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КАСПИЙ ТЕҢІЗІНІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ  

КОНВЕНЦИЯНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

2018 жылғы 12 тамызда Ақтауда өткен Кас-
пий маңындағы мемлекеттердің бесінші 
саммитінде Каспий теңізінің құқықтық мәр-
тебесі туралы конвенцияға қол қойылған-
нан бері Каспийдегі ынтымақтастықты ары 
қарай дамытуға бағытталған бірқатар ма-
ңызды қадамдар жасалып, іс-шаралар атқа-
рылды. Осы күнге дейін Каспий конвенция-
сын Түрікменстан, Қазақстан және Әзірбай-
жан ратификациялады, бірақ Ресей мен 
Иран ратификация үдерісін әлі аяқтаған 
жоқ. Аталмыш саммитте Түрікменстан пре-
зиденті Гурбангулы Бердымухамедов ке-
лесі Каспий саммиті мен бірінші Каспий 
экономикалық форумын 2019 жылы Түркі-
менстанда өткізуді ұсынды. Бірақ Каспий 
саммитін өткізу тек ұсыныс ретінде қалды, 
ал форум 2019 жылғы 12 тамызда Түрікмен-
станда ұйымдастырылатын болып, оның 
дайындық жұмыстары жоспарлы түрде 
жүргізіліп келеді. 
Түрікменстан парламенті Каспий теңізінің 
мәртебесі туралы конвенцияны 2018 жылғы 
1 желтоқсанда мақұлдады, ал Қазақстан 
және Әзірбайжан президенттері құжатты 
тиісінше 2019 жылғы 8 және 22 ақпанда ра-
тификациялады. Енді конвенцияның күшке 
енуі Ресей мен Иран ратификацияға байла-
нысты ішкі үрдістерді қашан аяқтайтынына 
байланысты. Айта кететін бір жәйт, өткен 
жылдың қыркүйек айында Ресей Федера-
циясының Сыртқы істер министрлігінің 
ерекше тапсырмалар жөніндегі елшісі 
Игорь Братчиков ешбір мемлекет ратифи-
кациялау процесін жасанды түрде ұзаққа 
созбайтынына үміт білдірді. Оның пікі-
рінше, конвенция барлық Каспий жағалауы 
елдерінің ұлттық мүдделерін толығымен 
ескергендіктен, оның ертерек күшіне енуі 
барлық тараптардың қажеттіліктерін қана-
ғаттандырады. Бұл мәлімдеме негізінде Ре-
сей конвенцияны ратификациялау үрдісін 
көп күттірмей жүзеге асыратын секілді бо-
лып көрінген. Дегенмен Мәскеу ратифика-
ция мәселесіне қатысты әлі нақты бір қадам 
жасаған жоқ. 
Иран болса бұл мәселе бойынша өзара ішкі 
талқылау үрдісін жалғастыруда. Шынын 
айтқанда, Иранның билеуші топтары Кас-
пий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы 
конвенцияны әртүрлі қабылдады. Консер-
ваторлар мен діни қайраткерлер келісімге 
қол қойған Иран президенті Хасан Руханиді 
және тиісті келіссөздерге қатысқан Сыртқы 
істер министрі Мұхаммед Зарифті ел мүд-
делерін ескермеген деп айыптап сынға 
алды. Олардың пікірі бойынша, Иран Кас-
пий теңізі аумағының үлкенірек бөлігіне 
иелік ету керек. Казіргі кезде Иран парла-
ментінде Каспий теңізінің құқықтық мәрте-
бесін талқылау қызу жүріп жатыр, бірақ 
конвенцияға байланысты елде туындаған 
қайшылық қалай аяқталатыны әзірге белгі-
сіз. Ресей мен Иранда ратификация мәсе-
лесі кідіріске тап болғанына байланысты 
Қазақстанның Сыртқы істер министрі Бей-
біт Атамқұлов Қазақстан, Әзірбайжан және 
Түрікменстанның конвенцияны ратифика-
циялағандығын атап өтіп, Мәскеу мен Теге-

ран келісімді осы жылдың соңына дейін ра-
тификациядан өткізетіне үміттенетінін мә-
лімдеген болатын. 
Каспий теңізі мәселелері жөніндегі жоғары 
деңгейдегі жұмыс тобының алғашқы оты-
рысы 2019 жылғы 19-20 ақпанда Баку қала-
сында өтті. Ең алдымен тараптар жұмыс то-
бының ережелерін қабылдап, бесінші Кас-
пий саммиті аясында қол жеткізілген уағда-
ластықтарды жүзеге асыру жайлы пікір ал-
масты. Сонымен қатар, жұмыс тобы мүше-
лері Каспий теңізінің мәртебесі туралы кон-
венцияны ратификациялау үрдісіне қа-
тысты ішкі рәсімдердің орындалуы туралы 
баяндады және Каспийдегі ынтымақтас-
тықтың түрлі аспектілерін қарастырды. 
Оған қоса, тараптар Каспий теңізінде бас-
тапқы тік сызықтарды белгілеу әдістемесі 
туралы келісім жобасын талқылап, оның 
бірқатар баптарын мақұлдады. 2019 жылғы 
16-17 сәуірде Нұр-Сұлтан қаласында өткен 
жұмыс тобының екінші отырысында тарап-
тар Бакуде көтерілген мәселелерді талқы-
лауды жалғастырды. Белгілі болғандай, жо-
ғары деңгейдегі жұмыс тобының келесі кез-
десуі 2019 жылдың шілде айында Иранда 
өтеді. 
Аталмыш кездесулерден тыс биыл Каспий 
жағалауы елдерінің арасындағы ынтымақ-
тастықты дамытуға арналған басқа да іс-
шаралар өтті. Атап айтқанда, 26 ақпанда 
Ашхабадта Каспий теңізінде биологиялық 
ресурстарды заңсыз өндіруге (сұғанақ-
тыққа) қарсы күрес саласындағы ынтымақ-
тастық туралы хаттама жобасын талқы-
лауға арналған Каспий маңы мемлекеттері-
нің өкілетті өкілдерінің төртінші отырысы 
ұйымдастырылды. Тараптар хаттама жоба-
сын Каспий теңізінің мәртебесі туралы кон-
венцияға сәйкес егжей-тегжейлі талқылап, 
тиісті түзетулер мен ұсыныстар енгізді. 14 
наурызда Ашхабадта Каспий маңы мемле-
кеттері үкіметтері арасындағы Каспий теңі-
зіндегі ғылыми зерттеулер саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісім жобасын 
талқылауға арналған Каспий жағалауы ел-
дерінің өкілетті өкілдерінің бірінші оты-
рысы өтті. Бұл келісім Каспий теңізіндегі 
түрлі ғылыми іс-шараларды өткізу, табиғи 
және техногендік сипаттағы төтенше жағ-
дайларды бақылау және болжау салала-
рында ынтымақтастықтың нормативтік-құ-
қықтық базасын нығайтады деп күтілуде. 
Оған қоса, 24 сәуірде Астрахан қаласында 
аймақтағы қауіпсіздікті нығайту жолдарын 
және Каспий теңізінде тосын оқиғаларды 
болғызбау туралы келісім мәртебесін тал-
қылау мақсатында Каспий маңы мемлекет-
терінің қорғаныс министрліктерінің бірінші 
кездесуі өтті. Кездесу барысында Ресейдің 
Каспий флотилиясының қолбасшысы, ад-
мирал Сергей Пинчук келісімнің аймақтағы 
әскери навигация мен аэронавигацияның 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі маңызды-
лығын атап өтті. Тараптар келешекте Кас-
пий теңізіндегі сенімді нығайту шаралары 
туралы келісім жобасын талқылауға дайын 
екендігін білдірді. Атап өтетін бір жәйт, 
2019 жылғы 14 мамырда Қазақстан прези-

денті Қасым-Жомарт Тоқаев «Каспий теңі-
зінде тосын оқиғаларды болғызбау туралы 
келісімді ратификациялау туралы» заңға 
қол қойды. Каспий теңізінің конвенциясы 
сияқты, бұл құжатты Қазақстаннан басқа 
Түрікменстан және Әзірбайжан ратифика-
циялады, ал Ресей мен Иран ішкі мақұлдау 
рәсімдерін әлі аяқтамады. 
Соған қарамастан, Каспий жағалауы елдері 
өзара экономикалық ынтымақтастықты да-
мытуға мүдделі. Осы тұрғыдағы мәселе-
лерді талқылайтын бірінші Каспий эконо-
микалық форумы 2019 жылғы 12 тамызда 
Түрікменстанда өтеді. Форум негізгі үш іс-
шарадан тұратын болады – халықаралық 
конференция, Каспий инновациялық техно-
логиялар көрмесі және тараптардың компа-
ниялары мен кәсіпкерлері арасында келі-
сімшарттарға қол қою рәсімі. Конференция 
аясында төмендегідей мәселелер қарасты-
рылады: бірлескен инвестициялық жобалар 
мен бағдарламаларды жүзеге асыру; еркін 
экономикалық аймақтарды құру және да-
мыту бойынша тәжірибе алмасу; экономика 
саласындағы заңнама, стандарттар, ереже-
лер және статистикалық ақпарат бойынша 
тәжірибе алмасу; сандық экономикадағы 
ынтымақтастық; жағалау мемлекеттерінің 
өңірлері арасындағы экономикалық ынты-
мақтастықты дамыту; және бірлескен кәсі-
порындар құру. Бірінші кезекте, Каспий 
маңы мемлекеттерінің өкілдері мұнай-газ, 
электр энергетикасы, көлік, сауда, агроө-
неркәсіптік, туризм және басқа да сала-
ларда ірі жобаларды іске асыру үшін қандай 
жағдай жасау керектігін талқылап, инвести-
циялық тартымдылықты арттыру жолдарын 
анықтайды. 
Қорыта айтқанда, Каспий теңізінің құқық-
тық мәртебесі туралы конвенцияға қол қой-
ылғаннан кейін Каспий аймағында жаңа 
экономикалық жобалар бастама алады деп 
күтілген. Шынымен де, жағалау мемлекет-
тері Каспий теңізі арқылы жүк тасымалдау 
және транзит мәселелері бойынша өзара 
ынтымақтастықтарын кеңейтті. Алайда, 
суасты құбырларын салу мәселесі әлі де өз 
шешімін тапқан жоқ. Ондай жобалар қарас-
тырылу үшін конвенция барлық жағалау ел-
дері тарапынан ратификацияланып күшіне 
енуі шарт. Алайда, конвенцияны мақұлда-
ғаннан кейін де Мәскеу мен Тегеран Каспий 
теңізінің экологиялық жүйесін сақтауды 
желеу қылып суасты құбырларын салу жо-
баларына қарсы шығуы мүмкін. Әрине, 
бұндай ықтимал қарсылықтың шынайы се-
бебі геосаяси мүдделер мен энергетикалық 
саладағы бәсекелестікке байланысты бо-
лады. Қалай болған жағдайда да, Әзірбай-
жан, Қазақстан және Түрікменстанның 
2019 жылдың ортасындағы басты мақсаты 
Иран мен Ресейді конвенцияны ратифика-
циялау үрдісін кейінге қалдырмай, тезде-
туге көндіру.    



 

 

 

 Меккеде Ислам ынтымақтастығы ұй-
ымының (ИЫҰ) «Болашаққа бірге» та-
қырыбындағы 14-ші саммиті өтті. Қа-
тысушылар Палестина, исламофобия, 
экстремизм, мұсылман қауымдастық-
тары мен азшылықтардың мәселелері 
сияқты ислам әлеміне ортақ мәселе-
лерді қарастырды. Саммитте Түркия-
ның ИЫҰ-ға төрағалық етуі Сауд Ара-
биясына көшті. 

 Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан Рес-
публикасының Тұңғыш Президенті – 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назар-
баевтың еуразиялық интеграция жөнін-
дегі идеясының 25 жылдығы мен Еура-
зиялық экономикалық одақтың (ЕЭО) 
құрылуының 5 жылдығы құрметіне 
орай Жоғары Еуразиялық экономика-
лық кеңестің отырысы өтті. Қатысушы-
лар одақтың ағымдағы қызметі мен 
одан әрі даму перспективаларын, оның 
ішінде ЕЭО сандық күн тәртібін іске 
асыру және Сербиямен сауда туралы 
келісімге қол қою мәселелерін талқы-
лады. 

 Тәжікстан, Қазақстан және Өзбекстанға 
жасаған сапары барысында Еуропа ке-
ңесінің төрағасы Дональд Туск әр ай-
мақтың басшылығымен аймақтық және 
екіжақты ынтымақтастық, шекара 
қауіпсіздігі, климаттың өзгеруі және 
қоршаған ортаны қорғау мәселелерін 
талқылады. Туск Еуропа одағының 
(ЕО) жаңа Орталық Азия стратегиясы 
аясында аймақ пен аймақтағы жекеле-
ген елдермен тығыз қарым-қатынас ор-
нату ниетін растады. 

 Брюссельде ЕО мен Орталық Азия мем-
лекеттері арасындағы жоғары деңгей-
дегі саяси және қауіпсіздік диалогының 
алтыншы отырысы өтті. Отырысқа 
Ауғанстан арнайы қонақ ретінде шақы-
рылды. Қатысушылар Орталық Азия-
дағы аймақтық ынтымақтастық, қауіп-
сіздікті қамтамасыз ету және еуроазия-
лық байланыстарды дамыту сияқты са-
лаларда жаңа ЕО стратегиясын жүзеге 
асыру мәселелерін талқылады. 

 Өзбекстанға жасаған сапары бары-
сында Германия Президенті Франк-
Вальтер Штайнмайер екіжақты ынты-
мақтастық мәселелерін талқылау үшін 
Президент Шавкат Мирзиеевпен кез-
десті. Штайнмайер сондай-ақ, елдің 
сауда және инвестициялық мүмкіндік-
тері туралы ақпарат алу үшін жергілікті 
кәсіпкерлермен және Өзбекстандағы 
ағымдағы оқиғаларды талқылау үшін 
азаматтық қоғам өкілдерімен кездесті. 
Соңында ол Үргеніш мемлекеттік уни-
верситетінің студенттерімен кездесіп, 
Хиуаға барды. 

 Өзбекстан билігі осыған дейін Таяу 
Шығыстағы террористік ислам топтары 
бақылайтын аймақтардан 156 өзбек аза-
матын Ташкентке қайтарды. Олардың 
басым бөлігі – әйелдер мен балалар. 
Елге оралғандар Сириядағы күрд күш-
тері тарапынан өзбек дипломаттарына 
тапсырылды. Хабарламаға сәйкес, сол-
түстік-шығыс Сирияда әлі 300-ге жуық 
өзбекстандық әйел мен бала қалған. 

 Қазақстан «Жусан» арнайы гуманитар-
лық операциясының соңғы үшінші ке-
зеңі аясында Сириядан 171 қазақ бала-
сын елге жеткізді. Қазақстанға оралған-
нан кейін олар оңалту шараларынан 
өтіп, барлық қажетті көмек алатын ар-
найы бейімдеу орталығына орналасты-
рылды. «Жусан» операциясы нәтиже-
сінде барлығы 357 қазақ баласы өз 
еліне оралды. 

 Өзбекстанға жасаған сапары бары-
сында Ресей Премьер-министрі Дмит-
рий Медведев Өзбекстан Президенті 
Шавкат Мирзиеевпен кездесіп, өзара 
ынтымақтастықты жандандыру мәселе-
лерін, оның ішінде Өзбекстанда АЭС 
құрылысы сияқты ірі инвестициялық 
жобаларды іске асыруды талқылады. 
Бұдан кейін Медведев Үргеніш қала-
сында үкімет басшылары деңгейінде 
өткен Өзбекстан-Ресей бірлескен ко-
миссиясының алғашқы кездесуіне қа-
тысты. 

 Ашхабадта сауда-экономикалық және 
гуманитарлық байланыстарды талқы-
лау үшін ТМД Үкімет басшылары кеңе-
сінің отырысы өтті. Тараптар құжаттар 
пакетіне, оның ішінде зияткерлік мен-
шік құқықтарын қорғау саласындағы 
ТМД кеден органдарының ынтымақ-
тастығы туралы, фундаменталды зерт-
теулердегі мемлекетаралық қарым-қа-
тынастарды үйлестіру және мұражай 
істеріндегі ынтымақтастық туралы ке-
лісімдерге қол қойды. 

 2019-2021 жылдары Азия даму банкі 
(АДБ) 150 млн. доллар сомасында не-
сие беру арқылы Түрікменстандағы эк-
спортты ұлғайтуды көздеп отыр. Сон-
дай-ақ, банк елдің көліктік және тран-
зиттік әлеуетін дамытуға, электр энер-
гиясын экспорттауға және жеке сектор-
дың операцияларын дамытуға ықпал 
ететін перспективалы жобаларға 690 
млн. доллар бөледі. 2011-2018 жылдар 
аралығында АДБ Түрікменстанға 625 
млн. доллар қарыз берген. 

 Пленарлық отырыста Қазақстан Парла-
ментінің жоғарғы палатасы Сенат ЕЭО 
мен Қытай арасындағы сауда-экономи-
калық ынтымақтастық туралы келісімді 
ратификациялау туралы заң қабыл-
дады. Келісім техникалық реттеу про-
цедураларын, санитарлық және фитоса-
нитарлық шараларды жеңілдетуге, сон-
дай-ақ кедендік ынтымақтастықты да-
мытуға бағытталған, бірақ өзара сауда-
дағы тауарлық тарифтерді жоймайды 
немесе азайтпайды. 

 Әзербайжан мен Қазақстан Каспий те-
ңізінің түбінде екі ел арасындағы тал-
шықты-оптикалық кабель желісін салу 
туралы екіжақты үкіметаралық келі-
сімді ратификациялау туралы шешім 
қабылдады. 2019 жылғы наурызда қол 
қойылған құжатқа сәйкес, жобаны 
AzerTelecom, Transtelecom және 
KazTransCom компаниялары жүзеге 
асырады. 

 Үндістандық Casa Bianca компаниясы-
ның өкілдері Өзбекстанның Наманган 
аймағына барып, жеміс-көкөніс өнімде-
рін Үндістанға экспорттау үшін жергі-
лікті фермерлермен келісімшартқа 
отырды. Сапардың қорытындысы бой-
ынша өзбек өріктерінің алғашқы пар-
тиясы Үндістан нарығына жеткізіліп, 
Үндістанның ірі сауда желісі Big Bazaar 
арқылы таратылды. 

 Грузияның Aigroup және Қытайдың 
Changan компаниялары бірлесіп 2021 
жылдың жазына қарай Кутаиси қала-
сында электр энергиясын өндіретін 
зауыт салуды жоспарлап отыр. Компа-
нияда 300 жергілікті тұрғын жұмыс іс-
тейтін болады және ол пайдалануға бе-
рілгеннен кейін 18 айдан соң кем де-
генде 5 мың электрлік көлік құрасты-
рылады. 

 Грузия ұлттық статистика басқармасы-
ның мәліметтері бойынша, 2018 жылы 
грузиндердің 20,1%-ы абсолютті кедей-
лік жағдайында өмір сүрді. Ауыл тұр-
ғындары қалалық жерлерде тұратын-
дарға қарағанда абсолюттік кедейлік-
тен көбірек зардап шеккен: ауылдық 
жерлерде тұратындардың 23,1%-ы аб-
солюттік кедейлік жағдайында өмір 
сүрсе, қалалық жерлерде бұл көрсеткіш 
18%-ды құрады. 

 Армян парламенті құмар ойындар ту-
ралы қолданыстағы заңға өзгерістер ен-
гізу арқылы елде букмекерлік қызметке 
шектеу енгізу мәселесін талқылады. 
Мақұлданған жағдайда, құмар ойын-
дарға тәуелділікті азайтуды көздеген 
өзгеріс 2020 жылдың қараша айынан 
бастап букмекерлерге тек Цахкадзор, 
Джермук, Севан және Мегри қалала-
рында ғана жұмыс істеуге мүмкіндік 
береді. 

 Баку Олимпиадалық стадионда 2019 
жылғы УЕФА Еуропа лигасының фи-
налы ағылшын Челси және Арсенал 
футбол клубтары арасында өтті. Екі 
клубқа қолдау көрсететін топтар билет 
сату және баға белгілеу процедуралары 
мен логистикалық қызметтердің сапа-
сына көңілі толмай, матчтың ұйымдас-
тырылуын сынға алды. Арсенал УЕФА-
ның бұл матчты Бакуде өткізу туралы 
шешімін «қабылдауға келмейтін» деп 
танып, жағдайдың қайталанбауын та-
лап етті. 

 «Беларусьфильм» төрт болашақ филь-
мнің, оның ішінде «Купала» атты жыл-
дың басты ұлттық фильмінің шағын 
үзіндісін ұсынды. Белгілі беларус 
ақыны, әрі жазушысы Янка Купаланың 
өмірбаяны Вильнюсте, Мәскеуде және 
Минскіде түсірілді. Басқа жобалар ара-
сында «Иллюзиялар» атты алғашқы жа-
сөспірімдерге арналған беларус сит-
комы, атаусыз тарихи фэнтези және 
«Диверсант тағдыры» атты соғыс 
фильмі бар. 

 Түркі әлемінің 2019 жылғы мәдени ас-
танасы Ош қаласында ТҮРКСОЙ су-
ретшілерінің 21-ші кездесуіне қатысқан 
суретшілердің көркем өнер туынды-
лары көрмесі ашылды. «Сулейман-
Тоо» мұражайында ашылған «XXI ға-
сыр суретшілерінің көзімен көне Ош 
қаласы» атты көрмеде 10 түркітілдес 
мемлекеттен 11 суретшінің туындысы 
қойылған. 

 Халықаралық азаматтық авиация ұй-
ымы Өзбекстандағы Бұхара әуежайын 
2018 жылы ТМД-дағы ең үздік әуежай 
ретінде таныды. Бұхара әуежайы 1999 
жылы халықаралық мәртебеге ие 
болды. Ал 2011 жылы өткізу қабілеті 
сағатына 400 жолаушыға жететін жаңа 
терминал кешені салынды. Жыл сайын 
120 мыңнан астам жолаушы, соның 
ішінде 15 мыңнан астам шетелдік ту-
рист әуежай қызметін пайдаланады. 

 Қазақстан елордасында Nur-Sultan 
EthnoFest атты алғашқы этномәдени 
мерекелік іс-шара өтті. Нұр-Сұлтан қа-
ласының әкімдігі мен Қазақстан Рес-
публикасының Ұлттық спорт қауым-
дастығы ұйымдастырған іс-шара бағ-
дарламасы аясында экспозициялық киіз 
үйлер қалашығы, жылқылар мен құс-
тардың көрмесі, ортағасырлық стильде 
жасалған этнобазар, керамика және 
басқа да дәстүрлі қолөнер туындылары-
ның көрмесі болады. 

Экономика, қаржы және энергия 
 

 

Саясат, сыртқы қатынастар және 

қауіпсіздік 

 

 

 

Дайындағандар:   

Даурен Абен, Қанат Маханов 

Қоғам және мәдениет 

 


