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2020 жылғы 29 қыркүйек

Отырысты Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитетінің төрағасы М.А. ҚҰЛ-МҰХАММЕД жүргізді. 

ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, отырысқа шақырылған қонақтар, 
қайырлы таң! Комитеттің кеңейтілген отырысын бастауға болады, қажетті 
кворум толық бар. 

Күн тәртібі алдарыңызда. Қолдайсыздар ма? 
ОРНЫНАН. Қолдаймыз. 
ТӨРАҒА. Күн тәртібінде бір ғана мәселе – «2007 жылғы 27 

маусымдағы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер 
арасындағы бірлескен әскери оқу-жаттығулар өткізу туралы келісімге 
толықтырулар енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрінің орынбасары Дәндібаев Тимур Тұрарұлына беріледі. 

ДӘНДІБАЕВ Т.Т. Құрметті Мұхтар Абрарұлы, құрметті депутаттар! 
Сіздердің қарауларыңызға «2007 жылғы 27 маусымдағы Шанхай 
ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер арасындағы бірлескен әскери 
оқу-жаттығулар өткізу туралы келісімге толықтырулар енгізу туралы 
хаттаманы ратификациялау туралы» Заң жобасы ұсынылады. 

Хаттамаға 2019 жылғы 29 сәуірде Бішкекте қол қойылды. 
Хаттаманың мақсаты ұйым шеңберінде әскери оқу-жаттығуларды 

өткізу үшін құқықтық негіз болып табылатын келісімге Шанхай 
ынтымақтастық ұйымына енген кез келген мемлекеттің қосылуын 
қамтамасыз ету болып табылады. 

Өздеріңіз білетіндей, 2017 жылғы маусымда Астанада Шанхай 
ынтымақтастық ұйымының саммитінде ұйымның өңірлік және 
халықаралық аренада рөлін айтарлықтай нығайтқан Шанхай 
ынтымақтастық ұйымына Үндістан мен Пәкістанның қосылуы туралы 
тарихи шешім қабылданған болатын. Осыған байланысты келісімге 
толықтыру енгізу қажеттілігі туындады. 

Келісім шеңберінде ұйымға мүше мемлекеттердің аумағында екі 
жылда бір рет кезекпен террорға қарсы бағыттағы бірлескен әскери оқу-
жаттығулар өткізілетінін атап өту қажет. Мұндай оқу-жаттығуларды өткізу 
қарулы күштердің кәсіби дағдылары мен жауынгерлік даярлығын арттыруға 
және олардың арасында өзара іс-қимыл мәселелерін пысықтауға ықпал 
етеді. 
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Хаттаманы ратификациялау Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 
мемлекеттердің қарулы күштері арасында әрі қарай өзара тиімді 
ынтымақтастықты дамытуға қызмет ететініне сенімдіміз. 

Заңды қабылдау республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлуді 
қажет етпейді, сондай-ақ теріс әлеуметтік-экономикалық, құқықтық және 
экологиялық салдарға әкеп соқтырмайды. 

Құрметті депутаттар, заң жобасын қолдауларыңызды сұраймыз. 
Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, Тимур Тұрарұлына қоятын 

сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Сұрақ болмаса қосымша баяндама жасау үшін сөз комитет 

мүшесі Мұсабаев Талғат Амангелдіұлына беріледі.
МҰСАБАЕВ Т.А. Рақмет. 
Құрметті төраға, құрметті әріптестер! Қаралып отырған заң жобасы 

Шанхай ынтымақтастық ұйымына жаңадан кірген мемлекеттің бірлескен 
әскери оқу-жаттығулар өткізу туралы келісіміне қосылуын, осы келісімге 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы хаттаманы қабылдау арқылы 
қамтамасыз етуге бағытталған. 

Хаттаманың мақсаты Шанхай ынтымақтастық ұйымының барлық 
мүше мемлекеттеріне толық құқықтық жағдай жасауды қамтамасыз ету 
болып табылады. Атап айтқанда, 2017 жылдан бастап Үндістан мен 
Пәкістан ұйымның құқылы мүше мемлекеттері болды. Осы хаттаманы 
ратификациялау оларға ұйым мүшелерінің территорияларында өтетін 
бірлескен әскери оқу-жаттығуларына, бірлескен әскери антитеррорлық 
жаттығуларына қатысуға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар хаттаманы ратификациялаудан күтілетін нәтиже –
бірлескен әскери оқу-жаттығуларды өткізу географиясын кеңейту 
мүмкіндігі.

Құрметті әріптестер, Сенаттың тұрақты комитеттері заң жобасын 
қолдады. Жұмыс тобында заң жобасы жан-жақты қаралып, талқыланды.

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, қаралып отырған заң 
жобасын мақұлдап, Сенаттың қарауына шығаруды ұсынамын.

Назарларыңызға рақмет. 
ТӨРАҒА. Талғат Амангелдіұлына қоятын сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Онда нәтиже біреу. Бұл заң жобасы Сенаттың барлық 

комитеттерінде қаралды, барлық комитеттерден тиісті қорытынды алынды. 
Оларда заң жобасына жасалған ескертпелер мен толықтырулар жоқ, 
сондықтан заң жобасын бүгінгі комитеттің кеңейтілген отырысында 
мақұлдап, оны 1 қазанға жоспарланып отырған Сенаттың жалпы отырысына 
шығару жөнінде ұсыныс енгіземін. Қарсы емессіздер ме? 

ОРНЫНАН. Қолдаймыз. 
ТӨРАҒА. Комитет мүшелері түгелдей қолдап отыр. Ендеше заң 

жобасы Сенаттың 1 қазанға жоспарланған жалпы отырысына шығарылады. 
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Министрліктің өкіліне айтарым, бұл жалпы отырысқа барлық 
сенаторлар қатысатынын өзіңіз жақсы білесіз. Сыртқы істер ғана емес, бұл 
қорғаныс саласындағы үлкен заң болғаннан кейін, мүмкін біздің 
әріптестеріміздің тарапынан болатын қосымша сұрақтар болса, жақсырақ 
дайындалып келулеріңізді сұраймыз. 

Сау-саламатта болыңыздар. 
Бірінші мәселе бойынша кеңейтілген отырысқа шығарылған сұрақты 

талқылау аяқталды. Қорғаныс министрлігіне табыс тілейміз. 
Құрметті әріптестер, комитеттің кеңейтілген отырысын жабық деп 

жариялаймыз. Бұл мәселе бойынша шақырылған қонақтарға рақметімізді 
айтып, комитеттің кезекті отырысына көшеміз. 

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 

Халықаралық қатынастар, қорғаныс 
және қауіпсіздік комитетінің төрағасы                                      М. Құл-Мұхаммед
               
ШЖҚ-дағы  «Материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету  басқармасының инженерлік      
орталығы» РМК директоры                                     А. Құсайынов
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