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Мазмұны 

COVID-19 пандемиясы әртүрлі елдердің саяси жүйелері үшін ғана емес, сонымен 
қатар көпжақты ынтымақтастық үшін сынаққа айналуда. «Қаруды таратпау және 
қарусыздану» сияқты жаһандық мәселелер халықаралық күн тәртібінде тұр. Ядролық 
қарудың қаупін баса көрсететін Рассел-Эйнштейн манифесі 1955 жылы жарық көрді, ал 
Біріккен Ұлттар Ұйымы 75 жылдық мерейтойын тойлайды, ал әлем лидерлері 
бейбітшілікке шақыруды жалғастыруда. Мәселе күшейіп келе жатқан геосаяси 
бәсекелестік пен сенім дағдарысымен күрделене түседі. 

Кейбіреулер COVID-19-дан кейін әлем одан да бөлшектенеді, қақтығысады және 
қауіпті болады деп сенсе, басқалары халықаралық деңгейдегі ұжымдық іс-қимыл 
дағдарыстан тезірек әрі бейбіт жолмен шығуға мүмкіндік береді деп үміттенеді. 
Спикерлер COVID-19 аясында және одан тыс жерлерде көпжақты ынтымақтастықтың 
рөлін талқылайды. 

Адамзат «ядролық қарудың болуын аяқтайтын қолайлы сәтті» шексіз күте алады 
ма? Елдер жаһандық қауіп-қатерлерге қарсы күресте халықаралық ынтымақтастықты 
қалай ілгерілету туралы ойлануы керек. Пікірлес мемлекеттер, ұйымдар мен адамдар өз 
қызметін күшейтуі керек. Осы тұрғыда тиімді көпжақты тәсілдің (көпжақты 
ынтымақтастықтың) маңызы бұрынғыдан да өткір бола түседі, бұл олардың әлемдік 
мәселелерге деген көзқарасы мен позициясын күшейтеді. 



Бұл сессия ядролық қаруды таратпау, қарусыздану және халықаралық 
ынтымақтастық туралы сарапшылардың пікірін тыңдауға, сондай-ақ ядролық қарудан азат 
әлемнің болашағы туралы пікірталастарға қосылуға мүмкіндік береді. 

Қазақстан ядролық сынақтардың зардабын шеккен ел ретінде әлемдегі төртінші ең 
үлкен ядролық арсеналы бар, 1000-нан астам өлімге әкелетін құрлықаралық 
баллистикалық зымырандарды қоса, ядролық қарусыздану және таратпау саласындағы 
жетекші елге айналды. Жаһандық қаруды таратпау процесіне өз үлесін қосып, аймақтық 
және халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз ете отырып, орталық азияда ядролық қарудан 
азат аймақ құруға қатысты. 

Лондондағы SOAS университетінің Халықаралық зерттеулер мен дипломатия 
орталығы SCRAP жобасын, қаруды жою мен таратудың стратегиялық негізін ұсынады. 
SCRAP - жалпы және толық қарусызданудың негізі ретінде дәлелденген келісімдерді 
пайдалану науқаны. SCRAP ұсынысы көпжақты және жан-жақты қарусыздану, яғни 
ядролық мүмкін емес деп санайтындар үшін арандату ретінде басталды. SCRAP - 
студенттердің, түлектердің және Лондондағы SOAS Университеті жанындағы 
Халықаралық зерттеулер және дипломатия орталығы (CISD) қызметкерлерінің бастамасы 
және академиктер комитеті мен үкіметте жұмыс тәжірибесі бар ҮЕҰ өкілдері белсенді 
қолдау көрсетеді. 

Ядролық сынақтарға қарсы халықаралық күн мен БҰҰ-ның 75 жылдығына 
арналған бұл іс-шараны Лондондағы SOAS университетінің Халықаралық зерттеулер 
және дипломатия орталығы Ұлыбританиядағы Қазақстан елшілігімен бірлесіп өткізуде. 
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