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СЛ МЭРТЕБЕСІ
Қ а з а қс т а н  ЕуропаӘағы қауіпс ізӘ ік және ы н т ы м а қ т а с т ы қ  жөнінӘегі уйымға 
елім із тәуелсізӘ ігін алған соң көп у а қ ы т  ө тп е й -а қ  1992 жылӘың қаңтары нӘ а 
муш е болӘы. Бул уйы м  -  С о л т у с т ік  Америка, Бурогіа мен О р та л ы қ Азияның 
5 6  м ем лекетін ің  басын б ір ікт ір іп  әлембік аеңгейбегі іргелі уйым. блім ізӘ ің  осы 
уйымға төрағалы қ е ту  мәселесі алғаш рет  уйымны ң т у р а қ т ы  кеңесінің 2003 
ж ы лы  18 ақпанӘа ө тке н  жиналысынӘа айты лы п, төра ға  болуына қ а т ы с т ы  
шеш ім 2 0 0 7  ж ы лы  ж елтоқсанӘ а М аарибте ө тке н  6ҚЫ Ұ с ы р т қ ы  істер  мини- 
стрлері кеңесінӘе қабылаанӘы.

Айтулы оқиғаның саяси маңызы 
-  ЕҚЫ¥ тарихында тұңғыш рет бұл 
ұйымға орта азиялық мемлекеттің 
төрағалық етуінде. Қазақстан -  
қазіргі таңда ТМД кеңістігінде бұл 
ұйымға төраға болған бірден бір 
мемлекет.

Өткен тарих беттеріне назар 
аударсақ, аталған ұйымның негізі 
1973 жыльг Кеңестер Одағының 
ұйытқысымен қаланған. Дәл осы 
жылдың шілде айында Шығыс пен 
Батыс елдері арасында орын алған 
шиеленісті реттеу үшін Хельсинки- 
де 33 мемлекеттің басшысы кез- 
десіп, 1975 жылы қойылған келісім- 
шарттың қорытынды актісінде ЕҚЫ¥- 
ның негізін қалыптастырушы басты 
құжат бекітілді. Алғашқы кезде құра- 
мында 35 мемлекет болса, қазіргі 
таңда Еуропа, Орталық Азия және 
Солтүстік Американың 56 мемле- 
кеті бар.Құрылғанына 40 жылдай 
уақыт болған ЕҚЫ¥ әлемдегі ең бе- 
делді ұйымның бірі. ¥йымның негізгі 
бағыты -  қауіпсіздікті сақтау, ынты- 
мақтастықты нығайту және адам 
құқығын қорғау.

Атап өтерлігі 1970 жылдары бұл 
ұйым тек Еуропадағы кеңес ретінде 
құрылды. Бұдан соң 1990 жылдары 
күрделі өзгерістер орын алып, бүгінгі 
атауы берілді.

Б¥¥ жарғысына сай, ұйымның 
міндеті -  Еуропада болуы мүмкін 
делінген дағдарыстар мен келеңсіз- 
діктердің алдын алу, болдырмау, бо- 
лып жатқан жанжалдарды реттеу, 
ұйымға мүше елдердің қарулануын 
бақылау, сенім мен қауіпсіздік шара- 
лары, адам құқықтары, экономика- 
лық және экологиялық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету, сайлауға бақылау

жасау, басқа да де- 
мократиялық проце- 
стерді дамыту болып 
табылады.

ЕҚЫ¥-ға мүше ел- 
дердің басшылары- 
ның және үкімет бас- 
шыларының кезде- 
суі, яғни ЕҚЫ¥ сам- 
миті сирек өткізіледі. 
Қырық жылдай
уақытта жоғары
дәрежедегі осындай 
саммит тек алты рет 
қана өткізілген болса, 
ендеше қасиетті же- 

тімен бізге тиген үлес айтулы оқиға 
болмақ.

Мемлекет басшысының ЕҚЫ¥ 
мүше мемлекеттердің сыртқы істер 
министрлерінің биыл шілде айында 
Алатаудың баурайында өткен кез- 
десуінде сөйлеген сөзінде айтылғ- 
андай.ұйым құрылған 1975 жылы 
әлемнің саяси картасына әлі іліне 
қоймаған Қазақстан тәрізді мемле- 
кеттің 35 жылдан кейін оны басқа- 
ратыны ешкімнің де арман қиялын- 
да болмаған шығар сірә.

Соңғы 7 ай ішіндегі әскери-саяси 
өлшемнің шеңберіндегі басты шара- 
ның бірі - Қазақстан республикасы- 
ның төрағалығымен өткен 
қауіпсіздік саласындағы мәселелер- 
ге шолу жөніндегі жыл сайынғы кон- 
ференция. ЕҚЬІ¥-ныңбірінші өлшемін 
күшейту мақсатына сәйкес, Қазақ- 
стан ¥йымға мүше мемлекеттерге 
соңғы жылдары көтеріп келе жатқ- 
ан бұл негізгі форумның жұмыс сес- 
сияларын кеңейту және жиі өткізу 
жөніндегі жыл сайынғы конференци- 
яның маңызы Қазақстан төрағалы- 
ғының жоғарғы деңгейімен аталып 
өтті. Қазақстанның төрағалығы 
тұсында көршілес ел Қырғызстан- 
дағы саяси жағдайдың шиеленісуі де 
үлкен сынақ болды. Қазақстанның 
әлемдік көшбасшылармен келісілген 
күш-жігері бұл елдегі кең ауқымды 
азамат соғысының қаупіне жол бер- 
меді. Шекаралас, бауырлас ел реті- 
нде Қазақстан бұл елге гуманитар- 
лық көмек жіберіп, арнайы конфе- 
ренция ұйымдастырды.Жалпы, 
Қазақстанның төрағалық етуі ЕҚЫ¥ 
құрылымдарын, біріншіден 
қауіпсіздіктің әскери емес аспекті- 
лерінде мамандандырылған полици-

ялық қызметтің стратегиялық мәсе- 
лелері бойынша лаңкестіктің алдын 
алуға айрықша көңіл бөлді. Сондай- 
ақ , ғаламдық қаржылық және эко- 
номикалық дағдарыс тақырыбы 
ЕҚЫ¥ шеңберінде алғаш рет Қазақ- 
стан төрағалығының барысында, III 
Астана экономикалық форумында 
талқыланды.

Екінші өлшемніңшеңберінде Қазақ- 
стандық төрағалық тұрақты даму 
мен қоршаған ортаны қорғау сала- 
сында ЕҚЫ¥ мүмкіндігін қатыстыру 
бойынша, атап айтқанда, ұйымның 
жауапкершілігі аймағында экологи- 
ялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
аясында Арал мәселесін шешу ісін 
алға апаруға ат салысып отыр. 
Қоғамды демократияландыру, адам- 
ның негізгі құқықтары мен бостан- 
дықтарын қорғау және қамтамасыз 
ету, білім беру, адам саудасымен 
күрес, сотжүйесініңтәуелсіздігі, әділ 
сайлау, гендерлік тепе-теңдікті ілге- 
рілету және басқада үрдістерді қам- 
титын кең ауқымды, қоғамдық ма- 
ңызды бағыт болып табылады.

Қазақстан ЕҚЫ¥ төрағалығын 
қабылдаған сәттен бастап гумани- : 
тарлық өлшемнің алға шығуына ерек- | 
ше ықылас танытып отыр, сонымен 
қатар біздің еліміз өз төрағалығы 
тұсында ЕҚЫ¥ мәртебесін жоғарла- І| 
ту бағытындағы құндылықтар мен 
қағидаттарды мүлтіксіз ұстануда. || 
Елбасымыздыңосы мәселеде ЕҚЫ¥ 
Алматы кездесуінде сөйлеген 
сөзінде «Біз соңғы он жылдықтарда | 
төзімділік саясатындағы елеулі ілге- | 
рілеушілікке талдау жасауға және 
«ЕҚЫ¥ жаңа онжылдықта 
төзімділікке қарай» деген шартты I 
атаумен ортақ құжатқа шығуға 
тиіспіз деп білемін» деген болатын. 
Төрағалықтың жарты жылдық мер- 
зімінде ұйымның гуманитарлық 
өлшемі бойынша зор жұмыс атқа- і 
рылды. Қазіргі күннің өзінде Қазақ- |! 
стан төрағалығы көптеген қатысу- ! 
шы мемлекеттер мен ұйымга 
өріптес елдер тарапынан жоғары (I 
бағалануда. Ал, алдағы желтоқсан 
айының 1 мен 2 кундері Астанада | 
өткізілетін ЕҚЫ¥ саммиті қазақ елі I 
үшін ғана емес, ұйымға муше 56 
мемлекет үшін де айтулы оқиға бол- I 
мақ.

М.БАЙМАХАНБЕТОВА.


