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2020 жылғы 3 наурыз

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

ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, комитеттің кеңейтілген отырысын 
бастаймыз. Күн тәртібінде төрт мәселе бар. Төрт мәселе бір-бірімен өте 
тығыз байланысты, тақырыбы бір. Осы төрт мәселе бойынша бірден 
баяндама жасауға тапсырма берсек, төртеуін бірдей тыңдап, содан кейін 
талқылауға көшсек деген ұсыныс бар. Қарсы емессіздер ме? 

ОРНЫНАН. Қарсы емеспіз. 
ТӨРАҒА. Бірінші мәселе «1992 жылғы 15 мамырдағы Ұжымдық 

қауіпсіздік туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы екінші хаттаманы 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
жөнінде. 

Екінші мәселе «2002 жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт Ұйымының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы екінші 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде. 

Үшінші мәселе «2002 жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт Ұйымының құқықтық мәртебесі туралы келісімге өзгерістер 
енгізу туралы екінші хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

Төртінші мәселе «2002 жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт Ұйымының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы үшінші 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде.

Бұл заң жобалары бойынша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан 
Республикасы Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Шахрат 
Шәкизатұлы Нұрышевқа сөз беріледі.

НҰРЫШЕВ Ш.Ш. Рақмет. 
Құрметті Мұхтар Абрарұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

қарауларыңызға Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына мүше 
мемлекеттер басшылары 2018 жылғы 8 қарашада Астана қаласында 
қабылдаған хаттамаларды ратификациялау туралы төрт заң жобасы 
енгізілді.

Құжат жобаларымен Ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа, 
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының жарғысына және құқықтық 
мәртебесі туралы келісімге өзгерістер енгізу көзделген.
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 Біріншіден, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарттың 3 және 6-
баптарына және Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының жарғының 
13-бабына өзгерістер енгізілді. Олар Ұжымдық қауіпсіздік кеңесі 
құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға өкілетті Үкімет 
басшыларының Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің құрамына кіру мүмкіндігін 
белгілейді. 

Бұл Арменияның парламенттік сыртқы басқару нысанына ауысуына 
байланысты Президенттің сыртқы саясат және қорғаныс саласындағы 
негізгі өкілеттіктері Арменияның Үкіметі мен Премьер-Министріне берілу 
себебінен болған өзгерістер.

Екіншіден, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының 
жарғысына өзгерістер енгізілді, атап айтқанда ұйымның әріптестік 
институты құрылып, ұйым жаңындағы бақылаушының мәртебесін 
реттейтін нормалар жетілдірілді. Бұл мәртебелердің негізгі айырмашылығы 
– әріптес өзіне Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының ісшараларына 
қатысу жөніндегі міндеттемелерді алады, ал бақылаушы өз мойнына 
қандайды бір міндеттемелерді алмайды.

Негізгі өлшемдерге сәйкес келетін мемлекет немесе халықаралық 
ұйым Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы Бас хатшысының атына 
тиісті өтініш жолдай алады. Ол бойынша шешімді Ұжымдық қауіпсіздік 
кеңесі қабылдайды.

Үшіншіден, Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының 
құқықтық мәртебесі туралы келісімге өзгерістер енгізілді, олар ұйымның 
Бас хатшысы, орынбасарларының әлеуметтік қорғалуын арттыруға 
бағытталған. Лауазымды тұлғаларға болу елінде дипломатиялық 
артықшылықтар және иммунитет беріледі. 

Сондай-ақ келісімге Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы 
жарғысының қабылданған редакциясындағы терминологияға сәйкес 
өзгерістер енгізіледі. Мысалы, «өкілетті өкілдер» ұғымы «тұрақты және 
өкілетті өкілдер» деп жазылды және орысша редакциядағы «полпред» деген 
сөз «постпред», яғни «өкілетті өкілдер» «тұрақты өкілдер» деп 
ауыстырылды.

2020 жылғы 2 наурыздағы жағдай бойынша мемлекет ішіндегі 
рәсімдерді орындау туралы ақпарат Армения, Беларусь, Қырғызстан және 
Ресей тарапынан келіп түсті. Заң жобаларын қабылдау теріс экономикалық, 
әлеуметтік, құқықтық экологиялық салдарға әкеп соқтырмайды және 
республикалық бюджеттен қосымша шығындарды талап етпейді. 

Құрметті депутаттар, осыған байланысты сіздерден ұсынылып 
отырған төрт заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын.

Назарларыңызға рақмет. 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Шахрат Шәкизатұлына қоятын сұрақтарыңыз бар ма?
Қауіпсіздік саласы болғаннан кейін осында шақырылған басқа да 

азаматтар бар. Ол азаматтарға да сұрақ қоюларыңызға болады. 



3

Сұрақ жоқ болса, мен қояйын. 
Көптеген халықаралық ұйымдарда, әсіресе бүгінгі қарап отырған 

ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, тағы басқа ұйымдарға Қазақстан мүше. Басқасын 
айтпай-ақ қояйын, тек осы қауіпсіздік саласы болғаннан кейін ОДКБ-ға 
Қазақстан жыл сайын 41 миллион 980 мың Ресей рублі көлемінде қаржы 
төлейді. Бұл жерде 59 штат бар. 59 штаттың біреуі ғана, одна должность на 
уровне начальника управления по квоте выделяется Казахстану и еще одна 
должность на конкурсной основе. Это из 59 должностей. 

Осыған байланысты бұл мәселені Дариға Нұрсұлтанқызы өткенде 
Сенаттың Бюросында арнайы көтерген болатын. Қазақстан ол ұйымның жай 
ғана мүшесі емес, белді мүшесі, үлкен мүшесі. Ол жерде біздің өкіліміз 
отырса МИД-ке де жақсы, қорғаныс министрлігіне де жақсы, Қазақстанның 
мәселелерін сол кісілер арқылы шешуге біз көп мүмкіндік аламыз. 

Осыны сіздер қарайсыздар ма, жоқ па? Сіздің жаңадан келген адам 
екеніңізді білемін, жаңа адамға керісінше проблеманың бәрі бірден көзге 
көрініп тұру керек. Осыған қалай қарайсыз? 

НҰРЫШЕВ Ш.Ш. Біз бұл мәселені қарап отырмыз. Сіз дұрыс 
айтасыз. 59 лауазым бар. Оның ішінде 10 лауазым квота бойынша 6 
мемлекетке бөлінеді. Сол 10 лауазымның ішінде қазір бір лауазымы 
Қазақстанға тиесілі. Сіз дұрыс айттыңыз, басқарма басшысы деңгейінде. 

2021 жылдан бастап біздің лауазымымыз Бас хатшының орынбасары 
деңгейіне көтеріледі және де 2023 жылдан бастап Қазақстанның өкілі осы 
ұйымның Бас хатшысы лауазымына ие болады. Сөйтіп біздің екі 
азаматымыз – Бас хатшы және Бас хатшының орынбасары деген екі биік 
лауазымға ие болады. 

Сыртқы істер министрлігі, Қорғаныс министрлігі тарапынан 
атқарған жұмыстың арқасында осындай шешім қабылданып отыр. Ал 
қалған 49 лауазым еркін конкурс арқылы алынатын лауазымдар. Оның 
ішінде қазіргі кезде біздің бір азаматымыз ғана сол еркін конкурстан өтіп 
кеңесші деңгейіндегі лауазымға ие болып, сонда жұмыс атқарып жүр.

ТӨРАҒА. Жақсы. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Сұрақ жоқ болса, мына 4 заңның екеуі бойынша мен 

қысқаша айтып өтейін.
Біріншісі – 1992 жылғы 15 мамырдағы екінші хаттаманы 

ратификациялау туралы.
Екіншісі – 2002 жылғы 7 қазандағы Ұйымның Жарғысына өзгерістер 

енгізу туралы екінші хаттаманы ратификациялау туралы. 
Бұл екі хаттама да Армения Республикасындағы Конституциялық 

реформалармен байланысты жүргізіліп отыр. Шынын айтқан кезде бізге көп 
қатысы жоқ, ол туралы баяндамашы атап өтті. Армения Премьер-
Министрінің Ұжымдық қауіпсіздік ұйымдарының отырыстарына қатысуы 
үшін өзіне құқықтық негіз керек. Ол осы заңда көрсетіліп отыр. Бұл 
хаттамаларды ратификациялаудан күтілетін нәтиже ұлттық, діни және 
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халықаралық қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету мен нығайту 
мүдделеріне Ұжымдық қауіпсіздік ұйымына қатысу мемлекеттердің өзара 
ынтымақтастығын нығайту болмақ. 

Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, қаралып отырған заң 
жобаларын ескертусіз қолдауларыңызды сұраймын. Қарсы емессіздер ме?

ОРНЫНАН. Қарсы емеспіз.
ТӨРАҒА. Онда екі заң жобасы бойынша ескертусіз қабылдау 

жөнінде ұсынысты қолдадық деп есептейміз. Қалған екі заң жобасы 
бойынша баяндама жасау үшін сөз Мұқашев Төлеубек Төлеуұлына беріледі. 

МҰҚАШЕВ Т.Т. Рақмет.
Құрметті Мұхтар Абрарұлы, құрметті әріптестер! Заң жобасы 2002 

жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының 
құқықтық мәртебесі туралы келісімге өзгерістер енгізу туралы 2018 жылғы 
8 қарашада Астанада қол қойылған екінші хаттаманы ратификациялауды 
көздейді. 

Бұл жерде Бас хатшының орынбасарлары лауазымдарын атқаратын 
Ұжымдық қауіпсіздікке мүше мемлекеттердің өкілдеріне болу елінде 
дипломатиялық артықшылықтар мен иммунитеттер беру арқылы олардың 
әлеуметтік қорғалуын арттыру ұжымдық қауіпсіздік, құқықтық мәртебесі 
туралы келісімге өзгерістер енгізудің мақсаты болып табылады. 

Ұйымның нормативтік құқықтық актілеріне Ұжымдық қауіпсіздік 
хатшылығы болатын мемлекеттердің азаматтары болып табылмайтын 
Ұжымдық қауіпсіздік Бас хатшысының орынбасарларына дипломатиялық 
агенттер мәртебесін беру мақсатында өзгерістер енгізу, сондай-ақ 
келісімнің терминологиясының Ұжымдық қауіпсіздік Жарғысының 
редакциясына сәйкес келтіру осы ратификацияның негізіндегі міндеттері 
болып табылады. «Өкілетті өкілдер» деген ұғым «тұрақты өкілдер» деген 
ұғымғы ауыстырылады. 

Хаттаманы ратификациялаудан күтілетін нәтиже, бұл Ұжымдық 
қауіпсіздікке мүше мемлекеттердің, сондай-ақ Ұжымдық қауіпсіздіктің 
тұрақты әрекет ететін жұмыс органдарының құқықтық мәртебесі 
нығайтылған қызметінің тиімділігі арттырылатын болады. 

Екінші заң жобасына 2018 жылғы 8 қарашада Астанада қаласында 
қол қойылған. 2002 жылғы 7 қазандағы Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт 
ұйымының Жарғысына өзгерістер енгізу туралы үшінші хаттаманы 
ратификациялауды көздейді. Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының 
әріптестік институтын құру және Ұжымдық қауіпсіздік жанындағы 
байқаушы мәртебесін реттейтін нормаларды жетілдіру Ұжымдық 
қауіпсіздік туралы шарт ұйымының Жарғысына өзгерістер енгізудің 
мақсаты болып табылады. 

Хаттамаға сәйкес ұйымның ашық нормативтік құқықтық базасын 
қызмет тәжрибесі мен практикасын зерделеуге қызығушылық танытатын 
ұйымға мүше болып табылмайтын мемлекеттер, сондай-ақ халықаралық 
ұйымдардың практикалық ісшараларына қатысу туралы міндеттемелерді 
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қабылдамастан ұйым жанындағы байқаушы мәртебесін ала алады. 
Ұйыммен өзара ынтымақтастық қатынасты орнату мен дамытуды қалайтын, 
ұйымға мүше болып табылмайтын мемлекеттер, сондай-ақ халықаралық 
ұйымдардың практикалық ісшараларына қатысу бойынша міндеттемелерді 
қабылдап, ұйымның әріптесі мәртебесін ала алады. Бұл хаттаманың негізгі 
міндеті болып табылады. 

Заң жобасын қабылдаудан күтілетін нәтиже ұйымның басқа 
мемлекеттермен және халықаралық ұйымдармен сындарлы қатынастарды 
өзара негізде одан әрі дамыту болып табылады. Бұл Ұжымдық қауіпсіздік 
туралы шарт ұйымының ашықтығын растайды. 

Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, комитетте қаралып отырған 
заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын. 

ТӨРАҒА. Жан-жақты баяндамаңыз үшін рақмет. 
Сенатор Мұқашевқа сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Сөз сөйлеймін деушілер бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Мен бір мәселені айтқым келеді, Шахрат Шәкизатұлы. 

Жақында Сенат Төрағасы Дариға Нұрсұлтанқызы Еуразиялық 
экономикалық комиссияның Төрағасы Мясникович мырзаны қабылдады. 
Сонда бір мәселеге ерекше назар аударылды, бұл да біздің алғашқы 
сұрағымыздан туындайды. Еуразия экономикалық одағын құру идеясы 
біздің Елбасымызға қатысты екендігін білесіз. Қазақстан оны алғашқы 
күннен бері қарай қаржыландыру мәселесін, тағы басқа ұйымдық 
мәселелерін шешу жөнінде ең шешуші рөл атқарып келген. Бірақ онда 
жұмыс істейтін азаматтардың санына келетін болсақ, онда екі министр бар 
екендігін біз білеміз, жалпы саны 159 адам болу керек. Қағаз жүзінде 
Қазақстан да, Беларусь те өзіне тиесілі ғана орынды алып отыр сан жағынан 
келген кезде. Егер сан жағына келетін болсақ, Армения да өзіне тиесілі 
льготтан артық алып отырған жоқ, бірақ ұжымның орталық аппаратында 
жұмыс істейтін адамдардың басқа да данныйларына көз жүгіртетін болсақ, 
онда армян ұлтының өкілдері қазақтармен салыстырғанда бір емес бірнеше 
есе көп. Неге? Қағаз жүзінде барлығы дұрыс болуы мүмкін, ол жерде 
Арменияның тоғыз-он азаматы болуы мүмкін, қалғандары армян ұлтынан 
шыққан Ресей азаматтары. 

Біз осы позицияға Қазақстанның мүддесі тұрғысынан келетін болса, 
Ресейде Қазақстанның көптеген ғылым докторлары, профессорлары, 
ұжымдық қауіпсіздік саласында қызмет істейтін әскери генералдар бар. 
Міне, осы жерде Ресейдің генерал-лейтенанты отыр. Ол жерде генерал-
лейтенант болмаса да полковник деңгейінде қызмет істеп жүрген қаншама 
біздің қазақтың азаматтары бар. Ресейдің жоғарғы экономикалық оқу 
орындарында қызмет істейтін экономика ғылымының докторы, 
профессорлары, үлкен ғалымдарымыз бар. Ресей азаматы керек болса, неге 
соларды алмасқа? Мінекей, осындай мәселені Мясникович негізінен 
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қолдады, мен келгеннен кейін назар аудардым, оның себебі осындай мәселе 
екен деді. 

Мұны дұрыстап қолдау керек. Осы жағынан келген кезде сіздер қай 
жерде болмасын Қазақстанның мүддесіне лоббист болуларыңыз керек. 
Сыртқы істер министрлігінің бірінші атқаратын қызметі осы деп 
есептеймін. Осы мәселе бойынша сіздің бірауыз пікіріңізді білейін деп едім. 

НҰРЫШЕВ Ш.Ш. Көзқарасыңызды толығымен қолдаймыз. Сіз 
айтып отырған нақты факт Мясниковичтің алдында болған басшыға 
байланысты болу керек, ұлтын да, азаматтығын да айтпай-ақ қояйын, өзіңіз 
түсініп отырсыз ғой. Соған байланысты болар. 

Өзіңіз айтқандай, бұл жерде квоталық орындар бар және конкурспен 
кіретін орындар бар. Квоталық орындар бойынша түсінікті, біз Қазақстан 
тарапынан азаматтарды жібереміз, ал конкурсқа біздің азаматтардың 
арасында және сол Ресейде тұрып жатқан қазақ ұлтты азаматтардың 
арасында ақпараттандыру жұмысын нығайтуға біз күш салуға тырысамыз. 

ТӨРАҒА. Сонымен Сыртқы істер министрлігі, елшілік айналысу 
керек, ана жерде отырған екі министр айналысу керек. 

Онда бұл заң жобаларын қолдау жөнінде ұсыныс келіп түсті. Заң 
жобаларын ешбір ескертусіз қолдап, Сенаттың жалпы отырысына шығару 
жөнінде шешім қабылданады. 

Сенаттың отырысында министр баяндама жасайды. Мәселе төрт 
заңға қатысты болғаннан кейін сенаторлар тарапынан біз қойған, болмаса 
біз қоймаған қосымша сұрақтар да қойылуы мүмкін. Соған тастүйін 
жақсылап дайындалып келіңіз, сіз де қатысуыңыз керек. Бірақ сізбен бір 
әңгіме бойынша тағы да кездесеміз. 

Бұл мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау-
саламатта болыңыздар. 

Кеңейтілген отырысты жабық деп жариялаймын. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 
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