдің «Росатом» 
компаниясы мен Қазақстанның «Қаза-
томпром» ядролық энергетика компа-
ниясы арасында ядролық отын циклы 
саласындағы кеңейтілген стратегиялық 
ынтымақтастық туралы меморандумға 
қол қойылғаны туралы хабарлады. 

x Əзірбайжанның негізгі электр энергия-
сын өндіруші компаниясы «Азерэнер-
жи» компанияның электр станцияла-
рының 2016 жылдың қаңтар-қыркүйек 
айлары кезеңінде 16,5 млрд. кВт 
электр энергиясын өндіргенін мəлім-
деді. 2015 жылдың осы кезеңінде бұл 
көрсеткіш 16,8 млрд. кВт болды. Сон-
дай-ақ «Азерэнержи» электр станция-
ларының 2016 жылдың қыркүйек ай-
ында шамамен 1,7 млрд кВт электр 
энергиясын өндіргені туралы хабар-
ланды. 2014 жылы өндірілген 22,7 
млрд. кВт электр энергиясымен салыс-
тырғанда 2015 жылы «Азерэнержи» 
22,5 млрд. кВт-тан астам электр энер-
гиясын өндірді. 

x Өзбекстанға ресми сапары барысында 
Дүниежүзілік банктің (ДБ) Орталық 
Азия бойынша директоры Лилия Бу-
рунчук өзбек ресми тұлғаларымен кез-
десті. Тараптар ДБ-ның 2016-2020 
жылдарға арналған Өзбекстан Елдік 
бағдарламасының бір бөлігі ретінде 
500,000 жаңа жұмыс орнын құру мақ-
сатында іске қосылған бес жылдық 
бағдарлама үшін ДБ тарапынан қамта-
масыз етілген 100 млн. доллар көле-
міндегі несиені талқылады. 

x Халықаралық валюта қорының (ХВҚ) 
Дүниежүзілік экономикалық ахуалы 
есебіне сəйкес, Əзірбайжанның ЖІӨ-і 
2016 жəне 2017 жылдары тиісінше 
2,4% жəне 1,4%-ға төмендейді. Сон-
дай-ақ тұтыну бағаларының индексі 
бойынша өлшенген инфляция 2016 
жылы алдыңғы 12% болжаммен са-
лыстырғанда 10,2%-ға дейін төмен-
дейді деп хабарланды. ХВҚ 2017 жы-
лы орташа жылдық инфляция 8,5% 
(бұдан бұрынғы 9,5% болжамнан тө-
мен) жəне 2016-2017 жылдар кезеңінде 
жұмыссыздық деңгейі 6% деңгейінде 
болады деп күтілуде. 

x Əзірбайжан Салық министрінің орын-
басары Илькин Велиев 2016 жылдың 
қаңтар-қыркүйек айларында мемлекет-
тік бюджетте салықтық түсімдерге қа-
тысты болжамдар толығымен орын-
далды деп жариялады. Салық минис-
трлігі арқылы Əзірбайжанның мемле-
кеттік бюджетіне түскен салық түсім-
дерінің жалпы сомасы 3,04 млрд. дол-
ларды құрады. 2015 жылдың қаңтар-
қыркүйек айларымен салыстырғанда 
тиісті кезеңде салық түсімдері 226 
млн. долларға артты. Сондай-ақ, Əзір-
байжанның шикізаттық емес түсімде-
ріне қатысты болжамның шамамен 40 
млн. доллардан асып түсіп, 2,35 млрд. 
долларға жеткені атап өтілді. 

x Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика ко-
митетінің мəліметі бойынша, тұтыну 
бағаларының индексі бойынша өлшен-
ген инфляция деңгейі жылдың үшінші 
тоқсанында 5,6% болса, жылдан жылға 
инфляция деңгейі 16,6%-ды құрады. 
Сондай-ақ, азық-түлік бағалары, азық-
түлік емес өнімдердің бағалары жəне 
ақылы қызметтердің бағалары 2016 
жылдың басынан бастап тиісінше 
4,9%, 6,8% жəне 5,3%-ға өсті деп атап 
өтілді. 

x Өзбекстан президентінің міндетін ат-
қарушы Шавкат Мирзиеев елде кəсіп-
керліктің жедел дамуын қамтамасыз 
ету, жеке меншікті толық қорғау жəне 
бизнес-ахуалды сапалық жақсарту 
үшін қосымша шаралар туралы жар-
лыққа қол қойды. Əсіресе, 2017 жылғы 
1 қаңтардан бастап бизнес субъектіле-
рінің қызметі бойынша алдын ала 
жоспарланған түрлі тексерулер жəне 
қылмыстық сот iсiне жататын кəсіп-
керлік субъектілерді қоса алғанда биз-
нес субъектілерінің қызметіне қайта 
тексерулер жүргізу алынып тасталады. 

x Қазақстан Республикасы Ауыл ша-
руашылығы министрлігінің мəліметі 
бойынша, мал шаруашылығында жал-
пы өнім көлемі 2016 жылдың қаңтар-
тамыз айларында 3,11 млрд. долларды 
құрады. Есепті кезеңде мал шаруашы-
лығы өнімдерінің өндірісі 7,8%-ға өсті. 
Сондай-ақ, 2016-2018 жылдары ми-
нистрліктің ауыл шаруашылығында 
75,000-нан астам адамды тұрақты жұ-
мыспен қамтамасыз етуді жоспарлап 
отырғаны атап өтілді. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Өзбекстан Республикасының Бас про-
куратурасы Конституциялық Сот, Əді-
лет министрлігі, Ішкі істер министрлігі 
мен Ұлттық қауіпсіздік қызметімен бір-
ге екi ай iшiнде «Сыбайлас жемқорлық-
қа қарсы заңды» дайындауы сұралды. 

x Түрік лауазымды тұлғалары өткен апта-
да елде екі лаңкестік жарылыс оқиғасы-
ның орын алғанын хабарлады. Ыстам-
бұл əкімі Васип Шахин Ыстамбұлда 
полиция станциясының жанында мото-
циклдегі бомбалаушының кем дегенде 
10 адамның жарақат алуына себеп бол-
ған жарылыстың болғанын мəлімдеді. 
Оңтүстік-Шығыс Анадолы облысында-
ғы Хаккариде əскери бекетте ұйымдас-
тырылған екінші жарылыста 10 жауын-
гер жəне 8 бейбіт тұрғын қаза тапты. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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