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ҚЫТАЙДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ДИПЛОМАТИЯСЫНЫҢ ЖАҢА ҮЛГІСІ: 
ШАНХАЙ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ҰЙЫМЫ МЫСАЛЫ 

Отыз жылдан астам уақыт бойы жүзеге асы-
рылған реформа мен ашық экономика саясат-
тарымен бірге Қытайда үлкен өзгерістер орын 
алды. Əлем экономикасына интеграциядан 
кейін Қытайдың өзін жаһандық үдерістерден 
оқшаулай алмайтыны айқындалды. Қытай 
экономикасының қарқынды өсуі мен əлем ел-
дерімен байланыстарының артуы Қытай дип-
ломатиясында жаңа тұжырымдамалар мен тə-
сілдердің дамуын да қажет етуде. Қытайдың 
халықаралық аренада арта бастаған рөлі бү-
гінгі халықаралық саяси ортада өзгеріс туды-
рып, көпполярлы жүйеде қайта теңгеру үдері-
сіне себеп болуда. Сондықтан, басқа да айма-
қтық күштермен жəне халықаралық ұйымдар-
мен көпжақты ынтымақтастықтың нығаюы 
«Қытайдың жаңа дипломатиясының» дамуы 
үшін қолайлы ортаны қамтамасыз етуде. 
«Қытайдың жаңа дипломатиясының» негізін 
2000 жылдардың басында күн тəртібіне енген 
«Жаңа қауіпсіздік тұжырымдамасы», «Жаңа 
даму тəсілі» жəне «Жаңа өркениет мақсаты» 
қалыптастыруда. Бұл «Жаңа дипломатия» ал-
ғаш рет Қытайдың Азия аймағына қатысты 
дипломатиясында айқындалды. Өйткені Пе-
кин тұрғысынан көрші елдер əрқашан қолай-
лы жəне тұрақты халықаралық ортаны қалып-
тастыру үшін үлкен маңызға ие болды. «Жаңа 
қауіпсіздік тұжырымдамасы» елдерді консу-
льтациялар арқылы сенім қалыптастыруға жə-
не көпжақты үйлестіру арқылы ұлттық қауіп-
сіздікті қамтамасыз етуге ынталандыруда. Тұ-
жырымдама келесі мəселелерге баса назар ау-
даруда: (1) қауіпсіздік тұрғысынан елдер ара-
сында өзара тəуелділікке назар аударатын кө-
пжақты байланыстар; (2) қауіпсіздік үшін ти-
імді бағыт ретінде қақтығыс орнына ынты-
мақтастықтың анықталуы; (3) қауіпсіздік ау-
қымының тек əскери жəне саяси салалармен 
ғана шектелмей, экономикалық, техникалық, 
əлеуметтік жəне экологиялық салаларды да 
қамтуы; (4) институционалдық құрылымның 
қауіпсіздік үшін заңды жол ретінде қарасты-
рылуы. «Жаңа қауіпсіздік тұжырымдамасы» 
күш саясаты мен қырғи-қабақ соғыс идеясын 
қабылдамайды. Себебі ШЫҰ-ға мүше мемле-
кеттер қырғи-қабақ соғыс кезеңінің қайта ора-
луын қаламайды. Бұл кезең аймақтық гегемо-
ния немесе əлемдік гегемония үшін оппози-
циялық блоктар арасындағы күрес кезеңі бол-
ды. Пекин ресми түрде 1997 жылдың наурыз 
айында өткен АСЕАН Аймақтық форум кон-
ференциясы барысында «Жаңа қауіпсіздік тұ-
жырымдамасын» ұсынды. 1997 жылдың сəуір 
айында «Тұжырымдама» Қытай мен Ресейдің 
Көпполярлы əлем жəне жаңа əлемдік тəртіп 
туралы бірлескен мəлімдемеде бекітілген бо-
латын. 
«Жаңа қауіпсіздік тұжырымдамасының» мақ-
саттары «Жаңа дамыту тəсілінде» де көрсе-
тілді. 2004 жылдың наурыз айында Қытай 
Коммунистік партиясы Орталық комитетінің 
форумында президент Ху Цзиньтао тарапы-
нан ұсынылған «Жаңа дамыту тəсілінде» бар-

лық елдердің дамытуды қамтамасыз ете алуы 
үшін өзара тиімділікке қол жеткізуге жəне 
ұтымды жағдайға жетуге тырысуы қажет ек-
ендері мəлімделген еді. Сонымен қатар, Ху 
Цзиньтаоның «Үйлесімді əлем тұжырымдама-
сының» бір бөлігі ретінде «Жаңа өркениет ма-
қсаты» өркениеттер арасындағы диалогты ын-
таландыруды жəне теңдік негізінде үйлесімді 
əлем құру мақсатын көздеуде. Тұжырымдама-
ның негізгі идеясы – əрбір өркениеттің өз ша-
рттарына сəйкес жəне өзіне тəн тəуелсіз дам-
ыту жолын таңдау құқығына ие болу. 
Екінші жағынан, Қытай, Ресей мен Қазақстан, 
Қырғызстан жəне Тəжікстан арасында шека-
ралық мəселелерді шешу үшін 1996 жылы Пе-
кин ынталандырған Шанхай бестігі негізінде 
құрылған ұйым – Шанхай ынтымақтастық 
ұйымы (ШЫҰ) Қытайдың «Жаңа қауіпсіздік 
тұжырымдамасын» жүзеге асыра бастады. 20-
01 жылы құрылған ШЫҰ шеңберінде мүше 
мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастар-
ды альянс орнына əріптестік негізінде дамы-
туды талап етеді. ШЫҰ мүше мемлекеттердің 
əрекеттері үйлестірілетін, бірақ əсіресе əскери 
салада нақты мəселелер бойынша шарттық 
міндеттемелер болмайтын жаңа аймақтық ын-
тымақтастық үлгісі ретінде құрылды. ШЫҰ 
мүшелері шекара дауларын шешкен соң Қы-
тайдың «Жаңа қауіпсіздік тұжырымдамасы-
на» сəйкес лаңкестік, сепаратизм жəне экстре-
мизмге қарсы күрес мəселесінде ынтымақтас-
тықты дəріптеді. 
ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер бірауыздан идео-
логиялық айырмашылықтарды шетке қойып, 
ортақ негізде кездесуге келісті. Бұл қағида 
«Үйлесімді əлем тұжырымдамасының» да не-
гізі болып табылады. Аталған қағида аймақ-
тық қауіпсіздікті сақтауда жəне аймақтық да-
мытуға жəрдемдесуде ШЫҰ-ның басты құн-
дылығы болып табылатын Шанхай рухы үшін 
негіз қалыптастырды. Сонымен қатар, Қытай 
үкіметі ШЫҰ-ны кез келген үшінші елге, ай-
мақтық топқа немесе ұйымға қарсы қалыптас-
тырылған альянс немесе блок ретінде қарас-
тырмайды. Сондықтан, Пекин ШЫҰ-ны НА-
ТО-ға қарсы блок ретінде анықтаудан бас та-
ртқанын баса айтты. 
«Жаңа өркениет мақсатының» қандай да бір 
елмен/блокпен байланысты болмау жəне қақ-
тығыспау сияқты қағидаларына сəйкес, ШЫҰ 
мүше мемлекеттердің əрбірінің дəстүрлері 
мен дербес түрде өз даму жолдарын таңдау 
құқықтарын құрметтейді. Аталған идеалдар 
2002 жылы қол қойылған ұйым ережелерінде 
жəне ШЫҰ-ның 5 жылдығында 2006 жылы 
қол қойылған декларацияда бекітілді. 
Мысалы, 2007 жылдың тамыз айында Бішкек-
те өткен ШЫҰ саммиті кезінде мүше мемле-
кеттердің басшылары Қытайдың «Жаңа қауіп-
сіздік тұжырымдамасы» жəне «Жаңа өркени-
ет мақсаты» көрініс тапқан «Ұзақ мерзімді та-
ту көршілік байланыстары, достық жəне ын-
тымақтастық туралы шартқа» қол қойды. Со-
нымен қатар, 2013 жылы тараптар Шарт ере-

желерінің жүзеге асырылуын қамтитын 2013-
2017 жылдар кезеңіне арналған жоспарды да 
мақұлдады. 
ШЫҰ біртіндеп қауіпсіздік саласындағы ын-
тымақтастықпен бірге экономикалық ынты-
мақтастықтың мүмкіндіктерін де қалыптасты-
руға күш салғандықтан, «Жаңа даму тəсілі» 
де ұйымның жоспарлары мен іс-əрекеттерінен 
анық көрінуде. 2003 жылы ШЫҰ-ға мүше ме-
млекеттер арасында ұйым шеңберінде эконо-
микалық ынтымақтастықтың негізгі мақсатта-
рын айқындайтын көпжақты сауда-экономи-
калық ынтымақтастық бағдарламасы қабыл-
данды. ШЫҰ аясындағы экономикалық ынт-
ымақтастық сауда жəне қаржы жүйесін ырық-
тандыру жəне жеңілдетумен қатар, инвести-
ция, байланыс жəне минералдық ресурстар 
салаларында ынтымақтастықты қамтамасыз 
ету мəселелерін қамтуда. 
Сонымен қатар, ШЫҰ мүшелерінің экономи-
ка министрлері 2005 жылы ШЫҰ Банкаралық 
бірлестігі мен ШЫҰ Іскерлік кеңесін құру ту-
ралы уағдаласты. 2006 жылы ШЫҰ көшбасш- 
ылары ел экономикалары үшін энергетика са-
ласындағы ынтымақтастықтың басым екенін 
қайта атап өтті жəне өзара энергетикалық ын-
тымақтастықты тереңдету жəне энергетикал-
ық стратегияларын жаңарту үшін ШЫҰ Энер-
гетика клубын құруды ұсынды. 
Қорытындылай келе, ШЫҰ құру үдерісі 2000 
жылы Душанбеде Шанхай бестігі басшыла-
рының саммитінде алғаш рет бұрынғы прези-
дент Цзян Цзэминь тарапынан хабарланған 
Шанхай рухын қалыптастырудан басталды. 
Бұл үдеріс жоғарыда көрсетілгендей, Қытай-
дың «Жаңа дипломатия» қағидаларымен то-
лығымен сəйкес келеді. ШЫҰ Ху Цзиньтаон-
ың «Үйлесімді əлем тұжырымдамасы» аясын-
да дамып институттандырылды. Қазіргі уақ-
ытта ШЫҰ 3 миллиардтан астам адам немесе 
əлемдік халықтың 45%-ынан астамы өмір сү-
ретін 18 мемлекеттің басын біріктіруде. Бұл 
көрсеткіш 2015 жылы əлемдік ЖІӨ-нің 11,1% 
-ына сəйкес келіп, 41,5 млрд. долларлық ЖІӨ-
ні құрады. 
Сондықтан ШЫҰ-ның құрылуы Қытай елінің 
«Жаңа дипломатиясын» іске асыру жөніндегі 
алғашқы Қытай тəжірибесі ретінде қарастыр- 
ылуы мүмкін. Шанхай бастамасының Шанхай 
бестігінен Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
өзгеруі Қытайдың халықаралық дипломатия-
сының өзгеруіне сəйкес келеді. Қытай ШЫҰ-
ны бастау жəне дамыту арқылы өзінің сыртқы 
саясатының басымдығында екіжақты қарым-
қатынастардан гөрі көпжақты қатынастарға 
баса назар аудара бастады. Қытай елінің əлі 
«Жаңа дипломатиясын» əзірлеу үдерісінде ек-
енін мойындау керек. Алайда Қытай жүзеге 
асырған «Жаңа дипломатия» стратегиясымен 
саяси жəне экономикалық іс-шараларында ұй-
ым мүшелеріне бағыт беру мақсатын көздеу-
де. 



 

 

x Əзірбайжан еліне ресми сапары барысы- 
нда Беларусь Президенті Александр Лу-
кашенко жəне оның əзірбайжандық əріп-
тесі Ильхам Əлиев сауда-экономикалық 
ынтымақтастық, ауыл шаруашылығында, 
жеңіл жəне ауыр өнеркəсіпте ынтымақта-
стық жобалары мен мəдени-гуманитар-
лық байланыстарды дамыту сияқты екі ел 
арасындағы өзара тиімді ынтымақтастық-
ты дамыту мəселелерін талқылады. Тара-
птар екі елдің мемлекетаралық ынтымақ-
тастығын дамытуда өзара мүдделілік та-
нытты. 

x Қазақстанның Сыртқы істер министрі Ер-
лан Ыдырысовтың айтуынша, 2017 жылы 
Қазақстан Иранның ядролық бағдарлама-
сы бойынша екіжақты келіссөздердің өтуі 
үшін тұғырнама қамтамасыз етеді деп ха-
барлады. 

x Ашхабадқа ресми сапары барысында Гр-
узия президенті Георгий Маргвелашвили 
жəне оның түркімен əріптесі Гурбангулы 
Бердімұхамедов екі ел арасындағы сауда-
экономикалық қарым-қатынастарды тере-
ңдету перспективаларын талқылады. Кез-
десу барысында тараптар «Жібек жолы» 
жобасының екі ел арасында тасымалдау 
саласындағы ынтымақтастықтың кең мү-
мкіндіктерін қамтамасыз ететінін атап өт-
ті. 

x Қырғызстан Бас штабының баспасөз қыз-
меті Қытай Шыңжаң-Ұйғыр автономия-
лық өлкесіндегі Қорлада орналасқан оқу 
орталығында Шанхай ынтымақтастық ұй-
ымына (ШЫҰ) мүше мемлекеттердің əс-
кери бөлімшелерінің бірлескен тау оқу-
жаттығуларына қатысқанын мəлімдеді. 
Қытай тарапының шақыруымен Қырғыз-
стан, Қазақстан жəне Ресейден келген ар-
найы əскери күштер əскери тəжірибеле-
рін дамытып, таулы аймақтарда далалық 
оқу-білімдерін арттырды жəне бірлескен 
іс-шараларды атқарды. 

x Мəскеуге ресми сапары барысында Өзбе-
кстан Қорғаныс министрі Кабул Бердиев 
жəне оның ресейлік əріптесі Сергей Шой-
гу 2017 жылдан бастап күшіне енетін екі 
ел арасындағы əскери-техникалық ынты-
мақтастықты дамыту туралы келісім мен 
екіжақты ынтымақтастық жоспарына қол 
қойды. 

x Мəскеуге ресми сапары барысында Əзір-
байжан Қорғаныс министрі генерал-пол-
ковник Закир Гасанов жəне оның ресей-
лік əріптесі армия қолбасшысы Сергей 
Шойгу 2017 жылы екі ел арасында əскери 
ынтымақтастықты (оның ішінде əскери 
оқу-жаттығулар) кеңейтуді қамтыған ын-
тымақтастық жоспарына қол қойды. Та-
раптар сондай-ақ, екі ел арасындағы əс-
кери жəне əскери-техникалық ынтымақ-
тастықтың қазіргі ахуалы мен болашағын 
бағалап, аймақтық қауіпсіздік мəселеле-
рін талқылады. 

x Украина елінің Президенті Петр Поро-
шенко Қырыммен шектесетін Херсон об-
лысында өткен əскери оқу-жаттығулар 
аясында зымыран ұшыру операциялары-
ның табысты жүзеге асырылғаны туралы 
жариялады. Украина əскери күштері екі 
күндік жаттығулар кезінде S-300 орта 
ауқымды жерден ұшырылатын зымыран-

дардың 16 рет табысты ұшырылғанын 
мəлімдеді. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы (ОП-
ЕК) мүшелерінің Венада өткен кездесуі 
барысында сегіз жылда алғаш рет мұнай 
өндірісін азайту туралы шешім қабылда-
нды. Əлемдік деңгейде мұнай қорларын 
босатуға арналған келісіммен ұйымның 
үш ірі өндірушісі (Сауд Арабиясы, Иран 
жəне Ирак) арасындағы келіспеушіліктер 
де шешілген тəрізді. Ресей сияқты ОПЕК-
ке кірмейтін елдер өндірісін шамамен тə-
улігіне 0,6 млн. баррельге азайтқан жағ-
дайда ОПЕК мүшелері əлемдік мұнай өн-
дірісін тəулігіне 1,2 млн. баррельге азай-
туға жəне жаппай өндірісін тəулігіне 32,5 
млн. баррельге дейін төмендетуге келісті.  

x Қазақстанның мемлекеттік газ тасымалд-
ау операторы «ҚазТрансГаз»-дың айту-
ынша, компания «Бұқара-Ташкент-Бішк- 
ек-Алматы» құбыры мен «Қазақстан-Қы-
тай» құбыры сияқты негізгі газ құбырла-
ры арасында сықпалы компрессорлық ст-
анция салды. Жамбыл облысында орна-
ласқан жаңа сықпалы компрессорлық ст-
анция қысым айырмашылығына қарамас-
тан бұл құбырларда газ айдауға мүмкін-
дік береді. Бұл Қазақстанда құрастырыл-
ған алғашқы осындай компрессорлық ст-
анция болып табылады. Станцияның жы-
лдық қуаттылығы 6 млрд. текше метр газ-
ды құрайды. 

x «BP»-ның Əзірбайжандағы филиалының 
вице-президенті Бахтияр Асланбейлидің 
айтуынша, 2017 жылы Баку теңіз порты-
ның Сангачал терминалында жүргізілген 
техникалық əрі профилактикалық жөндеу 
жəне реттеу жұмыстарына байланысты 
компанияның Шах-Дениз кен орнынан 
газ шығару жұмыстарын тоқтата тұруды 
жоспарлағанын хабарлады. 

x Ашхабадта өткен түркімен-неміс бизнес-
форумы барысында Түркіменстан прези-
денті Гурбангулы Бердімұхамедов Түр-
кіменстанда неміс капиталымен 60-тан 
астам кəсіпорын өз филиалдары мен өк-
ілдіктерін ашты деп атап өтті. Бүгінгі 
күнге дейін елде неміс капиталының қа-
тысуымен жалпы 540 млн. доллар жəне 
шамамен 555 млн. еуро көлемінде 167 ин-
вестициялық жоба мен келісім-шарт тір-
келді. Сондай-ақ, екі ел арасындағы тауар 
айналымы 2015 жылы 306 млн. долларға 
жетті деп мəлімделді. 

x Түркіменстан президенті Гурбангулы 
Бердімұхамедов жəне Ауғанстан прези-
денті Ашраф Ғани екі елді байланысты-
ратын 2 млрд. долларлық темір жолдың 
бірінші бөлімін ашты. 46 жүк вагонынан 
тұратын алғашқы поезд Түркіменстанның 
Имамназар кедендік бекетінде басталып 
Ауғанстандағы Акина аймағында бітетін 
3 шақырымдық саяхатты аяқтады. 

x Еуропа қайта құру жəне даму банкі (ЕҚ-
ДБ) қазақстандық банк «ForteBank» үшін 
60 млн. доллар несие беретінін хабарла-
ды. Қазақстанның ұлттық валютасы тең-
гемен берілетін бұл несие микро, шағын 
жəне орта бизнесті қолдауға жəне ЕҚДБ-
ның «Іскерлік əлемде əйелдер» бағдарла-
масын қаржыландыруға бағытталатын 
болады. Қазақстанның «Даму» кəсіпкер-

лікті дамыту қоры осы несие үшін кепіл-
дік береді. 

x Францияның Ресейдегі елшісі Жан-Мо-
рис Рипердің айтуынша, «Рено» компани-
ясының ресейлік «АвтоВАЗ» компания-
сына 1 млрд. еуро көлемінде қосымша ка-
питал инвестициясын қамтамасыз ететі-
нін мəлімдеді. Бұл инвестицияның арқа-
сында «Рено» компаниясы Ресей автоөн-
діруші компаниясының ірі акционері бо-
лады. Бірақ «Ростех» Ресей мемлекеттік 
корпорациясы негізгі акцияларға ие бо-
луды жалғастырады. 

x Əзірбайжан Қаржы министрлігі 2016 жы-
лдың қаңтар-қазан айларында елдің ЖІӨ-
інің 28,02 млрд. долларды құрағанын жə-
не бұл көрсеткіштің өткен жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда 3,7%-ға аз бол-
ғанын хабарлады. Құрылыс саласының 
27,4%-ға төмендеуі, жоғары долларлан-
дыру, төмен тауар айналымы, банк сек-
торында болған қиындықтар жəне несие 
портфелі сапасының нашарлауы азаюдың 
басты себептері ретінде айқындалды. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Өзбекстан Сыртқы істер министрлігінің 
мəліметтеріне сəйкес, Өзбекстан жəне Тə-
жікстан делегациялары екі ел арасындағы 
рейстерді қайта бастау туралы хаттамаға 
қол қойды. Хаттамаға сəйкес, Душанбе-Та-
шкент-Душанбе рейстері аптасына екі рет 
«Сомон Эйр» жəне «Өзбекстан əуе жолда-
ры» арқылы жүзеге асырылатын болады. 
Рейстер 2017 жылғы қаңтардың басында 
басталады деп күтілуде. 

x Еуропалық-Жерорта теңізі сейсмикалық 
орталығы бір күн бұрын Қытай мен Қыр-
ғызстан шекарасына жақын аймақта сағат 
20:24-те қуаты 6,9 балл жер сілкінісі болды 
деп мəлімдеді. Жер сілкінісі ошағы Ош қа-
ласынан оңтүстік-шығысқа қарай 173 ша-
қырым жəне Бішкектен оңтүстікке қарай 
408 шақырым қашықтықта орналасқан деп 
атап өтілді. 

x Əзірбайжан елінің Шеки қаласында өткен 
Халықаралық түркі мəдениеті ұйымының 
(ТҮРКСОЙ) 34-ші кездесуі барысында Қа-
зақстанның Түркістан қаласы 2017 жылы 
түркі əлемінің мəдени астанасы болып  
жарияланды. Сондай-ақ, 2017 жылы Түркі-
стан қаласында түркі халықтарының нау-
рыз мерекесін тойлауы, Орталық Азия қо-
лөнер фестивалі жəне «Ұлы Дала» дəстүр-
лі музыка фестивалі сияқты көптеген іс-
шаралар ұйымдастырылатын болады деп 
хабарланды. 

x Өзбекстан үкіметі Ташкентте метро стан-
цияларын салу жөнінде екі жаңа жобаны 
іске асыруды жоспарлап отырғанын мə-
лімдеді. Ташкентте 10 шақырымдық 8 мет-
ро станциясын салу жөніндегі екі жоба əзі-
рленді. 2017-2020 жылдары жүзеге асыры-
латын бұл жобалардың құны 295 млн. дол-
лар болмақ. Жобалар мемлекеттік бюджет 
жəне Өзбекстан қайта құру жəне даму қо-
ры тарапынан қаржыландыратын болады. 

x ЮНЕСКО-ның мəліметтері бойынша, Ма-
териалдық емес мəдени мұраны қорғау 
жөніндегі үкіметаралық комиссия Өзбекс-
танның палау мəдениеті мен дəстүрін Ад-
амзаттың материалдық емес мəдени мұра-
сының репрезентативтік тізіміне енгізу ту-
ралы шешім қабылдады. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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