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ЯДРОЛЫҚ ҚАРУҒА ТЫЙЫМ САЛУ ТУРАЛЫ ШАРТТЫ ТҮСІНУ 

Норвегия, Мексика және Австрияда 2013-
2014 жылдары өткен ядролық қарудың 
гуманитарлық әсері туралы үш халықара-
лық конференция мен Нью-Йорктегі Бірік-
кен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) штаб-
пәтерінде өткен екі реткі келіссөздерден 
кейін 2017 жылы 7 шілдеде БҰҰ-ға мүше 
мемлекеттер Ядролық қаруға тыйым салу 
туралы шарт (ЯҚТСШ) ретінде белгілі 
ядролық қаруға тыйым салатын алғашқы 
заңды құжатты қабылдады. Дауыс беру 
күні БҰҰ-ға мүше 122 мемлекет шартты 
бекітті, біреуі қарсы дауыс берді (Нидер-
ланды) және біреуі қалыс қалды (Синга-
пур). Айта кету керек, бес заң жүзіндегі 
ядролық держава (Қытай, Франция, Ресей, 
Ұлыбритания және АҚШ) мен төрт іс жү-
зіндегі ядролық держава (Үндістан, Из-
раиль, Солтүстік Корея және Пәкістан) 
келіссөздерге бойкот жариялап, шартты 
мақұлдаудан бас тартты. 2017 жылы 20 
қыркүйекте ЯҚТСШ қол қоюға жіберілді. 
Құжатқа 59 ел қол қойса осы уақытқа дейін 
тек 10 елдің үкіметі тарапынан бекітілді. 
Шарт 50 мемлекеттің үкіметі бекіткеннен 
кейін күшіне енеді. 2017 жылы 6 қазанда 
әлемнің бүкіл азаматтық қоғам ұйымдары-
ның коалициясы – Ядролық қаруға тыйым 
салу бойынша халықаралық қозғалыс 
(ICAN) бұл қаруларға шартқа негізделген 
түрде тыйым салуға жетекшілік еткені 
үшін Бейбітшілік бойынша Нобель сыйлы-
ғын алды. 
Бұған дейін биологиялық (1972 жылғы 
Биологиялық қару туралы конвенция) және 
химиялық (1997 жылғы химиялық қару 
туралы конвенция) жаппай қырып-жоятын 
қарудың басқа түрлерімен салыстырғанда 
ядролық қаруға халықаралық құқыққа 
сәйкес тыйым салынбаған. Шарттың жақ-
таушылары қазіргі таңда бүкіл әлемде 
жинақталған шамамен 15,000 ядролық 
оқтұмсықтардың біреуінің өзін пайдалану 
адамзаттың өмір сүруіне қауіп төндіретін-
діктен ядролық қаруға толық тыйым салу 
керектігін алға тартады. Халықаралық Сот 
1996 жылғы Консультативтік пікірінде 
ядролық қаруды қолдану немесе оны қол-
данумен қорқыту қарулы қақтығыстарда 
барлық қаруларды қолдануды реттейтін 
ережелер жиынтығы болып табылатын 
халықаралық гуманитарлық құқыққа қара-
ма-қайшы келеді деген қорытынды жаса-
ды. Дегенмен, бір мемлекеттің өзін-өзі 
қорғаудың төтенше жағдайларында ядро-
лық қаруды қолдану немесе қолданумен 
қорқытуының заңдылығы шешілмеген 
күйінде қалды. Сондықтан, ЯҚТСШ 1.1 (d) 
бапта айқын көрсетілгендей, ядролық қа-
руды қолдану немесе қолданумен қорқыту, 
сондай-ақ 1.1 (а) бапта көрсетілгендей, 
ядролық қаруды әзірлеу, сынау, өндіру, 
сатып алу, иемдену немесе сақтауға тыйым 
салынғанын білдіріп, бұл олқылықты тол-
тыруда. ЯҚТСШ-ның басқа да негізгі ере-

желеріне ядролық қаруды басқа елдерге 
беруге және оларды алуға (1.1 (b) және (с) 
баптар) немесе қатысушы мемлекет аума-
ғында осындай қару-жарақтарды орналас-
тыруға тыйым салу (1.1 (g) бап), құрбан-
дарға көмек көрсету (6.1-бап) және эколо-
гиялық оңалту (6.2-бап) кіреді. 
Дегенмен, күшіне енсе де ешқашан жүзеге 
аспайтынын алға тартып, шартты сынға 
алғандар да бар. Өйткені құжатты әзірлеу-
ге ешбір ядролық қаруы бар мемлекет 
қатыспаған және оған қол қоюға ниеттен-
беген. Шарт қабылданғаннан кейін оған 
басты қарсы шыққан АҚШ, Ұлыбритания 
және Франция құжатқа ешқашан қол қой-
майтынын, бекітпейтінін немесе оның 
ережелеріне бағынбайтынын білдіретін 
бірлескен мәлімдеме жасады. Олар бұл 
құжат Солтүстік Корея секілді ядролық 
«бұзақы» елдер тарапынан туындаған 
нақты халықаралық қауіпсіздік мәселелер-
ді шешудің орнына ядролық қарудың жа-
һандық таралуына қатысты маңызды құжат 
болып табылатын Ядролық қаруды тарат-
пау туралы шартты (ЯҚТШ) бұзып, Қытай, 
Франция, Ресей, Ұлыбритания және АҚШ-
тың ядролық қаруы бар мемлекет (ЯҚМ) 
мәртебесін шектейді деп санайды. ЯҚТСШ 
күшіне енгеннен кейін кез-келген қатысу-
шы мемлекеттің өз қауіпсіздігі үшін ішіна-
ра ядролық қаруға сүйенетін елмен қандай 
да бір қауіпсіздік қарым-қатынасын орна-
туы заңсыз саналады. Бұл жағдай өздерінің 
қауіпсіздігі үшін АҚШ-тың ядролық «ша-
тырына» сенім артатын ядролық қаруы 
жоқ мемлекеттердің, оның ішінде НАТО-
ның барлық мүшелері мен Шығыс Азия 
елдерінің шартқа қарсы шығуына әкелді. 
Тіпті ЯҚТСШ ядролық қаруларды тарат-
пау себебіне зиян тигізу қаупін төндіретіні 
туралы да айтылады. Себебі АҚШ-тың 
қауіпсіздік «шатыры» болмаса, кейбір 
Шығыс Азия мемлекеттері өздерінің ядро-
лық емес мәртебесін қайта қарауға мәжбүр 
болады. Оның орнына ЯҚМ-ті «ядролық 
жанталаса қарулануды тоқтату және ядро-
лық қарусыздануға қатысты тиімді шара-
ларға адал ниетті келіссөздер жүргізуге» 
шақыратын ЯҚТШ-ның қолданыстағы 
шеңберін одан әрі нығайту ұсынылады 
(ЯҚТШ, 6-бап). 
Сондай-ақ, ЯҚТСШ ядролық қарулардың 
тежеу әсерін бұзып, жаһандық қауіпсіздік 
құрылымына қауіп төндіретіні туралы да 
айтылады. Бұл әдеттегі соғыстар ядролық 
соғыстарға ұласуы мүмкін деген қорқы-
ныштан 1945 жылдан бері әсіресе ірі мем-
лекеттердің арасындағы мемлекетаралық 
соғыстардың төмендеуіне әкелді. Шартты 
сынға алғандар бұл шарттың ядролық 
тежеудің маңыздылығын мойындамауын, 
жаһандық күштердің стратегиялық есепте-
рі арасында қарусыздану үрдісінің жоқты-
ғын, сондай-ақ қауіпсіздік тұрғысынан 
ядролық қаруды сақтау қажеттігін алға 

тартып, шартты сынға алуда. Мысалы, 
АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздік стратегия-
сында ядролық қарудың рөлін сипаттайтын 
жаңа Ядролық саясатқа шолуда АҚШ 
ядролық мүмкіндіктерді дамытуға үлкен 
қаражат бөлуге дайын екендігін мәлімдеді, 
ал Ресей Президенті Владимир Путин 
Федералды жиналысқа арналған жол-
дауында ядролық қаруды жеткізу жүйеле-
рінің озық үлгілерін ұсынды. Екі ірі ЯҚМ 
арасында күшейе түскен бәсекелестік яд-
ролық қаруды жоюға қажетті сенім деңгей-
ін қамтамасыз етпеуде. 
Бұл ЯҚТСШ-да қатаң тексеру және орын-
дау талаптарының болмауы сияқты басқа 
сынға алып келеді. Ешбір ЯҚМ басқа бір 
ЯҚМ қарусыздану үдерісін бастамағанша 
бұл қадамға бармайтыны айқын болса да, 
шарттың ережелеріне сәйкес қатысушы 
мемлекет болғаннан кейін ядролық қаруға 
ие немесе оны бақылайтын мемлекет қару-
ларын дереу операциялық мәртебеден 
шығару керек. Бұл заңдық күші бар және 
белгілі бір уақытпен шектелген жоспарға 
сәйкес қатысушы мемлекеттердің бірінші 
кеңесінде белгіленетін мерзімнен бұрын 
жасалу қажет (4.2-бап). Бұл әрбір ядролық 
мемлекетке уақыт кестесін өзінше түсінуге 
мүмкіндік береді және қарусыздану бой-
ынша міндеттемелердің әртүрлі жылдам-
дықпен орындалуын қамтамасыз етеді. 
Демек, ЯҚМ-тер арасында қарусыздануға 
кедергі келтіретін өзара сенімсіздік туын-
дауы мүмкін. Сонымен қатар, шарт ядро-
лық қарудың жойылуын тексеретін орган-
ды айқын түрде тағайындамайды. Себебі 
бұл рөл белгісіз «құзыретті халықаралық 
органға» берілген. Сонымен қатар, осын-
дай себептерге байланысты шарттың мәті-
ні мұқият дайындалмағанын да айтуға 
болады. 
Тұтастай алғанда, БҰҰ-ның алғаш рет 
1946 жылы жариялаған ядролық қарусыз 
әлемге қол жеткізу мақсатында ЯҚТСШ 
жедел панацея болып табылмайтыны ай-
қын. Әлемдік ядролық қарудың жаһандық 
қоры соңғы үш онжылдықта 1980-ші жыл-
дардың ортасында 70,000 болып, бүгінгі 
күні 15,000-ға дейін төмендегенімен, әлі 
талай іс тындырылуы тиіс. Осы орайда 
ЯҚТСШ ядролық қарудан азат әлем құру 
мақсатын іске асырудың жалғыз тәсілі 
болып табылады. Көптеген адамдар бұл 
мақсаттың жүзеге асырылуына күмән кел-
тіруде. Алайда, кезінде биологиялық, хи-
миялық қарулар мен жердегі миналарға 
тыйым салу мақсатына жету мүмкін емес 
болып көрінгенмен, бүгінгі таңда бұл қа-
руларды қолдануға тыйым салатын шарт-
тардың сәтті мысалдарына қарай отырып, 
ядролық қарудан азат әлемге қол жеткізуге 
ұмтылғандар ЯҚТСШ қарусыздану үдері-
сінде алға үлкен қадам болып табылады 
деген пікірді ұстанады.        



 

 

Саясат, сыртқы қатынастар және 
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 Берн қаласына ресми сапармен бар-
ған Иран президенті Хасан Рухани 
Швейцария президенті Ален Берсе-
мен кездесіп екі елдің ортақ мүдде-
лері турасындағы қатынастарды ке-
ңейту жолдарын талқылады. Бұдан 
тыс екі ел басшысы АҚШ-тың Иран 
ядролық келісім-шартынан кері ше-
гінуі жайлы әңгіме қозғады.   

 Бакуге жасаған ресми сапары бары-
сында Түрік Қарушы Күштері Бас 
штабының басшысы Хулуси Акар 
Әзірбайжан президенті Илхам 
Алиевпен кездесіп  қорғаныс саласы 
бойынша екіжақты ынтымақтастық 
туралы келіссөз жүргізді. Сондай-ақ 
тараптар екіжақты ынтымақтастық-
тың келешегіне қатысты пікір ал-
масты.  

 Тегеранға ресми сапармен барған 
Өзбекстан Сыртқы Сауда министрі 
Жамшид Ходжаев Иран Инвестиция, 
экономика және техникалық көмек 
ұйымы басшысы Мохаммад Хазаеи-
мен кездесіп екіжақты сауда көлемін 
арттыру, энергетика, байланыс және 
туризм салалары бойынша ынты-
мақтастықты нығайту бағытында 
ортақ инвестициялық комитет құру 
туралы келіссөздер жүргізді.  

 Бішкек қаласына ресми сапар жаса-
ған Иран Ішкі істер министрі Аб-
долреза Рахмани Фазли Қырғызстан 
вице-премьері Женис Разаковпен 
кездесіп екі ел арасындағы қауіпсіз-
дік және құқық қорғау салалары 
бойынша ынтымақтастық туралы 
келісім жасады.  

 Мәскеуге ресми сапармен барған 
АҚШ Ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі 
Джон Болтон Ресей президенті Вла-
димир Путин және Ресей Сыртқы іс-
тер министрі Сергей Лавровпен кез-
десіп екіжақты қатынастардың қа-
зіргі жағдайы туралы пікір алмасты. 
Сондай-ақ, Сирия мен Украина тө-
ңірегіндегі мәселелермен қатар ха-
лықаралық мәселелерді де талқыла-
ды.  

 Бішкекке ресми сапар жасаған Бела-
русь Сыртқы істер министрінің 
орынбасары Андрей Евдоченко 
Қырғызстан Сыртқы істер министрі-
нің орынбасары Нурлан Абдрахма-
новпен кездесіп беларусь-қырғыз 
қарым-қатынастарының қазіргі жағ-
дайын және келешекке қатысты 
болжалдарын талқылап, екіжақты 
ынтымақтастықтың халықаралық 
ұйымдар шеңберінде одан әрі қарай 
дамытуға көңіл бөлді. Тараптар 
2018-2019 жж үшін Беларусь және 
Қырғызстан сыртқы істер минис-
трліктері арасында серіктестік орна-
ту жоспарына қол қойды. 
  

Экономика, қаржы және энергия 
 

 Гонконг қаласына жасаған ресми 
сапары барысында Грузия Экономи-

ка және тұрақты даму министрінің 
орынбасары Геннадий Арвеладзе 
Гонконг Сауда және экономикалық 
даму хатшысы Эдвард Танг-вахпен 
кездесіп екіжақты еркін сауда келі-
сім-шартына қол қойды. Кездесу нә-
тижесінде еркін сауда келісімі екі 
тарап үшін экономикалық және сау-
да байланыстарын жаңа деңгейге кө-
теретін платформа қалыптастыраты-
ны және гонконгтық іскер адамдар-
дың Грузия нарығына «Бір белдеу 
бір жол» бастамасы аясында Кавказ 
аймағында жұмыс жасауына кеңінен 
мүмкіндік береді деп күтілуде.  

 ЕО Кеңесі Украинаға 1 миллиард 
евро көлемінде қаржылай көмек бө-
лу туралы шешім қабылдады. Бұл 
қор Украинаның қаржылай қажетті-
ліктеріне және экономикалық да-
муына қолдау көрсету үшін жұмса-
латыны аталып өтті. Еуропа Комис-
сиясы Кеңеспен ұйымдасқан түрде 
Украина парламентінің ратифика-
циялауын қажет ететін көмек шарт-
тарын мазмұндайтын меморандум 
әзірлейді.    

 Ресей Экономикалық даму минис-
трлігі тарапынан берілген мәліметке 
сай елдің ЖҰІӨ өсуінің 2018 жылға 
қатысты болжамы бойынша 2,1%-
дан 1,9%-ға төмен. Сондай-ақ ми-
нистрлік, 2019 жылы Ресейдегі 
ЖҰІӨ-ның өсуіне қатысты болжа-
мын 2,2%-дан 1,4%-ға төмендеткен. 
Жаңа болжамдар Ресейдегі инфля-
цияның 2018 жылы 2,8%-дан 2,9%-
ға көтерілетінін, 2019 жылға қатыс-
ты болжам бойынша 4%-дан 4,3%-ға 
өсетінін көрсетуде.  

 Беларусь Қаржы министрлігінің 
мәліметтеріне сай 201/8 жылдың 1 
маусымынан бастап елдің сыртқы 
қарызы 16,4 миллиард долларды құ-
раған. 2018 жылдың қаңтар-мамыр 
айлары аралығында мемлекеттің 
сыртқы қарыздары Евробондтар 
бойынша 600 миллион доллар, Ресей 
үкіметі мен банктеріне 377 миллион 
доллар және Халықаралық қайта құ-
ру және даму банкінен алынған 52,7 
миллион долларды қосқанда жалпы 
көлемі 1 064 миллиард долларды құ-
райды. Сондай-ақ Қытай банктері-
нен 33,1 миллион доллар және 
Еуропа қайта құру және даму банкі-
нен 2,1 миллион доллар қарыз алын-
ған. 2018 жылдың басынан бері Бе-
ларусь сыртқы қарызын төлеу мақ-
сатында 1 309 миллиард доллар 
жұмсаған.  

 Қазақстан Ұлттық сауда министрлігі 
Статистикалық комитетінің мәліме-
тіне сай, елдегі инфляция деңгейі 
2018 жылдың мамыр айында 0,2%, 
қаңтар-мамыр айлары аралығында 
2,4% болған. Жылдық инфляция 
6,2% құраған. Бұл көрсеткіш Қазақ-
стан Ұлттық банкі тарапынан 2018 
жыл үшін белгіленген 5-7 %-дық 
жоспар аралығында.  

 Қырғызстан Экономика министрлігі 
алты ай бойы (маусым-қараша 2018) 
шикі мұнай экспортына тыйым салу 
жоспарын  мәлімдеді. Министрлік-
тің мәліметі бойынша бір жылдық 
сұраныс 1,5 миллион тонна болса, 
жылдық өндіріс мөлшері  130 000 
тоннаны құрауда. Мұнай өңдеу 
зауыттары шикі мұнай жетіспеуші-
лігінен өз потенциалының 50-70%-
ын ғана қолдануда.  

 Әзірбайжан парламенті 2018 жылға 
арналған мемлекеттік бюджетке қа-
тысты заңға өзгертулер енгізу жоба-
ларын мақұлдады. Бұл өзгерістер, 
бюджет кірістерін 1,983 миллиард 
манат (1,16 миллиард доллар) неме-
се 9,9% көлемінде арттырып 22,110 
миллиард манат (12,99 миллиард 
доллар), ал бюджет шығындары 
2,014 миллиард манат (1,18 мил-
лиард доллар) немесе 9,6% мөлше-
рінде артып, 23,061 миллиард ма-
натты (13,55 миллиард доллар) құ-
райды.  Мемлекеттік бюджет дефи-
циті 951 миллион манат (558,59 
миллион доллар) болады деп күтілу-
де. Бұл көрсеткіш 2018 жылы Әзір-
байжан ЖҰІӨ-нің 1,3%-ына тең бо-
лады. 

  

Қоғам және мәдениет 
 

 Азия даму банкі Басқарма кеңесі 
жасаған мәліметке сай, Тәжікстанда-
ғы Панж өзені бассейнінде су басқа-
руын жақсарту мақсатында жүргізі-
ліп жатқан жоба үшін қосымша қор 
ретінде 6,5 миллион доллар грант 
бөлу мақұлданды. Қосымша қаржы-
ландыру ретінде Азия даму банкі та-
рапынан басқарылатын Жасыл кли-
мат қорынан  5 миллион доллар 
грант бөлінеді.  

 Қазақстан Ауылшаруашылық ми-
нистрлігінің мәліметі бойынша  ре-
сейлік 36 фермадан үй құсы өнімде-
рін импорттауға тыйым салынды. 
Бұл шешім, Халықаралық эпизоо-
тиялық бюро тарапынан Ресейдің 
Курск, Пенза және Самара аймақта-
рында тіркеуге алынған жоғары дең-
гейдегі патогендік құс тымауы эпи-
демиясына қатысты алынған бола-
тын.  

 Беларусь парламентінің жоғарғы 
палатасы саналатын Беларус Кеңесі 
Қытаймен визасыз саяхат жөнінде 
үкіметаралық келісім-шартты ма-
құлдады. Құжатқа сай, Беларусь 
азаматтары Қытайға бір рет 90 күн-
нен аспайтын мерзімге 30 күнге дей-
ін визасыз баруына болады. Осы 
ереже Қытай азаматтары үшін де 
қолданысқа енеді. Бір азамат 30 
күннен астам мерзімде елде қалуға, 
оқу немесе жұмыс мақсатында қала-
тын болса арнайы виза түрін ашты-
руға мәжбүр болады. Визасыз сая-
хат, арнайы сапарларды, іссапарлар-
ды және туристік саяхаттарды қам-
тиды. 
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