
АСТАНА САММИТІ ЖӘНЕ ӘЛЕМДЕГІ ЖАҢА ҚАУІПСІЗДІК ҤЛГІСІ 

 
Ибраев Е.Е. 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҦУ, Астана 

 
Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ҧйымына тӛрағалық етуі 

және аталған ҧйымның жетінші Саммиті қазақ жерінің елордасында ӛтуі осы ҧйым 
қызметінің қайта жандануына екпінді серпін берді. Ӛйткені Қазақстанның тӛрағалығына 
дейін осы ҧйымның қызметі әлсіз болатын. Олар мыналар:  

Біріншіден, 1975 жылғы Хельсинки Саммитiнде бекiтiлген қауiпсiздiктiң әскери-
саяси, экономикалық-экологиялық және гуманитарлық деген ҥш ӛлшемi осы кҥнге дейiн 
ҧйым қызметiнiң негiзi болып табылады. Дәл осындай ҧқсас қызметтерді атқаратын басқа 
да халықаралық ҧйымдар бар.  

Екіншіден, КСРО-ның ыдырауынан кейінгі жылдарда бҧл ҧйымның қызметі 
гуманитарлық ӛлшемдер бойынша, яғни сайлау процестері мен адам қҧқықтары 
мәселелеріне басымдық берді, ал әлемдегі шешімін таппаған кӛптеген саяси шиеленістерге 
араласа алмады.  

Ҥшіншіден, әлемді еңсіреткен экономикалық дағдарыспен кҥресу, экономиканы 
қалпына келтіру мен тҧрақтандырудың ешқандай тетіктері жасалған жоқ.  

Тӛртіншіден, бҧл ҧйымға мҥше мемлекеттер ӛзінің 35жылдық қызметінде небәрі 
жеті рет қана бас қосып отыр. Ең бірінші бас қосу 1975 жылғы Хельсинки Саммиті, одан 
кейiнгi саммиттер 1990 жылы Парижде, 1992 жылы қайтадан Хельсинкиде, 1994 жылы 
Будапештте, 1996 жылы Лиссабонда, 1999 жылы Ыстамбҧлда ӛткiзiлдi. Ендi 11 жылдан 
кейiн Астана Саммитi болып отыр. Оның осынша жыл ӛткiзiлмей келгенi бiздiң алдымызда 
тӛраға болған елдердiң талайы ӛздерiнiң тӛрағалығы тҧсында Ҧйым саммитiн ӛткiзудi 
ҧсынған болатын. Бiрақ, олардың ҧсыныстары қоғамдастық тарапынан толық қолдау 
таппай келдi. Оның негiзгi себебi ЕҚЫҦ-ға мҥше елдер кӛшбасшыларының деңгейiнде 
талқылауға тҧрарлықтай тақырыптардың жеткiлiксiздiгi.  

Қазақстанның ЕҚЫҦ-на тӛрағалық ету барысында аталған кемшіліктерді жоя 
отырып, ҧйымның қызметін жаңадан тҥлетті. Саяси ӛлшемдер бойынша Таулы Қарабах, 
Приднестровье, Қырғызстандағы саяси дағдарыс, Ауғанстандағы мәселелерге еліміздің 
ҧйымға тӛраға ретінде араласуының нәтижесінде ӛз шешіміне қол жеткізді. Соңғы аталған 
Ауғанстан мәселесін кезінде КСРО соғыс кҥшімен он жыл жҥріп баса алмады, 2001жылғы 
терактіден кейін АҚШ-та әскери қимылдармен бҧл елдің мәселесін шеше алмады, 
нәтижесінде жазықсыз қаншама адам опат болды. Мҧндай мәселелерді әскери кҥшпен емес, 
Қазақстанның ҧстанған позициясы тӛрт Т – «траст» (сенім), «традишн» (дәстҥр), 
«транспаренси» (ашықтық), «толеранс» (тӛзімділік) негізінде шешуге болатынын кӛрсетті. 
Астана Саммитіне келген Ауғанстан басшысы Хамид Карзай алдағы болашақтағы осы 
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ҧйымға тӛрағалық етуші елдерге ауған мәселесіне қазақстандық форматта араласуы туралы 
ӛзінің пікірін білдірді.  

ЕҚЫҦ елдері Саммитте Астана декларациясын қабылдау барысында жетістікке қол 
жеткізгендігіне қарамастан, жаһандық қауіпсіздік қатерлері әлі де бар. Бҧл жӛнінде Астана 
Саммитінің қорытынды қҧжаты «Жалпыға ортақ қауіпсіздік» декларациясында айтылды. 
«Әскери-саяси, экономика, қоршаған ортаны қорғау, адам қҧқы және сӛз бостандығы ісінде 
қол жеткізілген маңызды келісімдер мен қағидаттарды орындау және сыйлау ҥшін оларды 

одан әрі алға жылжыту қажет» деп кӛрсетілген қҧжатта. «56 елдің әрқайсысы «Ванкуверден 
Владивостокқа дейін созылып жатқан еуроатлантикалық және еуразиялық кеңістікте 
қауіпсіздік жӛніндегі тең дәрежелік қҧқықты пайдаланады, олар басқа бір елдермен 
қауіпсіздік саласында одақ қҧру немесе бейтараптылықты сақтау қҧқына ие» делінген 
декларацияда. Онда ешбір ел ӛзінің жеке қауіпсіздігін басқа мемлекеттің қауіпсіздігіне 
нҧқсан келтіре отырып қорғау қҧқына ие емес екендігі атап кӛрсетілген. [2] ЕҚЫҦ 
қҧрылғаннан бастап еуропалық қауіпсіздік қағидаттары «Ванкуверден Владивостокқа» 
дейінгі кеңістікте орнықты. Әлемде енді Астана Саммитімен «Мҧхиттан мҧхитқа дейінгі» 
әлдеқайда ауқымды қауіпсіздік пен ынтымақтастықтың жаңа деңгейіне кӛшті. 
 

Қазақстан ядролық қаруды таратпау ҥдерісіне ӛлшеусіз ҥлес қосты. Біз ӛз 
аумағындағы ядролық полигонды жапқан тҧңғыш ел атандық. Сынақтардан бір жарым 
миллионнан астам қазақстандық зардап шекті. Қазақ жерінде сыналған ядролық зарядтардың 
жалпы қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның екі жарым мыңына пара-пар. Дәл осы Семей 
полигоны жабылған соң ӛзге елдер бізден ҥлгі ала бастады. Невада, Муророа атолласы, Жаңа 
жер және Лобнор кӛліндегі аса ірі ӛзге ірі полигондардың ҥні ӛшті.  

Қазақстан зор ядролық қаруға ие болудан бас тартып, әлемдік ядролық державалардан 

қауіпсіздік кепілдігін алды. [1] Қазақстан тарапынан Вашингтон саммитінде ядролық қаруды 

таратпау жҥйесін нығайтудың жаңа ҧсыныстарын енгізді. Әлемдегі жетекші мемлекеттердің 

басшылары мҧны жоғары бағалады. Елбасымыз ядролық қарусыздану саласында жаңа 

халықаралық қҧжаттарды әзірлеп, қол қоюды ҧсынды. Атап айтқанда, бҧлар ядролық қаруды 

кӛлденең және тікелей таратпау, сондай-ақ ыдыратушы материалдарды әскери мақсатта ӛндіруге 

тыйым салу жӛніндегі жалпыға ортақ шарттар болды.  
Біздің қоғамдағы конфессияаралық тӛзімділік ҥлгісі ЕҚЫҦ-ның шеңберінде бӛлек 

қарастырылатын жеке ӛлшем ретінде қалыптасуына байланысты ҧсыныс жасалды. Бҥгінгі 
әлемдегі қауіп-қатер атаулыда аталған идеологиялық нысан әжептәуір ҥлес еншілейтінін 
кӛпшілік мойындайды. Бҧған мысал ретінде Қазақстанның бастамасымен ӛткізіліп жҥрген 
Әлемдік және дәстҥрлі дінбасыларының съездерін айтуға болады. Елбасымыз Н.Назарбаев 
«Жаңа онжылдықтағы тӛзімділікке» арналған қҧжат әзірлеу туралы ойын жариялаған 
болатын.  

Ғаламдық қаржы дағдарысын еңсеру, экономиканы тҧрақтандыру жӛніндегі 
мәселелерді Еуропа Одағы, «ҥлкен сегіздік», «ҥлкен жиырмалыққа» қауымдасқандар 
белсенді талқылаған болатын. Дегенмен экономика, әсіресе валюта жҥйесі жаңаша кӛрініс 
тапқан жоқ. Бҧған Астана Саммитінде аталған «Маастрихт+» жобасы септігін тигізе алады. 
Ол валюта-қаржы саясатының, экономикалық ынтымақтастық пен ықпалдастықтың тың 
жолдарын игеруге мҥмкіндік бермек. Ғаламдық қаржы дағдарысы кезінде американдық 
валютаға тәуелділікті жою ҥшін еуразия кеңістігінде жаңа валютаны енгізудің қажеттілігі 
туралы Елбасымыз Н.Назарбаев ҧсыныс жасаған болатын. 
 

Әлемді тітіренткен жаһандық қаржы дағдарысы, аймақтық дау-жанжалдар мен басқа да 

сынақтар кҥтпеген жағдайға айналып отыр. Мҧның ӛзі болашақты кӛру «оптикасы» кінәратты 

болғанын білдіреді. ЕҚЫҦ-да жеке ӛлшем санатында қауіпсіздіктің тҥрлі проблемаларын 

болжау жӛніндегі жҧмысты жолға қою пайдалы болар еді. – деп айтып кетеді Елбасымыз 

Н.Назарбаев. Осыған байланысты ЕҚЫҦ валюта-қаржы, дінаралық және болжау ӛлшемдері 

бойынша жаңа институттарды қҧруы арқылы ҥлкен қадамдар жасай алады.  
Қазақстан ЕҚЫҦ-на тӛрағалық етуіндегі жинақтаған тәжірибесімен келер 2011жылы 

Ислам Конференциясы ҧйымына басшылық етеді. ИКҦ экономикалық жағынан сәтті ҧйым 
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болғанымен, саяси салада шешілмеген мәселелері жетерлік. Атап айтар болсақ, қазіргі 
уақытта Иран ӛзінің ядролық бағдарламасымен халықаралық қауымдастықтың, оның 
ішінде кӛрші араб елдерін мазасыздандыруда, Солтҥстік Африкада жарты ғасырдан бері 
Батыс Сахара проблемасын шеше алмай отырған Марокко мен Алжирге, Палестина мен 
Израиль шиеленістері, Парсы шығанағындағы ҥш аралға таласы бар Иран мен Біріккен 
Араб Әмірліктері арасындағы даулы мәселелер бар. Қазақстан алдағы уақытта ИКҦ-ның 
тӛрағасы ретінде аталған проблемаларды шешуде ӛзінің тағы да халықаралық 
қауымдастық алдындағы абыройын асқақтатуына сеніміміз мол.  
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