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

ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, отырысқа 
шақырылған лауазым иелері! Комитеттің кеңейтілген отырысын бастауға 
толық мүмкіндік бар, кворум бар. 

Күн тәртібі сіздерге таратылды, қарсы болмасаңыздар, күн тәртібін 
бекітейік. 

Күн тәртібіндегі бірінші мәселе «Шанхай ынтымақтастық 
ұйымының экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі конвенциясын 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы 
жөнінде.

Бұл заң жобасы бойынша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары 
Білісбеков Нұрғали Дәулетбекұлына беріледі.

БІЛІСБЕКОВ Н.Д. Құрметті Мұхтар Абрарұлы, құрметті 
сенаторлар! Сіздердің қарауыңызға «Шанхай ынтымақтастық ұйымының 
экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі конвенциясын ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын ұсынып отырмыз.

Конвенцияға Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттің 
басшылары 2017 жылғы 9 маусымда Астана қаласында өткізілген 
саммитте қол қойған.

Құжат Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекет 
басшылары Кеңесінің «Шанхай ынтымақтастық ұйымының экстремизмге 
қарсы іс-қимыл жөніндегі конвенция жобасын әзірлеу туралы» 2015 
жылғы 10 шілдедегі шешіміне, сондай-ақ ШЫҰ мүше мемлекеттердің 
терроризмге, сепаратизмге және экстремизмге қарсы күрестегі 2016-2018 
жылдарға арналған ынтымақтастық бағдарламасына сәйкес әзірленді. 

Конвенцияның мақсаты – Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 
мемлекеттердің экстремизмге қарсы іс-қимыл саласында өзара 
әрекеттестігінің тиімділігін арттыру.

Конвенцияны әзірлеуге ШЫҰ Өңірлік терроризмге қарсы 
құрылымының қызмет етуінің нормативтік базасын жетілдіру қажеттігі 
туралы осы ұйымның құзыретті органдарының ақпараты негіз болды. 

Конвенция экстремизм түсінігін тұңғыш рет халықаралық деңгейде 
деструктивті көрініс ретінде белгілейді және оның мазмұны мен 
экстремистік іс-әрекеттің негізгі түрлерін анықтайды.
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Конвенция Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің 
экстремизмге қарсы күрес саласында өзара іс-қимылын қалыптастырады 
және тараптардың заңнамаларын біріздендіруге себепші болады.

Конвенцияны іске асыру:
1) ШЫҰ елдерінің аумағына экстремистік ұйымдар мүшелерін 

кіргізбеу үшін шекаралық ынтымақтастықты күшейтуге;
2) экстремизмге қарсы іс-шаралар әзірлеу мен іске асыруда 

халықаралық және өңірлік ұйымдармен өзара іс-қимылды арттыруға;
3) экстремизмге қарсы іс-қимылдың насихатталуын, соның ішінде 

бұқаралық ақпарат құралдары мен интернет желісінде күшейтуге;
4) экстремистік идеологияның таралуын уақытылы анықтау және 

жолын кесу мақсатында бұқаралық ақпарат құралдары мен интернет 
желісіне мониторинг жүргізуді арттыруға;

5) азаматтарды экстремизмге саналы қарсы тұруға бағытталған 
мәдени дәстүрлерді, рухани, өнегелі және патриоттық тәрбиені күшейтуге 
мүмкіндік береді.

Бұның бәрі Қазақстан үшін маңызды әрі тәжірибелік жағынан 
пайдалы.

Конвенцияны іске асыру қолданыстағы заңнамаға өзгерістер 
енгізуді, сондай-ақ жаңа заңдар мен өзге де нормативтік актілерді 
қабылдауды талап етпейді, себебі әрбір мемлекетте күшінде тұрған 
нормативтік актілерді қолданатын болады.

Заңды қабылдау республикалық бюджеттен қосымша қаржы бөлуді 
талап етпейді, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық және құқықтық теріс 
зардаптарға әкеліп соқтырмайды.

Осыған орай ұсынылып отырған заң жобасын қолдауларыңызды 
сұраймыз. 

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет.
Нұрғали Дәулетбекұлына заң жобасы бойынша қоятын 

сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Нұрғали Дәулетбекұлы, сұрақ емес, тапсырма деп айтуға 

болар бір шаруам бар, сіздің тікелей кураторлық жасайтын салаңыз 
болмаса да шекара әскерлері Ұлттық қауіпсіздік комитетіне қатысты. 

Қазақстанға кірген, Қазақстаннан шыққан кез келген азамат осы 
шекара әскерлерінің алдынан өтеді. Қытайда коронавирус тарап жатыр. Біз 
білеміз, ол жақтан аптасына келетін 34 рейс бар, олардың барлығы да 
аэропорттағы шекара әскерлерінің түбінен өтеді. Сондай-ақ Қытай Халық 
Республикасымен екі ортада автомобиль жолдарында біздің бірнеше бекет 
бар, теміржол бекеті бар, «Батыс Қытай – Батыс Еуропа» автомобиль 
жолымен өтетін автомобиль тасымалы компанияларының жұмысын да 
тоқтатып қоюға болмайды. Осыларға байланысты сіздерде қандай да бір 



3

шара қабылдап отырсыздар ма? Қабылдасаңыздар, қандай? Осы жөнінде 
қысқаша ғана мағлұмат берсеңіз. 

БІЛІСБЕКОВ Н.Д. Рақмет сұрағыңызға.
Мұхтар Абрарұлы, өздеріңіз білесіздер, Президент тікелей 

тапсырма берді. Үкімет отырысы демалыс күні болды, оған қатысқан 
Шекара қызметінің директоры, ҰҚК Төрағасының орынбасары Ділманов 
мырза қысқаша баяндама жасады. 

Өзіңіз айтқандай, біздің Қытаймен екі арадағы шекарада біраз 
бақылау бекеті бар. Әр бақылау бекетінде нақты жұмыстар жүргізіліп 
жатыр, арнайы орындар бөлініп жатыр. Бізге шетелден кірген адамдардың 
бәрі тіркеуге алынып, Денсаулық сақтау министрлігіне, жергілікті 
органдарға тікелей тапсырма беріліп жатыр. Сондай жұмыстар жүргізіліп 
жатыр, шекара қызметіне қатысты бәрін жасап жатырмыз. 

ТӨРАҒА. Бұл мәселе бойынша біз алдағы уақытта әдейі 
аэропортқа, басқа да сырттан келіп жатқан адамдарды қабылдайтын 
орындарға барамыз, жағдайды өз көзімізбен көреміз. Осыған дайын 
болыңыздар. 

Осы аптаның ішінде, не келесі аптада сіздерге барып, осы жұмысты 
бір тексеріп қайтуымыз керек. 

Менің есебім бойынша екі елдің ортасында бір жылдың ішінде 400 
мыңнан астам адам әрі-бері өтеді екен. Соның басым көпшілігі, 200 
мыңнан астамы Қазақстанның өз азаматтары, басқасы Қытай жағынан. 
Сондай-ақ бір аптаның ішінде 34 авиарейс, әрине бұл өте көп. Қытай 
тарапынан қабылданып жатқан мәселелердің бар екендігін білеміз біз. 
Сондай-ақ ол жақта біздің қаншама студенттеріміз оқып жатыр, бұл 
мәселеге Білім және ғылым министрлігі де дайындалып отырсын. 

Менің білуімше, Ухань қаласының өзінде 98 студент бар, бірақ 
олардың шығуы қазір қиындау, өйткені қалаға түгелдей карантин 
жарияланған. Дегенмен барлығы біздің азаматтар болғандықтан, біздің ең 
басты құндылығымыз Қазақстан азаматтарының өмірі мен денсаулығы 
болғандықтан бұл мәселе қай министрлік тарапынан болмасын басты 
назарда болу керек деп есептеймін. 

Онда басқа сұрақтар болмаса, қосымша баяндама жасау үшін сөзді 
сенатор Нұрсипатов Нұржан Нұрланбекұлына береміз. 

НҰРСИПАТОВ Н.Н. Құрметті әріптестер және шақырылған 
лауазым иелері! Қарастырылып отырған конвенцияның негізгі мақсаты – 
қатысушы мемлекеттердің экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі 
ынтымақтастығының тиімділігін арттыру. 

Экстремизм үшін аумақтық шекара деген болмайды, ол құбылыс әр 
елде болуы мүмкін. Халықаралық қоғамдастық өзара әріптестік іс-қимыл 
мен бірлескен күш-жігер арқылы ғана экстремизмге және оның қауіпті 
көріністеріне қарсы тұра алады.

Конвенция арқылы ынтымақтастықтың қағидаттары мен 
нысандары, сондай-ақ осы халықаралық шартта қамтылатын қылмыстарға 
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қатысты тараптардың юрисдикциясы айқындалады. Ол туралы 
баяндамашы егжей-тегжейлі айтты. 

Менің ойымша, аталған конвенция жобасына әлемдегі экстремизм 
проблемалары мен қауіп-қатерлерін тиімді шешу қажеттілігіне орай дәл 
керек уақытында әрі дәйекті негізде қол қойылған. 

Заң жобасын біз жұмыс тобының екі отырысында жан-жақты 
қарастырдық. Туындаған барлық сұрақтарға жазбаша жауап алдық. Сергей 
Анатольевич бастап келген жігіттер жақсы дайындалып келген екен. Ал 
Сенаттың басқа комитеттерінен осы заң жобасы туралы оң қорытындылар 
түсіпті. 

Құрметті әріптестер, атаған заң жобасын қолдап, Сенаттың 
отырысының қарауына шығаруды ұсынамын. 

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет.
Нұржан Нұрланбекұлына қоятын сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда бір ғана ұсыныс келіп түсті. 
Сенаттың барлық комитеттері заң жобасын ешбір ескертусіз 

мақұлдады. Сондықтан заң жобасын қолдап, Сенаттың жалпы отырысына 
шығару жөнінде шешім қабылдаймыз. Қарсы емессіздер ме? 

ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда шешім қабылданды. 
Нұрғали Дәулетбекұлы, Сенаттың жалпы отырысында баяндаманы 

сіз жасайтын боласыз. Бірақ көтеріліп отырған мәселеге тікелей қатысы 
болмаса да шекарада орын алып отырған жағдай бойынша сенаторлар 
тарапынан сізге сұрақтар қойылуы мүмкін. Осыған байланысты жақсылап 
дайындалып келіңіз және сол отырысқа шекара әскерлерінің басшысын да 
шақырсақ артық болмас деп ойлаймын.

Ерлан Жақсылықұлы, бұл мәселені сіз де қараңыз, өйткені бұл 
бүкіл әлемді алаңдатып отырған мәселе. 

Ендеше 6 ақпанда жалпы отырыста сізді күтеміз, баяндамаңызға 
рақмет. 

Бірінші мәселе бойынша шақырылған қонақтарға рақмет айтамыз. 
Сау болыңыздар. 

Екінші мәселені талқылауға көшеміз.
Екінші мәселе «Тұншықтыратын, улы немесе басқа да ұқсас газдар 

мен бактериологиялық құралдарды соғыста қолдануға тыйым салу туралы 
хаттаманы (Женева, 1925 жылғы 17 маусым) ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

Заң жобасы бойынша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан 
Республикасының Білім және ғылым вице-министрі Дәуленов Мирас 
Мұхтарұлына беріледі. 

ДӘУЛЕНОВ М.М. Құрметті Мұхтар Абрарұлы, құрметті 
депутаттар! Қазақстан Бактериологиялық (биологиялық) және уытты 
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қаруды әзірлеуге, өндіруге және олардың қорын жинақтауға тыйым салу 
және оларды жою туралы конвенцияны бұрын ратификациялаған.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 
Тұншықтыратын, улы немесе басқа да ұқсас газдар мен бактериологиялық 
құралдарды соғыста қолдануға тыйым салу туралы хаттаманы 
ратификациялау мәселесін назарларыңызға ұсынып отыр. 

Уважаемый Мухтар Абрарулы! Женевский протокол является 
международным актом, который вместе с Конвенцией о запрещении 
разработки, производства и накопления запасов бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия, является взаимодополняющим и 
взаимоукрепляющим элементом режима биологического разоружения, 
запрещающего применения на войне удушающих, ядовитых или других 
подобных газов и бактериологических средств.

В настоящее время участниками этого протокола являются 142 
государства. СССР в свое время ратифицировал протокол 5 апреля 1928 
года, а Российская Федерация ратифицировала данный протокол в 2001 
году. 

13 февраля 2019 года присоединился к Женевскому протоколу 
Кыргызстан.

Большая часть стран Африки, несколько государств Азии и 
Латинской Америки, а также страны бывшего СССР, а именно 
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, не ратифицировали данный протокол, хотя призыв к 
принятию протокола содержится в соответствующих резолюциях 
Генеральной Ассамблеи и в поручениях Совета Безопасности Республики 
Казахстан.

Женевский протокол соответствует Концепции внешней политики 
Республики Казахстан и является одним из международных инициатив, 
инициированных Елбасы, в сфере нераспространения оружия массового 
уничтожения и укрепления биологической безопасности. 

По поручению Совета Безопасности Республики Казахстан вопрос 
ратификации Женевского протокола был возложен на Министерство 
образования и науки Республики Казахстан. Научная правовая экспертиза 
документа проведена Казахским национальным университетом имени аль-
Фараби. Получено заключение, что Женевский протокол в полной мере 
соответствует Концепции внешней политики Республики Казахстан, а 
также Закону Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О 
международных договорах Республики Казахстан», не требует внесения 
изменений в законодательство. 

Данный документ не ограничивает и не препятствует реализации 
гарантированных Конституцией и законами Республики Казахстан прав и 
свобод человека и гражданина. 

Ратификация Женевского протокола Республикой Казахстан как 
государства, выступающего за запрещение применения оружия массового 
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поражения, имеет важное политическое значение и соответствует 
интересам населения Республики Казахстан. 

Прошу поддержать данный законопроект. 
ТӨРАҒА. Рақмет, Мирас Мұхтарұлы. 
Действительно, почти целый век прошел с момента принятия 

данного протокола. Но лучше поздно, чем никогда. Надо было 
присоединиться еще 30 лет назад, когда многие из стран Содружества 
Независимых Государств уже присоединились. Мы поддерживаем данный 
законопроект. 

Есть вопросы к докладчику? 
ОРНЫНАН. Нет. 
ТӨРАҒА. Конечно, за целый век было получено столько ответов, 

что вопросов не осталось. 
Поскольку Вы представляете Министерство образования и науки, 

прошу ответить на тот же вопрос, который я задал предыдущему 
докладчику, он беспокоит нас. 

Сейчас, по моим данным, в Китае обучаются по разным линиям, в 
том числе по «Болашаку», грантам китайских компаний, наших 
национальных компаний, желанию родителей, более 11 тысяч 
казахстанских студентов, из них, по моим предварительным сведениям, 
около 250 молодых людей получают образование в Ухане. Благо, что 
многие наши студенты приехали домой на каникулы, но пока не вернулись 
на обучение в связи с объявленным карантином. Тем не менее 98 наших 
студентов находятся там. 

Как вы взаимодействуете с остальными органами? Каково желание 
студентов? Есть ли среди них те, кто хочет вернуться домой? Если есть 
такое желание, то как возможно осуществить? Что предпринимает ваше 
министерство по обеспечению безопасности наших студентов, которые 
находятся в Китае? Что можете сказать по этому поводу? 

ДӘУЛЕНОВ М.М. Большое спасибо за вопрос. 
ТӨРАҒА. Вы можете повторить некоторые цифры, которые я 

сейчас озвучил, потому что это нужно будет для прессы. 
 ДӘУЛЕНОВ М.М. Действительно, в настоящее время в КНР 

проходят обучение около 11,7 тысячи студентов, многие их них находятся 
сейчас на территории Казахстана. 

Если говорить конкретно о городе Ухани, то там проходят обучение 
400 студентов, из них 98 студентов находятся в кампусе, который немного 
отдален от центра города. Министерство образования и науки 
поддерживает с ними постоянную связь через так называемую 
Казахстанскую ассоциацию студентов, обучающихся в Китае. Мы с ними 
каждый день разговариваем.

 Как представитель Министерства образования и науки я вхожу в 
состав межведомственной группы под председательствованием 
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Заместителя Премьер-Министра Сапарбаева Бердибека Машбековича. 
Вчера было первое заседание рабочей группы. 

Вопросы, которые поднимались в рамках данной группы, которые 
будут решаться этой группой, заключаются в следующем. 

Во-первых, есть студенты, которые хотят вернуться в Казахстан. Об 
этом также просят родители, но в настоящее время подготовлено и 
направлено по дипломатическим каналам письмо Правительству Китая, 
чтобы допустить вывоз казахстанских студентов из территории Китая. На 
сегодняшний день КНР пока ни одному государству такого разрешения не 
дала. 

МВК проработала вопрос с одной из местных авиакомпаний по 
предоставлению соответствующего борта. С Министерством 
здравоохранения также работа ведется по линии Министерства 
образования и науки. 

Во-вторых, мы сейчас прорабатываем вопрос с китайской стороной 
о продлении каникул в Китае тех казахстанских студентов, которые 
находятся на территории Казахстана, потому что вопрос заключался в том, 
что наши студенты не могут выехать в Китай, соответственно, обучение 
там продолжается, из-за этого могут быть определенные академические 
вопросы со стороны Китая. Поэтому Министерство образования и науки 
эту работу ведет. 

Также дополнительно мы взаимодействуем со всеми 
государственными органами, отрабатываем вопросы по науке. У нас есть 
два института – Национальный центр биотехнологии и Научно-
исследовательский институт биологической безопасности. Они готовы 
разработать ПЦР определения коронавируса без штамма, поскольку ранее 
один из институтов занимался проектом, направленным на исследование 
коронавируса. 

ТӨРАҒА. Вы же курируете международные отношения в вашем 
министерстве? 

ДӘУЛЕНОВ М.М. Я больше курирую высшее образование и науку. 
ТӨРАҒА. Это тоже взаимосвязано. В основном получение 

образования на сегодняшний день идет за рубежом.
Кто представляет Министерство здравоохранения? 
ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС). 
ТӨРАҒА. Кто представляет Министерство иностранных дел? 
Дастан Шериазданович Елеукенов. Елеукенов Шериаздан 

Рүстемұлы менің ұстазым.
ЕЛЕУКЕНОВ Д.Ш. Құрметті Мұхтар Абрарұлы! Уважаемые 

депутаты! Министерством иностранных дел ведется большая работа. 
Посольством Республики Казахстан в КНР поддерживается постоянная 
связь с находящимися в Ухани казахстанскими студентами, налажены 
рабочие контакты с руководством китайских вузов. 
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Результаты телефонных переговоров с указанными студентами 
свидетельствуют, что в целом настроение у них удовлетворительное, 
паники в своем кругу стараются не допускать. 

Министерство иностранных дел держит этот вопрос на особом 
контроле. При посольствах и консульствах Казахстана созданы 
оперативные штабы реагирования, включены в работу горячие линии для 
казахстанских граждан за рубежом. Осуществляется уведомление 
казахстанских граждан за рубежом посредством социальных сетей, а также 
соответствующая информация размещена на веб-сайтах заграничных 
учреждений. 

Также должен отметить, что хотя в настоящее время город Ухань 
закрыт в связи с карантином, ведется работа. 25 января управление 
иностранных дел Ухани сообщило, что в случае получения ноты от 
посольства Республики Казахстан касательно вывоза граждан Республики 
Казахстан китайская сторона готова оказать необходимую помощь в 
создании специального коридора для автотранспортных средств. Для этого 
необходимо указать номера автомобилей, имена и паспортные данные 
граждан Республики Казахстан, маршрут следования. 

Если говорить в общем по ситуации в городе Ухани, то город имеет 
полный запас всех нужных вещей, продуктов питания, предметов 
медицинского назначения. Жителей этого города просят не паниковать и 
не запасаться ненужными вещами. 

В Ухани работают такие магазины, как «Волмарт», аптеки и так 
далее. Все вузы раздают бесплатно маски, мыло, чистящие средства, 
витамины, термометры. 

Также в городе Ухани ожидается крупная поставка масок в 
ближайшие дни. Приказ Правительства КНР, чтобы все фабрики по 
производству масок работали без праздников. 

Министерство образования КНР обязало каждый вуз нести 
персональную ответственность за каждого иностранного студента. Вузы 
обеспечили максимальной степенью защиты, там работают психологи. 

ТӨРАҒА. Рақмет. 
Депутат Дана Өмірбайқызы.
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Қытайда біздің мемлекетіміздің азаматтары 

үшін арнайы телефон желісі ашылған екен. Осы уақытқа дейін Қытай 
елінен шығарып алу, алып кету жөнінде өтініштер келіп түсті ме, егер 
түссе, қанша? 

ДӘУЛЕНОВ М.М. На данный момент нет информации по поводу 
заявлений, которые поступают. Почему? Потому что студенты, которые 
самостоятельно поступили, находятся на территории. То есть они уехали 
по программам КНР. 4 студента находятся по академической мобильности. 
9 студентов обучаются в Китае по программе «Болашак». На данный 
момент от них заявлений не поступало. 
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 НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Бұлар студенттер жайлы. Ал егер ертең 
Сыртқы істер министрлігіне дәл осындай өтініштер түсетін болса, бақылау 
пункттерінде біздің азаматтарымызды тексеріп өткізетіндей жағдайлар 
қарастырылған ба? Егер Қытайдан сондай дәліз керек болатын болса.

ТӨРАҒА. СІМ өкілі Дастан Шериазданұлы, бұл сұрақ сізге. 
Он частично уже ответил на Ваш вопрос.
ЕЛЕУКЕНОВ Д.Ш. Да, частично ответил, но я нахожусь в 

затруднительном положении, потому что в основном я по Женевскому 
протоколу. По консульским вопросам я не компетентен. 

ТӨРАҒА. Лучше честно ответить, чем что-то сочинять. 
Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? 
ОРНЫНАН. Нет. 
ТӨРАҒА. Мы немного отвлеклись от основной темы, тем не менее 

этот вопрос на сегодняшний день волнует всех. Поэтому вы курируете эту 
сферу, поскольку за здоровье и жизнь наших людей, в частности 
студентов, отвечает непосредственно Министерство образования и науки, 
а также других наших граждан, находящихся в Китае, которые находятся 
под защитой Республики Казахстан. То есть вы всегда должны быть 
готовы оказать такое содействие. 

Поэтому мы данный вопрос будем отдельно рассматривать при 
посещении объектов, а это у нас запланировано. Сол кезде барлық сұраққа 
тиісті жауапты аламыз деп ойлаймыз. 

Бұл мәселе бойынша қосымша сұрақтар қойғысы келетін азаматтар 
бар ма? 

ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Қосымша баяндама жасау үшін сөз комитет мүшесі 

сенатор Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі.
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Құрметті Мұхтар Абрарұлы, құрметті 

депутаттар! Хаттама Қазақстанның бактериологиялық және химиялық 
соғысты жүргізу құралдарына тыйым салу бойынша жалпыға бірдей 
саясатты қалыптастыру жөніндегі хаттамаға қатысушы мемлекеттермен 
ынтымақтастық үшін маңызды мәнге ие. 

Заң жобасының міндеті химиялық қаруды қолдануға тыйым салуды 
растайтын және бактериологиялық соғысты жүргізу құралдарына осы 
тыйымды қолданатын халықаралық құқықтың негізін құраушы 
нормаларын айқындау болып табылады.

Заң жобасы күшіне енген соң күтілетін нәтиже Қазақстанның 
химиялық және бактериологиялық қауіпсіздікке байланысты халықаралық 
құқықтық міндеттемелерді толық көлемде тануы болып табылады және 
біздің елдің жаппай қырып-жоятын қаруды таратпау саласындағы 
сындарлы саясатын растауға қызмет етеді. 

Сенаттың тұрақты комитеттерінің осы заң жобасы бойынша 
ескертулері мен ұсыныстары келіп түскен жоқ. 
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Жұмыс тобы өткізілді, онда хаттаманы ратификациялау мерзіміне 
қатысты, өзге мемлекеттердің ескертпелеріне қатысты және осы хаттама 
юрисдикциясына қарайтын еліміздегі биологиялық профильдегі ғылыми 
институттардың жұмыстары талқыланды. 

Жоба Қазақстан Республикасының Конституциясына, халықаралық 
шарттарға, қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтіндігін ескере отырып, 
оны қолдап, Сенаттың жалпы отырысында талқылау ұсынылады. 

ТӨРАҒА. Рақмет.
Қосымша баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Заң жобасын Сенаттың барлық комитеттері мақұлдады, 

біз де мақұлдаймыз және оны Сенаттың жалпы отырысына шығару 
жөнінде шешімді сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Қарсы 
болмасаңыздар, шешім қабылдайық.

Шешім қабылданды.
Мирас Мұхтарұлы, бұл заң жобасы 6 ақпанда Сенаттың жалпы 

отырысында қаралады. Оған баяндамашы ретінде сіздің министр 
бекітілген. Министрге бүгінгі қойылған сұрақтардың жай-жапсарын 
арнайы баяндаңыз. Министрге міндетті түрде шетелде, әсіресе Қытай 
Халық Республикасында оқып жатқан студенттердің жай-күйі және тиісті 
министрлік тарапынан оларға көрсетіліп жатқан көмек жөнінде, әсіресе 
Ухань қаласындағы студенттердің жағдайы жөнінде 6 ақпан күнгі 
таңертеңгі деректер бойынша салыстырып, тиісті ақпаратты Сенаттың 
жалпы отырысында беруге дайын болуды тапсырамын. 

Бұл мәселе бойынша шақырылған лауазым иелеріне рақмет 
айтамыз. Сау болыңыздар. 

Осымен кеңейтілген отырыс жабық деп жарияланады. 

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 

Халықаралық қатынастар, қорғаныс 
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