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БХӨЖ XII ШАҚЫРЫЛЫМЫНЫҢ V СЕССИЯСЫ ЖƏНЕ ҚЫТАЙДЫҢ 
2017 ЖЫЛҒЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСЫМДЫҚТАРЫ 

2017 жылы 5-15 наурыз аралығында Қытайдың 
астанасы Пекинде Қытай Халық Республикасы-
ның (ҚХР) ең жоғарғы мемлекеттік мекемесі əрі 
заң шығарушы органы болып табылатын «Бүкіл-
қытайлық халық өкілдері жиналысының» 
(БХӨЖ) жыл сайынғы сессиясы өтті. Алғашқы 
сессиясы 1954 жылы өткізілген БХӨЖ Бас Ас-
самблеясының қызмет ету мерзімі – бес жыл жə-
не жылына бір рет наурыз айында шақырылады. 
Ағымдағы 12-ші БХӨЖ 2013 жылдың қаңтар 
айында сайланды. 
11 күнге жалғасқан БХӨЖ 12-ші шақырылымы-
ның 5-ші сессиясында жиналысқа Қытай үкіме-
тінің 2016 жылғы жұмысы туралы есебі ұсыны-
лып, 2017 жылдың экономикалық даму жоспары 
жарияланды жəне елдегі орталық жəне жергілікті 
биліктің 2017 жылғы бюджет жоспарлары бекі-
тілді. Жиналыстың ашылуында Қытай Үкіметі-
нің 2016 жылғы жұмысы туралы есеп берген 
Үкімет басшысы Ли Кэцян алдымен Си Цзинь-
пиннің басшылығымен ҚКП Орталық комитеті-
нің тұрақты экономикалық дамуға қол жеткізу, 
қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жəне 
əлеуметтік өмірді жақсартуға күш салғанын атап 
өтіп, Үкіметтің 2016 жылғы жұмысын төмендегі-
дей қорытындылады: 1) Ұсынысқа негізделген 
құрылымдық реформалар кешенді түрде терең-
детіліп, экономиканың тұрақты өсімі үшін қа-
жетті шаралар қабылданды. Осыған байланысты, 
Мемлекеттік кеңес пен оның жергілікті басқар-
маларының атқаруына міндеттелген 165 түрлі 
тексеріп-бекіту қызметі, 192 түрлі дəнекерлік 
қызметі жəне 220 түрлі кəсіби біліктілікті баға-
лау қызметі күшінен қалдырылды. Сыртқа есік 
ашу жеделдетіліп, «Бір белдеу – бір жол» страте-
гиясында қамтылған елдермен ынтымақтастық 
тереңдетілді жəне елге 130 миллион доллардан 
астам шетелдік инвестиция тартылды; 2) Белсен-
ді қаржылық саясат жүргізілді. Бір жыл ішінде 
кəсіпорындарға салынатын салықтық жүктеме 
570 млрд. юань жəне пайыздық жүктеме 400 
млрд. юанға қысқарды. Тұрақты ақша-несие сая-
саты нəтижесінде Қытайдың 2016 жылғы үлкен 
ақша массасы (М2) 11,3%-ға өсті; 3) «Қытайда 
жасалған 2025» атты бастаманың технологиялық 
даму стратегиясы кешенді түрде жүзеге асырыл-
ды жəне ұлттық деңгейде бірнеше технология-
лық инновациялық орталықтар мен инновация-
лық пилоттық аймақтар құрылды. Өнеркəсіп сек-
торында артық өндіру мəселесін шешу бойынша 
маңызды қадамдар жасалып, жылдық көмір өнді-
ру мөлшері 290 миллион тоннаға, ал болат өндіру 
мөлшері 65 миллион тоннаға азайды; 4) Жасыл 
экономика тұрғысынан алғанда, таза энергия тұ-
тыну үлесі 1,7 пайыздық тармаққа өссе, көмір тұ-
тыну үлесі 2 пайыздық тармаққа қысқартылды. 
Ауаның ластануына қарсы күрес күшейтіліп, кү-
кірт диоксиді шығарындылар 5,6%-ға, ал азот ок-
сиді шығарындылар 4%-ға азайды. 74 ірі қалада 
ауадағы шаң-тозаң қоюлығының жылдық орташа 
көрсеткіші (PM 2.5) 9,1%-ға төмендеді; 5) Əсіре-
се халықтың тұрмыс жағдайын жақсарту мəселе-
сіне ерекше назар аударылып, жұмыспен қамту 
жəне жаңа жұмыс орындарын ашу үшін бірқатар 
шара қабылданды. Кедейлерге көмектесу үшін 
мемлекеттік бюджеттен 10 млрд. юань бөлініп, 
84 миллион кедей балаға оқу гранттары берілді. 
Мемлекеттік бюджеттегі білім беруге бағыттал-
ған жылдық қаражаттың үлесі 4%-дан асты.  
Қытайдың 2016 жылғы экономикалық жəне 
əлеуметтік нəтижелері келесідей бірнеше түйінге 

жинақталды: 1) Экономикалық өсу: Қытайдың 
ЖІӨ-і 6,7%-ға артып, 74,4 триллион юанға (ша-
мамен 11 триллион доллар) дейін өсті жəне жа-
һандық экономикалық өсуге 30% үлес қосты. Тұ-
тыну бағалары индексінің жылдық өзгерісі 2% 
болды. Өнеркəсіптік кəсіпорындарда пайданың 
ұлғаюы 8%-ға жетсе де, алдыңғы жылмен салыс-
тырғанда 2,3%-ға төмендеді. ЖІӨ бойынша энер-
гия тұтынымы 5%-ға азайды; 2) Салалық даму: 
ЖІӨ-де қызмет көрсету саласының үлесі 51,6% 
болып, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Жо-
ғары технологиялық индустрия мен технология 
өндірісі қарқынды өсіп, аграрлық секторда тұ-
рақтылыққа қол жеткізілді. Жаңа құрылған кəсі-
порындардың саны күніне 15,000-ға артып, жы-
лына 24,5%-ға өсті; 3) Технология жəне иннова-
ция: Бұл жылы технологиялық сауда көлемі 1 
триллион юаннан асса, технологиялық прогрес-
тің экономикаға қосқан үлесі 56,2%-ға дейін өсті. 
Елдегі жылдық патенттер саны 1 миллионнан ас-
ты; 4) Жұмыспен қамту жəне жаңа жұмыс орын-
дарын құру: Жалпы жұмыспен қамту деңгейі тұ-
рақты болып қалды. Қалаларда жаңадан ашылған 
жұмыс орындарының саны 13,41 миллион болса, 
тіркелген қалалық жұмыссыздық деңгейі 4,02%-
ды құрады; 5) Инфрақұрылым: Көлік инфрақұ-
рылымы тұрғысынан алғанда, бүкіл ел бойынша 
жаңа 1,900 шақырым жоғары жылдамдықтағы 
теміржол желілері пайдалануға беріліп, 6,700 
шақырымнан астам автомобиль жолдары мен 
290,000 шақырым ауылдық жолдар салынды. 21 
жаңа ірі гидротехникалық құрылым құрылысы 
басталды. Коммуникациялық инфрақұрылым жа-
ғынан 4G ұялы байланыс абоненттерінің саны 
340 миллионға өсті жəне талшықты-оптикалық 
кабельдер 550 миллион шақырымға жетті; 6) 
Əлеуметтік өмір: Жан басына шаққандағы табыс 
6,3%-ға артты. Ауылдық жерлерде кедей халық-
тың саны 12,4 миллион адамға азайды жəне 2,4 
миллион кедей адам өмір сүру ортасы нашар 
жерлерден дамыған аудандарға көшірілді. 6 мил-
лионнан астам жаңа тұрғын үй салынып, ауыл-
дық жерлерде 3,8 миллионнан астам ескі үй жөн-
делді. Урбанизация үдерісі жеделдетіліп, 16 мил-
лионнан астам адам қалаға көшті. Бұл жылы 120 
миллионнан астам қытай азаматы шетелге саяхат 
жасады.  
Қытай Үкіметінің 2017 жылғы жұмыс жоспарын 
жариялаған Үкімет басшысы Ли Кэцян 2017 жы-
лы елде тұрақты даму мен əлеуметтік дамуды 
қамтамасыз ету үшін негізгі бағыттар бойынша 
ұсынысқа негізделген құрылымдық реформалар-
ды нығайтып, қажетті технологиялық трансфор-
мация мен макроэкономикалық тұрақтылыққа 
бағытталған жұмыстарға басымдық беретінін 
атап өтті. Жоспарға сəйкес, 2017 жылы Қытай: 1) 
6,5%-дық экономикалық өсімге қол жеткізу жəне 
ЖІӨ бойынша энергия тұтынымын 3,4%-ға азай-
ту; 2) 11 миллион жаңа жұмыс орнын ашу жəне 
елде қалалық жұмыссыздық көрсеткішін 4,5%-
дан төмен деңгейде сақтау; 3) 2016 жылмен са-
лыстырғанда 200 млрд. юанға қысқарту арқылы 
бюджет тапшылығын 23,8 триллион юань дең-
гейінде сақтау; үлкен ақша массасын (М2) 12%-
ға арттыру, ал инфляция өсімін шамамен 3% дең-
гейінде ұстап тұру; 4) қоршаған ортаның ласта-
нуына қарсы күрес аясында болат өндіру мөлше-
рін 50 миллион тоннаға, ал көмір өндіру мөлше-
рін кем дегенде 150 миллион тоннаға азайту, 
сондай-ақ күкірт диоксиді мен азот оксиді шыға-
рындыларының əрқайсысын 2%-ға азайту; 5) ке-

дейшілікпен күресте орталық мемлекеттік қар-
жыландыруды 30%-ға арттырып, ауылдық кедей 
адамдардың санын 10 миллионға қысқарту жəне 
3,4 миллион кедей адамның өмір сүру ортасы 
нашар жерлерден дамыған аудандарға қоныс 
аударуын қамтамасыз ету; 6) урбанизация үдері-
сін жеделдету арқылы 6 миллионнан астам жаңа 
тұрғын үй құрылысын салу жəне 13 миллионнан 
астам адамды қалаларға көшіру; 7) 200 мың ша-
қырымнан астам ауыл жолдарын салу жəне 30 
мың ауылда талшықты-оптикалық инфрақұры-
лымды іске асыру мақсатын көздеп отыр. 
Бұл 2013 жылы наурызда қызметке кіріскен 
БХӨЖ 12-ші шақырылымының соңғы сессиясы 
болды. 2017 жыл Қытайда əрбір бес жыл сайын 
өткізілетін саяси биліктің өзгеру жылына сəйкес 
келеді. 2012 жылдың қараша айындағы 18-ші 
КҚК Бас Ассамблеясында сайланған басшылық 
тобы 10 жылдық билік кезеңінің алғашқы бес 
жылдығын аяқтайды жəне 2017 жылдың соңында 
өтетін 19-шы КҚК Бас Ассамблеясында билік өз-
геріп, жаңартылады. 2018-2022 кезеңі үшін 
БХӨЖ 13-ші шақырылымының сайлауы өтеді. 
Осы тұрғыдан алғанда БХӨЖ 12-ші шақырылы-
мының 5-ші сессиясында белгіленген Қытай 
Үкіметінің 2017 жылға арналған шешімдері мен 
іс-шаралары өте маңызды болып табылады. 
БХӨЖ 12-ші шақырылымы 5-ші сессиясының 
қорытындысы бойынша, Қытайдың 2017 жылғы 
стратегиялық басымдықтарын төмендегідей қо-
рытындылауға болады: 1) Тұрақты экономика-
лық өсуді қамтамасыз ету: Соңғы жылдары эко-
номикалық өсу қарқыны баяулаған Қытай үшін 
экономикалық өсу тұрақтылығын қамтамасыз ету 
ең маңызды мақсат болып табылады. Қытайдың 
экономикасы 2016 жылы 6,7%-ға өсті, бұл соңғы 
26 жылдағы ең төмен көрсеткіш болып отыр. 
Мысалы, Қытай экономикасы 2008 жылға дейін 
шамамен 10%-дық өсу қарқынымен тұрақты түр-
де өскен болатын; 2) Тұрақтылық пен қауіпсіздік: 
Сессияда мақұлданған 2017 жылғы орталық 
бюджет жоспарына сəйкес, 2017 жылы Қытай-
дың қорғаныс бюджетінің шамамен 7%-ға артып, 
1 триллион юанға дейін өсуі, ресми Пекиннің ел 
тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне үлкен мəн бере-
тінін көрсетеді. Себебі АҚШ Президенті Дональд 
Трамптың билікке келуімен АҚШ-Қытай қарым-
қатынастарының шиеленісе түсуі, Вашингтон 
мен Сеул биліктерінің Оңтүстік Кореяда THAAD 
зымыранға қарсы қорғаныс жүйесін орналастыру 
жоспарлары, сондай-ақ Оңтүстік Қытай теңізі 
мен Корей түбегінде артып келе жатқан шиеле-
ніске байланысты Қытай билігі үлкен алаңдау-
шылық білдіруде; 3) Ауаның ластануына қарсы 
күрес: Қытайдың 2017 жылғы стратегиялық ба-
сымдықтарының бірі ретінде ауаның ластануына 
қарсы күрес мəселесін атауға болады. Қытайдың 
2017 жылғы орталық бюджеттік жоспарына сəй-
кес, ауаның ластануына қарсы күрес шеңберінде 
биыл 12 млрд. юань көлемінде қаражат бөлініп, 
өткен жылмен салыстырғанда 7,3%-ға арттырыл-
ды; 4) Денсаулық сақтау саласындағы реформа: 
Қытайдың 2017 жылға арналған денсаулық сақ-
тау жəне отбасын жоспарлау бюджетінің 2016 
жылға қарағанда 50,3%-ға өсіп, 9,116 триллион 
юанға дейін артуы, Қытай үкіметінің денсаулық 
сақтау реформасында маңызды қадам жасай бас-
тағанын көрсетуде. 2016 жылдан басталған 
«екінші бала» саясатын кешенді түрде іске асыру 
үшін Қытай басшылығы денсаулық сақтау ре-
формасына басымдылық беруде. 



 

 

x Түрікменстан Орталық сайлау комиссия-
сы 2017 жылы 21 мамырда елде парла-
менттік сайлаудың өтетінін мəлімдеді. 
Сонымен қатар, елдегі аймақтардың əкім-
шілік-аумақтық құрылымдарындағы өз-
герістерге байланысты сол күні елдің 
жергілікті басқару органдарының мүше-
лері сайланады. 

x Ашхабадқа ресми сапары барысында Бе-
ларусь Президенті Александр Лукашенко 
жəне Түрікменстан Президенті Гурбангу-
лы Бердимухамедов екі ел арасында өза-
ра мүдделі мəселелердің кең ауқымын 
талқылады. Кездесу нəтижесінде тарап-
тар əр түрлі салаларда ынтымақтастық 
туралы 11 екіжақты құжатқа, оның ішін-
де Қылмысқа қарсы ынтымақтастық ту-
ралы үкіметаралық келісім жəне Беларусь 
спорт жəне туризм министрлігі мен Тү-
рікменстан туризм комитеті арасында 
2017-2018 жылдарға арналған туризм са-
ласындағы ынтымақтастық бағдарлама-
сына қол қойды. Сонымен қатар, екі ел-
дің басшылары Түркменстанда Беларусь 
елшілігінің ресми ашылу рəсіміне қатыс-
ты. 

x Бакуге ресми сапары барысында Қазақ-
стан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
жəне Əзірбайжан Президенті Ильхам 
Əлиев екі ел арасындағы экономикалық 
ынтымақтастықты одан əрі нығайту жол-
дарын талқылады. Сапар нəтижесінде та-
раптар əр түрлі салалардағы бірқатар құ-
жаттарға, оның ішінде «Қазақстан темір 
жолы» ұлттық компаниясы мен «Əзір-
байжан темір жолы» арасындағы логис-
тика жəне жылжымалы құрам инжене-
риясы салалары бойынша стратегиялық 
ынтымақтастық келісіміне жəне Қазақ-
стан экономика министрлігі мен Əзір-
байжан инвестициялар жəне даму минис-
трлігі арасындағы халықаралық автомо-
биль тасымалы туралы келісімдерге қол 
қойды. 

x Санкт-Петербургқа ресми сапары бары-
сында Беларусь Президенті Александр 
Лукашенко жəне Ресей Президенті Вла-
димир Путин сауда-экономикалық ын-
тымақтастыққа назар аудара отырып, екі 
ел арасындағы қарым-қатынастарды да-
мытуға қатысты кең ауқымды мəселелер-
ді талқылады. Кездесу нəтижесінде та-
раптар 2016 жылы басталған мұнай-газ 
дауын шешуге келісті. 

x Анкараға ресми сапары барысында Əзір-
байжан сыртқы істер министрінің орын-
басары Халаф Халафов жəне Сыртқы іс-
тер министрлігі Хатшысының орынбаса-
ры Умит Ялчын саяси консультациялар 
өткізді. Тараптар халықаралық мəселелер 
бойынша пікір алмасып, екіжақты жəне 
аймақтық ынтымақтастықтың даму пер-
спективаларын талқылады. 

x Шанхай ынтымақтастық ұйымының Ай-
мақтық лаңкестікке қарсы құрылымы 
(ШЫҰ АЛҚҚ) кеңесінің 30-шы отырысы 
Қытай төрағалығымен Ташкентте өтті. 
Отырысқа Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, 
Тəжікстан, Өзбекстан жəне ШЫҰ АЛҚҚ 
Атқару комитеті лауазымды тұлғалары 
қатысты. Қатысушылар 2016-2018 жыл-
дарға арналған лаңкестік, сепаратизм жə-
не экстремизммен күресу жөніндегі ын-
тымақтастық бағдарламасының орында-
луын талқылады.  

x Парижге ресми сапары барысында Өз-
бекстан Сыртқы істер министрі Абдула-
зиз Камилов жəне Франция Сыртқы істер 

жəне халықаралық даму министрі Жан-
Марк Эро саяси, сауда-экономикалық, 
инвестициялық, əскери жəне мəдени са-
лалардағы екіжақты қарым-қатынастарды 
дамытудың жай-күйі мен перспективала-
рын талқылады. Сапар нəтижесінде та-
раптар 2017-2018 жылдарға арналған Өз-
бекстан жəне Франция Сыртқы істер ми-
нистрліктері арасындағы ынтымақтастық 
бағдарламасына қол қойды. 

x Еуразиялық экономикалық одақтың 
(ЕЭО) Еуразиялық экономикалық комис-
сиясы (ЕЭК) Анд ұлттар қоғамдастығы-
ның (АҰҚ) Бас хатшылығымен Өзара тү-
сіністік туралы меморандумға (ӨТМ) қол 
қойғанын жариялады. Өзара түсіністік 
меморандумы ақпаратпен бөлісу жəне 
ЕЭО мен АҰҚ мүше мемлекеттерінің кə-
сіпкерлері, сарапшылары жəне мемлекет-
тік органдарының қатысуымен конфе-
ренциялар, форумдар, семинарлар жəне 
дөңгелек үстелдер сияқты бірлескен іс-
шараларды жүзеге асыру үшін негіз қа-
лыптастырады. 

x Иран Сыртқы істер министрлігі ел аймақ-
та лаңкестік пен сүргінді қолдады деген 
күдікпен 15 американдық компанияға 
қарсы санкциялар енгізді деп мəлімдеді. 
Бұл компанияларға ирандық фирмалар-
мен қандай да бір келісім жасауға тыйым 
салынғаны жəне компаниялардың бұрын-
ғы жəне қазіргі директорларына виза бе-
рілмейтіні атап өтілді. 

x Ресей Орталық əскери округі Ресей əс-
керлерінің Тəжікстан қарулы күштерімен 
бірге лаңкестікке қарсы оқу-жаттығуға 
қатысқанын хабарлады. Əскерлер заңсыз 
қарулы топтарға қарсы күрес бойынша 
бірлескен операциялар жүргізу кезінде 
ынтымақтасуға дайындалды. Оқу-
жаттығулар Тəжікстан қарулы күштері-
нің үш оқу алаңында жəне Тəжікстандағы 
201-ші Ресей əскери базасының екі ала-
ңында өткізілді. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Энергетика нарығын реттеу жөніндегі 
басқарманың мəліметіне қарағанда, Əзір-
байжан 2017 жылы қаңтар айында Түр-
кияға 590,35 миллион текше метр газ эк-
спорттады. Бұл көрсеткіш 2016 жылдың 
сол кезеңінде 594,46 миллион текше мет-
рді құрады. Əзірбайжанның Түркияға газ 
экспорты 2015 жылғы 6.17 миллиард 
текше метрден 2016 жылы 6,48 миллиард 
текше метрге дейін өсті. Əзірбайжанның 
Түркияның жалпы газ импортындағы 
үлесі 2017 жылы қаңтарда 9,98%-ды құ-
рады.  

x Тəжікстан Энергетика жəне су ресурста-
ры министрлігінің мəліметінше, ел 
Ауғанстанға тəулігіне шамамен 2,6 мил-
лион кВтсағ электр энергиясын экспорт-
тады. Вахш өзені ағыны елдің ішкі сұра-
нысын толығымен қанағаттандырып қана 
қоймай, профицитті экспорттауға мүм-
кіндік береді деп атап өтілді. Тəжікстан 
күнделікті шамамен 55 миллион кВтсағ 
электр энергиясын өндіреді. 2016 жылы 
электр энергиясы экспортының көлемі 
өткен жылмен салыстырғанда 138,3 мил-
лион кВтсағ-қа артып, 1,3 млрд кВтсағ-қа 
дейін өсті. Ел Ауғанстанға электр энер-
гиясын 1 кВтсағ үшін 4,059 цент бағасы-
мен экспорттады. 

x «Транскаспий халықаралық көлік бағда-
ры» қауымдастығына қарасты Заңды тұл-
ғалар одағының жалпы жиналысында 
«Қазақстан темір жолы» ұлттық компа-
ниясы басшысы Қанат Алпысбаев елдің 
2017 жылдың соңына дейін жаңа Құрық 

порты арқылы жəне одан əрі Əзірбайжан 
мен Грузия арқылы 450,000 тонна мұнай 
экспорттауды жоспарлағанын хабарлады. 
Сонымен қатар, 2017 жылы наурызда Қа-
зақстанның жаңа Құрық портынан Баку 
халықаралық теңіз сауда портына алғаш-
қы жүктің жеткені мəлімделді. Жалпы 
ауданы 40 га болған Құрық порты Баку 
портына бұдан бұрын транзит жүзеге 
асырылған Ақтау портына қарағанда жа-
қынырақ. Құрық-Баку теңіз саяхатына 18 
сағат кетеді. 

x Ресейдің ең ірі ұялы байланыс операторы 
МТС компания Universal Mobile Systems 
(UMS) Өзбекстан телекоммуникациялық 
операторындағы 50%-дық үлесін сатты 
деп хабарлады. МТС UMS-тегі үлесін 
Өзбекстанның ақпараттық технологиялар 
министрлігіне қарасты Мемлекеттік бі-
рыңғай радиобайланыс орталығына сатты 
жəне UMS-тің басқа 50%-ына ие деп мə-
лімдеді. 

x Əзірбайжан Орталық банкі елдің ағымда-
ғы операциялар шотының тапшылығы 
2015 жылғы 222,5 миллион доллардан 
2016 жылы 1,36 миллиард долларға дейін 
артты деп хабарлады. Əзербайжан мұнай-
газ секторының ағымдағы шотының про-
фициті 2015 жылғы 6,55 миллиард дол-
лармен салыстырғанда 2016 жылы 4,4 
миллиардты құрағанын жəне мұнайдан 
тыс сектор тапшылығының 76,3%-ды 
қамтығанын мəлімдеді. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Беларусь, Қазақстан, Украина жəне басқа 
да Еуразиялық мемлекеттердің жоғары 
лауазымды тұлғалары Санкт-Петербург 
қаласындағы шабуыл жарылыстарға бай-
ланысты Ресей Президенті Владимир Пу-
тинге көңіл айтты. «Технология институ-
ты» жəне «Сенная плошадь» метро стан-
циялары арасында жарылған бомба салда-
рынан кем дегенде 11 адам қаза тапты жə-
не 45-тен астам адам жараланды. Қаланың 
көлік органдарының мəліметі бойынша, 
«Площадь Восстания» метро станциясын-
да жарылмаған тағы бір бомба табылған-
нан кейін бүкіл метро желісі жабылды. 

x Əзірбайжан Президенті Ильхам Əлиев 
Əзірбайжан Үкіметі мен Дүниежүзілік 
Банк бірге қаржыландырған Ұлттық сумен 
жабдықтау жəне санитария жобасының бір 
бөлігі болып табылатын Саатлы қаласында 
сумен жабдықтау жүйелерін іске қосу рə-
сіміне қатысты. Саатлы қаласында 22,000 
адам үшін сумен жабдықтау жəне санита-
рия қызметтерін жақсартуға арналған жоба 
əрқайсысының қуаты 5,000 текше метр бо-
латын екі су қоймасы мен бір сорғы стан-
циясының құрылысын қамтиды. 

x Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеев 
азаматтардың құқықтары мен бостандық-
тарын сенімді түрде қорғауды қамтамасыз 
ету жөніндегі іс-шаралардың қабылдануы-
на байланысты Өзбекстан Республикасы-
ның кейбір заңнамалық актілеріне өзгеріс-
тер мен толықтырулар енгізу туралы заңға 
қол қойды. Бұл заң сот, құқық қорғау жəне 
бақылаушы органдарын одан əрі демокра-
тияландыру жəне ырықтандыруға, сондай-
ақ халықтың заң үстемдігіне сенімін арт-
тыруға бағытталған. 

x Қазақстан Республикасы Білім жəне ғы-
лым министрлігі Балалар құқығын қорғау 
комитетінің төрағасы Ержан Ерсайынов-
тың айтуынша, 2018 жылы елдің балалар 
үйлері отбасылар мен балаларға қолдау 
орталықтарына айналатын болады. Бала-
лар үйінен айырмашылығы – бұл орталық-
тар жаңа отбасы қабылдағанға дейін бала-
ларды уақытша орналастырып, оларға кө-
мек береді деп атап өтілді. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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