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2020 жылғы 16 қаңтар

Отырысты Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және 
ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің төрағасы Ә.Ә. БЕКТАЕВ 
жүргізді.

ТӨРАҒА. Қайырлы күн құрметті әріптестер және қонақтар! 
Комитет отырысын бастайық. Комитет мүшелері қатысып отыр, қажетті 
кворум бар. Комитет отырсын ашу жөнінде қандай ұсыныстарыңыз бар?

ОРНЫНАН. Қарсылық жоқ.
ТӨРАҒА. Күн тәртібінде екі мәселе қаралады. Барлығы 

алдарыңызда бар. Күн тәртібі бойынша қандай ұсыныстарыңыз бар? 
ОРНЫНАН. Бекітілсін.
ТӨРАҒА. Қарсылық жоқ па?
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Бірінші мәселе «Шанхай ынтымақтастық ұйымының 

экстремизмге қарсы іс-қимыл жөніндегі конвенциясын ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Бұл заң жобасы бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Нұрғали Дәулетбекұлы 
Білісбековке сөз беріледі. 

БІЛІСБЕКОВ Н.Д. Рақмет. 
Құрметті Әли Әбдікәрімұлы, құрметті сенаторлар! Сіздердің 

қарауыңызға «Шанхай ынтымақтастық ұйымының экстремизмге қарсы іс-
қимыл жөніндегі конвенциясын ратификациялау туралы» Заң жобасын 
ұсынып отырмыз. Конвенцияға Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 
мемлекеттердің басшылары 2017 жылғы 9 маусымда Астана саммитінде 
қол қойған. 

Құжат Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекет 
басшылары кеңесінің жоғарыда аталған конвенция жобасын әзірлеуге 
қатысты 2015 жылғы 10 шілдедегі шешімге, сондай-ақ ұйымға мүше 
мемлекеттердің 2016 – 2018 жылдарға арналған ынтымақтастық 
бағдарламасына сәйкес әзірленді. 

Конвенцияның мақсаты Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 
мемлекеттердің экстремизмге қарсы іс-қимылда өзара әрекеттестігін 
арттыру. 

Конвенцияны әзірлеуге Шанхай ынтымақтастық ұйымының өңірлік 
терроризмге қарсы құрылымның нормативтік базасын жетілдіру қажеттігі 
туралы осы ұйымның құзыретті органдарының ақпараты негіз болды. 
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Конвенция экстремизм түсінігін тұңғыш рет халықаралық деңгейде 
деструктивті көрініс ретінде белгілейді және оның мазмұнын және 
қылмыстануға жататын экстремистік іс-әрекеттің негізгі түрлерін 
анықтайды.

Конвенция Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің 
экстремизмге қарсы күрес саласында өзара іс-қимыл қалыптастырады және 
тараптар заңнамаларының біргелкі себепші болады.

Конвенцияны іске асыру:
ШЫҰ елдерінің аумағына экстремистік ұйымдар мүшелерінің 

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

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

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

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

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

Бұның бәрі Қазақстан үшін маңызды әрі тәжірибелік жағынан 
пайдалы.

Конвенцияны іске асыруға қолданыстағы заңнамаға өзгерістер 
енгізуді, сондай-ақ жаңа заңдарды немесе өзге де нормативтік актілерді 
қабылдауды талап етпейді, себебі әрбір мемлекетте күшінде тұрған 
нормативтік актілер пайдаланылатын болады.

Заңды қабылдау республикалық бюджеттен қосымша қаржы бөлуді 
талап етпейді, сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық және құқықтық теріс 
салдарларға әкеліп соқтырмайды. Осыған орай ұсынылып отырған заң 
жобасын қолауларыңызды сұраймыз. 

Назарларыңызға рахмет. 
ТӨРАҒА. Рақмет, Нұрғали Дәулетбекұлы. 
Баяндама аяқталды. Баяндамашыға қандай сұрақтарыңыз бар? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Онда осы мәселе бойынша қосымша баяндама жасау 

үшін маған рұқсат беріңіздер. 
Құрметті әріптестер! Қаралып отырған заң жобасы туралы Ұлттық 

қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Нұрғали Дәулетбекұлы 
Білісбеков толық баяндап берді. 

Шанхай ынтымақтастық ұйымының экстремизмге қарсы іс-қимыл 
жөніндегі конвенциясын ратификациялау туралы конвенциясының негізгі 
мақсаты Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің 
экстремизмге қарсы іс-қимыл саласында өзара әрекеттестігінің тиімділігін 
арттыру болып табылады. 
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Сонымен қатар Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 
мемлекеттерінің бейбітшілігі мен қауіпсіздігін, аумақты тұтастығын, 
олардың арасындағы достық қатынастардың дамуын, сондай-ақ адамның 
құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету мақсатында Біріккен 
Ұлттан Ұйымы жарғысының және 2002 жылғы 7 маусымдағы Шанхай 
ынтымақтастық ұйымы хартиясының мақсаттары мен қағидаттарын 
басшылыққа ала отырып осы заң жобасы әзірленіп отыр. 

Бүгінгі таңда конвенцияны Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 
бес мемлекет (Қытай, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Ресей 
Федерациясы) ратификациялап отыр. 

Конвенцияның Қазақстан Республикасы Конституциясымен, өзге 
заңдармен қайшылықтары жоқ. Конвенция ережелерін іске асыру 
қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізуді, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының жаңа заңдарын немесе өзге де нормативтік құқықтық 
актілерін қабылдауды талап етпейді. 

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

Құрметті әріптестер, заң жобасын толықтай қолдап, бас комитетке 
ұсыныстар мен ескертпелерсіз жолдауды ұсынамын. 

Назарларыңызға рақмет. 
Сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Ұсынысты қолдаймыз ба? 
ОРНЫНАН. Қолдаймыз. 
ТӨРАҒА. Онда бүгінгі заң жобасын бас комитетке ұсыныссыз, 

толықтырусыз жіберу туралы шешім қабылдайық. 
Қол көтерулеріңізді сұраймын. Қарсылар, қалыс қалғандар жоқ. Заң 

жобасын ескертпесіз жібереміз. Рақмет сіздерге. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі екінші мәселе 

«Тұншықтыратын, улы немесе басқа да ұқсас газдар мен 
бактериологиялық құралдарды соғыста қолдануға тыйым салу туралы 
хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
жобасы жөнінде. 

Бұл заң жобасы бойынша Қазақстан Республикасының Білім және 
ғылым вице-министрі Мирас Мұхтарұлы Дәуленовке сөз беріледі.

ДӘУЛЕНОВ М.М. Рақмет. 
Құрметті Әли Әбдікәрімұлы, құрметті сенаторлар! Қазақстан 

бактериологиялық және УҰТ қаруды әзірлеуге, өндіруге және олардың 
қорын жинақтауға тыйым салуға және оларды жою туралы конвенция 
бұрын ратификацияланған. Қазақстан Республикасының 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. 
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Женевский протокол является международным актом, который 
вместе с Конвенцией о запрещении разработки, производства и 
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 
оружия являются взаимодополняющими и закрепляющими элементами 
режима биологического разоружения, запрещающий применение на войне 
удушающих, ядовитых и других подобных газов и бактериологических 
средств. 

В настоящее время государствами – участниками Женевского 
протокола 1925 года являются 142 страны. 

В свое время Советский Союз ратифицировал Женевский протокол 
5 апреля 1928 года. Российская Федерация ратифицировала данный 
протокол в 2001 году. В 2019 году присоединился к Женевскому 
протоколу Кыргызстан. Большая часть стран Африки, несколько 
государств Азии и Латинской Америки, а также страны бывшего СССР, 
Азербайджан, Беларусь, Грузия, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, 
не ратифицировали данный протокол.

Призыв к принятию Женевского протокола содержится в 
соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и в поручениях Совета Безопасности Республики 
Казахстан. 

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

По поручению Совета Безопасности Казахстана вопросы 
ратификации Женевского протокола были возложены на наше 
министерство. 

Научная и правовая экспертизы документа проведены Казахским 
национальным университетом имени аль-Фараби, получено заключение, 
что данный протокол в полной мере соответствует Концепции внешней 
политики Республики Казахстан, а также Закону «О международных 
договорах Республики Казахстан», не требует внесения изменений в 
законодательство. 

Данный документ не ограничивает и не препятствует реализации 
гарантированной Конституцией и законами прав и свобод человека и 
гражданина. 

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

Прошу поддержать данный протокол. 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Марат Мырзағалиұлы, сөз 

сізге.
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ТАҒЫМОВ М.М. Осы заңды қабылдағаннан кейін сол мемлекет 
осы заңды орындамаса қандай шара қолданылады және кім ол шараны 
қолдайды?

ДӘУЛЕНОВ М.М. Если государство не выполняет международное 
соглашение, то в данном случае есть Организация по запрещению оружия 
массового поражения, которая следит за тем, чтобы обязательства 
выполнялись. 

Помимо этого, международное соглашение является 
многосторонним. На данный момент конвенцию ратифицируют 148 стран, 
124 страны являются участниками данного протокола. Если одна из сторон 
не будет выполнять, то другая может инициировать ответственность 
государства. 

Поскольку на данный момент бактериологическое оружие не 
находится в руках какого-либо государства, поэтому это больше 
сдерживающий механизм для исключения возможности производства 
бактериологического оружия. 

ТӨРАҒА. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? 
Мирас Мухтарович, почему данный законопроект поручен вашему 

министерству? Только из-за того, что вы экспертизу проводили? 
ДӘУЛЕНОВ М.М. Нет, не только поэтому. Во-первых, было 

поручение Совета Безопасности по вопросу ратификации данного 
протокола, которое было возложено на наше министерство. Наше 
министерство является ответственным государственным органом по 
межведомственной координации всех государственных органов 
республики в сфере биологической безопасности. Это решение было 
принято в 2007 году. 

Во-вторых, мы ответственны за взаимодействие по Конвенции о 
запрещении разработки, производства и накопления запасов 
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении, а также за подготовку Национального доклада в 
Организации Объединенных Наций. По этому поводу было поручение 
Премьер-Министра от 27 февраля 2015 года. 

Понятно, что суть конвенции больше имеет отношение к другим 
государственным органам, но на своде находится Министерство 
образования и науки. 

Кроме того, у нас есть штат научных организаций в Казахстане 
биологического профиля. 14 из них относятся к министерству, то есть одно 
– к Министерству здравоохранения, другое – к Министерству сельского 
хозяйства. 

Поскольку большинство относится к Министерству образования и 
науки, я полагаю, было принято такое решение. 

ТӨРАҒА. Согласитесь, если вы ответственны за данный 
законопроект, то от начала и до конца ваше министерство ответственно за 
разработку договоров, изменений, дополнений, вплоть до ратификации. У 
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ваших работников министерства хватает компетенции именно в этом 
вопросе? 

ДӘУЛЕНОВ М.М. У нас следующая ситуация. На данный момент 
Женевский протокол направлен на полное запрещение биологического 
оружия. В составе нашего министерства находятся 14 организаций, 
которые отвечают каждый за свой участок. 

Если в целом говорить о подготовке ежегодного доклада, который 
готовим в Организацию Объединенных Наций, то мы взаимодействуем с 
государственными органами. В основном готовим по тем институтам, 
которые у нас есть. 

ТӨРАҒА. В названии протокола есть слова «о запрещении 
применения на войне». Поручено не Министерству обороны, Комитету по 
чрезвычайным ситуациям, а вам. Поэтому спрашиваем. 

ДӘУЛЕНОВ М.М. Мы этот вопрос обсуждали, поскольку указано 
время, когда идет применение на войне, поскольку в мирное время тоже 
запрещено, поэтому протокол специально делает акцент на войне, 
поскольку это часть гуманитарного права. Поскольку этот протокол 
является дополняющим конвенцию, за которое министерство отвечает, 
поэтому было принято решение о том, что мы будем вести протокол, 
который дополняет конвенцию. 

ТӨРАҒА. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Қосымша баяндама жасау үшін сөз Әбдәлі Тоқбергенұлы 

Нұралиевқа беріледі. 
НҰРАЛИЕВ Ә.Т. Құрметті Әли Әбдікәрімұлы, құрметті әріптестер! 

Заң жобасының негізгі мақсаттарын Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым вице-министрі Мирас Мұхтарұлы Дәуленов баяндап берді. 

1925 жылғы 17 маусымдағы Женева хаттамасы соғыста 
тұншықтырғыш, улы немесе басқа да ұқсас газдарды, сол сияқты кез 
келген ұқсас сұйықтықтарды, заттар мен процестерді, сондай-ақ соғыс 
жүргізудің бактериологиялық құралдарды қолдануға тыйым салды, бірақ 
хаттамаға қатысушыларға мұндай құралды өндіруге, сақтауға және 
тасымалдауға тиым салмады. Химиялық және бактериологиялық қару-
жарақтың орнын ауыстыруға байланысты бұл аспектілер неғұрлым 
кешірек халықаралық шарттардың, атап айтқанда Бактериологиялық 
(биологиялық) және уытты қаруды әзірлеуге, өндіруге және қорын 
жинақтауға тиым салу туралы 1972 жылғы 10 сәуірдегі конвенция және 
Химиялық қаруды әзірлеуге, өндіруге, жинақтау мен қолдануға тиым салу 
және оны жою туралы 1993 жылғы 13 қаңтардағы конвенция мәніне 
айналды. Қазақстан аталған конвенцияларға қосылды және оларды 
ратификациялады. 

Қазіргі уақытта Женева хаттамасына 140 мемлекет қосылды деп 
баяндауға болады. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы жаппай қырып-
жою қаруын таратпау бастамашылары мен көшбасшыларының бірі ретінде 
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осы хаттаманың қатысушысы болуы қажет деп санаймыз. Қазақстан 
жаппай қырып-жою қаруын таратпаудың халықаралық процесіне 
қатысушы ретінде биологиялық қаруға тиым салу туралы конвенцияның 
шеңберінде қабылданған барлық міндеттемелерді әрдайым орындағанын 
және де әлі де орындап келе жатқанын ескеру қажет. 

Құрметті әріптестер, заң жобасы жұмыс тобының отырысында 
қаралды. Қойылған сұрақтарға толық жауаптар берілді. Осы себептерге 
байланысты заң жобасын қолдап, ескертпелерсіз бас комитетке жіберуді 
ұсынамын. 

Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Қосымша баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма?
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда осы заң жобасын ескертпелерсіз және 

ұсыныстарсыз бас комитетке жолдау туралы бір ғана ұсыныс түсті. 
Қарсылықтарыңыз жоқ па? 

ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда дауысқа қоямын. Қарсы, қалыс жоқ, заң жобасы 

ескертпелерсіз бас комитетке жолданады. Сіздерге көп рақмет.
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі мәселелер қаралып болды, 

комитет отырысын жабық деп жариялаймын.
Сау болыңыздар.

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.

Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану
және ауылдық аймақтарды дамыту
комитетінің төрағасы                                                                            Ә. Бектаев
               
ШЖҚ-дағы  «Материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету  басқармасының инженерлік      
орталығы» РМК директоры.                                     А. Құсайынов
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