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БҰҰ ТҰРАҚТЫ ДАМУ МАҚСАТТАРЫ: ƏЛЕМДІ ӨЗГЕРТУ 

2030 жылға дейінгі Тұрақты дамудың 
күн тəртібі аясында Біріккен Ұлттар Ұй-
ымының (БҰҰ) Тұрақты даму мақсатта-
ры (ТДМ) 2030 жылға дейін кедейліксіз 
əлемге қол жеткізуге бағытталған жа-
һандық мақсаттар болып табылады. 
ТДМ 2015 жылға дейін əлемдік кедейлік 
деңгейін екі есе азайту, жұқпалы ауру-
лардың таралуын тоқтату жəне жалпыға 
бірдей бастауыш білім беру мақсатында 
2000 жылы қабылданған халықаралық 
күн тəртібі – Мыңжылдық даму мақсат-
тарының (МДМ) орнына белгіленді. 
МДМ мынадай мақсаттардан тұрады: 1) 
кедейлік пен аштықты жою; 2) жалпыға 
бірдей бастауыш білімді қамтамасыз 
ету; 3) гендерлік теңдікті қолдау жəне 
əйелдердің мүмкіндіктерін кеңейту; 4) 
балалар өлімін азайту; 5) аналар денсау-
лығын жақсарту; 6) АҚТҚ/ЖҚТБ, безгек 
жəне басқа да аурулармен күрес; 7) эко-
логиялық тұрақтылықты қамтамасыз ету 
жəне 8) даму мақсатында жаһандық 
əріптестікті қалыптастыру. МДМ аясын-
да əсіресе, кедейлікпен күрес жəне бас-
тауыш білімге қол жеткізу саласында 
айтарлықтай ілгерілеушілікке қол жеткі-
зілді. Дегенмен, БҰҰ-ның Мыңжылдық 
даму мақсаттарының 2015 жылғы есебі-
не сəйкес, бағдарлама ең кедей жəне 
жағдайы төмен қоғамдастықтардың жа-
сын, жынысын, ұлтын немесе мүгедекті-
гін ескермеген. 2015 жылы МДМ мерзі-
мі аяқталған соң 2015 жылдан кейінгі 
Дамудың күн тəртібін белгілеу үдерісі 
ТДМ-ның құрылуына əкелді. Осылайша, 
ТДМ МДМ-ның барлық кемшіліктерін 
ескере отырып əзірленді. 
Бəрін қамтитын мақсаттарды қалыптас-
тыру үшін комитеттегі 30 орынды ие-
ленген БҰҰ-ға мүше 70 мемлекет қа-
тысқан жоғары деңгейдегі БҰҰ Ашық 
жұмыс тобы ТДМ-ды əзірлеу бойынша 
жұмыс істеді. Əрбір орынды бір БҰҰ 
аймақтық тобынан бірден төртке дейін 
ел бөлісті. МДМ «БҰҰ-ның ішкі бюрок-
ратиялық құрылымы» деп сипатталды. 
2014 жылдың 19 шілдесінде күн тəртібі-
нің соңғы жобасы мақұлданды. Ал 2015 
жылы 25 қыркүйекте ТДМ шеңберінде 
«Əлемді өзгерту: 2030 жылға дейінгі тұ-
рақты дамудың күн тəртібі» деп те ата-
латын кедейлікті жоюға жəне əлемді 

қорғауға бағытталған 17 мақсат қойыл-
ды. Жоспар 2016 жылдың қаңтарында 
күшіне енді. ТДМ «Біз қалайтын бола-
шақ» атты құжаттың қағидалары негі-
зінде дайындалды. Аты аталған құжат 
2012 жылы 20-22 маусымда Бразилия-
ның Рио-де-Жанейро қаласында өткен 
БҰҰ-ның «Рио+20» Тұрақты даму жө-
ніндегі конференциясында қабылданған 
болатын. ТДМ заңды түрде байланыс-
тырушы болып табылмайды, бірақ елдер 
ұлттық деңгейде шаралар қабылдайды 
деп күтілуде. Мақсаттардың іске асыры-
луы əр елдің тұрақты даму саласындағы 
саясатына негізделуі керек. 
ТДМ дамушы елдерге қаржылық қол-
дау, технологиялар трансферті жəне да-
мушы елдердің экспорттық мүмкіндік-
терін арттыру үшін ашық сауда жүйесін 
дамыту сияқты бірқатар құралдар арқы-
лы қамтамасыз етіледі. Осыған байла-
нысты 2014 жылы ТДМ Қоры үкімет-
тердің, академиялық ортаның, азамат-
тық қоғамның жəне жеке сектордың 
күш-жігерін біріктіріп, халықаралық до-
норлық агенттіктер мен өкілдерді тарту 
арқылы күн тəртібін іске асыру мақса-
тында құрылды. ТДМ Қорының төрт ай-
мақтағы 21 елде шамамен 70 миллион 
доллар болатын ортақ бағдарламалары 
бар. Африка, Латын Америкасы, Азия 
жəне Араб мемлекеттеріне бағытталған 
бағдарламалар негізінен үш салаға көңіл 
бөлуде: кедейлікті жою, азық-түлік қа-
уіпсіздігі жəне тамақтану, су жəне сани-
тария қызметтерін дамыту үшін эконо-
микалық өсуді қамтамасыз ету мəселе-
лері. Бағдарламаларды іске асырудағы 
əріптестікке қорларды біріктіру арқылы 
қол жеткізіледі. Яғни сыртқы қаржы-
ландырудан түскен қаражат Қордан жа-
салған ақшалай қолдауға сəйкес келуі 
керек дегенді білдіреді. 
МДМ-ның мұқтаж адамдарға көмек көр-
сете алмауына қатысты сынды назарға 
алатын болсақ, ТДМ-ның тіпті ең кедей 
жəне ең алыстағы қоғамдастықтарды 
қамтыған əмбебап табиғатының болға-
нын айта кеткен жөн. Күн тəртіптері 
арасындағы ең үлкен айырмашылық 
мақсатты елдер болып табылады: МДМ 
тек дамушы елдер сияқты кедей елдерге 
көмек көрсетсе, ТДМ кедейлер мен бай-

лар арасындағы алшақтықты азайту 
үшін дамушы елдерде де, дамыған ел-
дерде де кедей адамдарға ерекше назар 
аударып, бүкіл əлемде жұмыс істеуге 
ұмтылуда. ТДМ үкіметтер, ірі корпора-
циялар, жекеменшік сектор жəне табысы 
төмен, орташа жəне жоғары елдердің 
азаматтық қоғамын іс-əрекетке шақыру 
болып табылады. 
Екі күн тəртібі мақсаттары ұқсас болса 
да, МДМ аясының шектеулі болуына қа-
тысты сынға байланысты ТДМ-ның не-
гізгі мақсаттары 8-ден 17-ге дейін ке-
ңейтілді. Бұл мақсаттар 169 нысаннан 
тұрады. ТДМ МДМ-да көрсетілмеген 
жаңа мəселелерді қосып, келесі мақсат-
тарды алға қойды: 1) кедейлікті жою; 2) 
аштықты жою; 3) денсаулық пен аман-
дық; 4) сапалы білім беру; 5) гендерлік 
теңдік; 6) таза су мен санитария; 7) қол-
жетімді əрі таза энергия; 8) лайықты жұ-
мыс пен экономикалық өсу; 9) индус-
триализация, инновация жəне инфрақұ-
рылым; 10) теңсіздікті төмендету; 11) 
тұрақты қалалар мен елді мекендер; 12) 
жауапты тұтыну мен өндіру; 13) кли-
маттың өзгеруіне қарсы күрес; 14) мұхит 
экожүйелерін қорғау; 15) құрлық эко-
жүйелерін қорғау; 16) бейбітшілік, сот 
əділдігі мен мықты институттар жəне 
17) тұрақты даму мүдделеріндегі əріп-
тестіктер. Осы мақсаттардың əрқайсы-
сына 15 жыл ішінде қол жеткізуге бола-
ды деп күтілуде. 
Көріп отырғанымыздай, барлық 17 мақ-
сат бір-бірімен байланысты жəне бір-
бірінсіз прогреске қол жеткізу мүмкін 
емес. Климаттың өзгеруі, су тапшылы-
ғы, аурулар, теңсіздік сияқты өмір сүру-
дің жағымсыз аспектілері ең алдымен ең 
кедей қоғамдастықтарға ықпал еткендік-
тен, барлық күн тəртіптерінде біркелкі 
даму қамтамасыз етілмегенше ең ма-
ңызды мақсат – кедейлікті (соның ішін-
де шектен шыққан кедейлік пен аштық-
ты) жою мүмкін емес. Экономикалық, 
əлеуметтік жəне экологиялық даму бірге 
жүзеге асырылады жəне қайыршылық 
пен аштықты жою үшін барлық аспекті-
лерді жетілдіру маңызды. Күн тəртібінде 
белгіленген мақсаттар орындалса, ке-
дейлік, климаттың өзгеруі жəне теңсіз-
дік мəселелері 2030 жылға қарай шеші-
луі тиіс.        



 

 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 
 
 

 

x Ереванға ресми сапары барысында Тə-
жікстан Президенті Эмомали Рахмон жə-
не оның армян əріптесі Серж Саргсян 
сауда, саяси, өнеркəсіптік, аграрлық, ден-
саулық сақтау, ғылыми, білім беру жəне 
экологиялық мəселелер бойынша екі жақ-
ты қатынастарды талқылады. Жоғары 
деңгейдегі келіссөздердің нəтижесінде 
тараптар Бірлескен декларация, 2018-
2019 жылдарға арналған Армения жəне 
Тəжікстан Сыртқы істер министрліктері 
арасындағы ынтымақтастық бағдарлама-
сы, сондай-ақ азаматтардың өзара сапар-
лары, əуе қатынасы, білім беру жəне бі-
ліктілік туралы сертификаттардың, уни-
верситеттер мен академиялық дəреже-
лердің өзара танылуы мен эквиваленттігі, 
спорт жəне жастар ісі мен денсаулық сақ-
тау саласындағы ынтымақтастық туралы 
үкіметаралық келісімдерге қол қойды. 

x Бакуге ресми сапары кезінде ЕО-ның 
Көршілік саясат жəне сыртқы кеңею істе-
рі жөніндегі комиссары Йоханнес Хан 
мен Əзірбайжан Президенті Ильхам 
Əлиев екі жақ арасындағы визалық ре-
жимді жеңілдетуді, сондай-ақ энергетика 
жəне тасымалдау салаларында ынтымақ-
тастық перспективаларын талқылады. 

x Бакуге ресми сапары барысында Грузия-
ның Экономика жəне тұрақты даму ми-
нистрі Гиорги Гахария мен Əзірбайжан 
Президенті Ильхам Əлиев сауда, инвес-
тиция, көлік, туризм жəне ауыл шаруа-
шылығы салаларындағы екі жақты бай-
ланыстарды одан əрі нығайту жөнінде пі-
кір алмасты. 

x Ашхабадқа ресми сапары барысында 
Венгрияның Сыртқы істер жəне сауда 
министрлігінің Мемлекеттік хатшысы 
Истван Микола Түрікменстан Сыртқы іс-
тер министрлігімен саяси консультация-
лар өткізді. Консультациялардың күн тəр-
тібінде саяси-дипломатиялық, сауда-эко-
номикалық қатынастар жəне мəдени-
гуманитарлық салалардағы ынтымақтас-
тық мəселелері талқыланды. 

x Астанаға ресми сапары барысында Бело-
руссия Сыртқы істер министрлігінің 
Шарттық жəне құқықтық мəселелер жө-
ніндегі орталық кеңесінің басшысы Ан-
дрей Метелица жəне Қазақстан Респуб-
ликасы Сыртқы істер министрлігінің Ха-
лықаралық құқық департаментінің дирек-
торы Арман Исетов халықаралық құқық 
мəселелері бойынша консультациялар өт-
кізді. Тараптар сондай-ақ Біріккен Ұлттар 
Ұйымы, Тəуелсіз Мемлекеттер Достасты-
ғы жəне Еуразиялық экономикалық одақ-
тың құқықтық құрылымдары мен орган-
дарының ынтымақтастығын талқылады. 

x Астанаға ресми сапары барысында Түр-
кияның Құрлық əскерлерінің қолбасшы-
сы генерал Салих Зеки Чолак жəне Қа-
зақстан Республикасы Қорғаныс минис-
трінің орынбасары, генерал-лейтенант 
Мұрат Майкеев қазіргі мəселелер мен 
қауіпсіздік қатерлеріне қарсы күресте екі 
ел арасындағы ынтымақтастықты талқы-
лады. 

x Астанаға ресми сапары барысында Өз-
бекстан Республикасы Қорғаныс минис-
трінің қарулану жəне жабдықталу бой-
ынша орынбасары полковник Атабек 

Ибадуллаев пен Қазақстан Республикасы 
Қорғаныс министрінің орынбасары гене-
рал-майор Талғат Жанжүменов екі жақты 
əскери-техникалық ынтымақтастықтың 
перспективалық бағыттарын талқылады. 
Сондай-ақ, өзбек делегациясы атыс қа-
руы, теңіз кемелері қайықтар, сондай-ақ 
арнайы автокөліктер шығаратын Қазақ-
станның бірқатар қорғаныс кəсіпорында-
рын аралады.  

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Өзбекстанның мемлекеттік мұнай-газ 
компаниясы «Өзбекмұнайгаз» басқарма-
сының төрағасы Алишер Султановтың 
айтуынша, ел 2018-2020 жылдары Қы-
тайға газ жеткізу көлемін жылына 10 
млрд. текше метрге дейін жеткізуді жос-
парлап отыр. 

x Еуразиялық экономикалық комиссия 
Еуразиялық экономикалық одақ пен Иран 
арасында еркін сауда аймағын құруға ба-
ғытталған уақытша келісімнің мəтінін 
аяқтады деп мəлімдеді. Сондай-ақ, екі та-
раптың тауарлардың ортақ нарыққа өзара 
қолжетімділігін ырықтандыру жөніндегі 
келіссөздерді жалғастыратынын атап өт-
ті. Аралық келісім үш жылға жасалады. 

x Азия Инфрақұрылымдық Инвестициялық 
Банкі (АИИБ) Үндістан, Грузия жəне Тə-
жікстандағы инфрақұрылымдық жоба-
ларға қолдау көрсету үшін жалпы 324 
млн. долларлық екі несие мен бір акцио-
нерлік инвестицияны мақұлдағанын мə-
лімдеді. АИИБ банктің Грузияға бірінші 
несиесі болған «Батуми айналма жолы» 
жобасына жəне Тəжікстанның Нүрек гид-
роэнергетикалық реабилитациялық жоба-
сының І кезеңіне тиісінше 114 млн. дол-
лар жəне 60 млн. доллар инвестициялау-
ды, ал Үндістанның Инфрақұрылымдық 
қорына 150 млн. доллар бөлуді жоспар-
лауда.  

x Қазақстандық ұлттық компания «Kazakh 
Invest» Белоруссиялық сауда-өнеркəсіп 
палатасымен бірлесіп Минскіде ұйым-
дастырылған Қазақстандық өндірушілер-
дің 6-шы сауда миссиясы барысында Бе-
лоруссияға 20 қазақстандық жолаушылар 
электровозын жеткізуге келісім берді. 
Миссия нəтижесінде жалпы 7,2 млн. дол-
лар көлемінде экспорттық келісім-шартқа 
қол қойылды. 

x Əзірбайжанның мемлекеттік компаниясы 
«Əзірбайжан Каспий теңізінде жүк тасы-
малдау» (ACS) 2017 жылдың қаңтар-
мамыр айларында танкерлері мен паром-
дарында 1,55 млн. тонна сұйық жүк та-
сымалдағанын хабарлады. Бұл көрсеткіш 
2016 жылдың сəйкес кезеңімен салыс-
тырғанда екі есе көп. ACS 660,870 тонна 
құрғақ жүк тасымалдады. Бұл 2016 жыл-
дың қаңтар-мамыр айларына қарағанда 
54,150 тоннаға артық. 2017 жылдың қаң-
тар-мамыр айларында құрғақ жүк тасы-
малдағыштар мен Ro-Ro кемелерінде та-
сымалданған жүк көлемі 305,000 тоннаны 
құрады. Бұл көрсеткіш 2016 жылдың 
осындай кезеңімен салыстырғанда 52,500 
тоннаға артық. 

x Өзбекстан Республикасының Президенті 
Шавкат Мирзияев 2017-2021 жылдарға 
арналған Автомобиль өнеркəсібін басқа-
ру мен дамытуды одан əрі жетілдіру жө-
ніндегі шаралар туралы қаулыға қол қой-

ды. Құжатқа сəйкес, Өзбекстан 2016 жы-
лы 88,200 автокөлік өндірісін 2021 жылы 
240,000-ға дейін арттыруды жоспарлап 
отыр. 2017 жылы Өзбекстан 122,000 ав-
токөлік өндіретін болады деп күтілуде. 
2017-2021 жылдары Өзбекстан автобус-
тар мен жүк көліктерінің өндірісін 1,6 
есеге ұлғайтуды жəне 2021 жылға қарай 
6,900 бірлікке жеткізуді көздеп отыр. 
2019 жылдан бастап Өзбекстан жеңіл 
коммерциялық автокөлік өндірісін бас-
тайды. Жеңіл коммерциялық автокөлік-
тердің шығарылуы жылына 3000 бірлікке 
жетеді деп күтілуде. 2021 жылға қарай 
бұл көрсеткіш 6200 бірлікке жетеді. 

x Қазақстанның ең ірі жеке банкі Халық 
банк Қазкоммерцбанктің 96,81%-дық ак-
циясын небəрі 1 теңгеге сатып алу жос-
пары туралы хабарлады. Сатып алғаннан 
кейін Халық банкі Қазкоммерцбанкке 585 
млн. доллар инвестиция салатындығы ай-
тылды. Бұл туралы келісім 2017 жылдың 
соңына қарай аяқталуы тиіс. 

x Əзірбайжан Салық министрінің орынба-
сары Илькин Валиев 2017 жылдың қаң-
тар-мамыр айларында елдегі салық тү-
сімдерінің шамамен 75%-ының шикізат-
тық емес секторға тиесілі екенін хабарла-
ды. Сондай-ақ, есепті кезеңде салық тү-
сімдері 1,66 млрд. долларға жеткені жəне 
жорамалданған көрсеткішті 4,7%-ға ас-
қаны атап өтілді. 

  

Қоғам жəне мəдениет 
 

x 10-шы Астана экономикалық форумының 
пленарлық отырысында Қазақстан Пре-
зиденті Нұрсұлтан Назарбаев өткен он-
жылдықта елде ілеспе мұнай-газ шыға-
рындыларының 70%-ға төмендегенін ай-
тты. Сондай-ақ, «Астана ЭКСПО-2017» 
кешені негізінде жасыл технологиялар 
мен инвестицияларды дамыту үшін Ха-
лықаралық орталықтың құрылатыны ха-
барланды. 

x Еңбек мигранттарына құқықтық көмек 
көрсету қауымдастығы мен А.С. Пушкин 
атындағы мемлекеттік орыс тілі институ-
тынан ресейлік делегацияның Ташкентке 
сапары барысында тараптар Өзбекстанда 
орыс тілі бойынша мемлекеттік тестілеу-
ді ұйымдастыру жəне Ферғана қаласын-
дағы білім беру орталығында елден кетер 
алдында еңбек мигранттарына орыс тілін 
үйрету мəселелері қаралды. Өзбекстан-
ның түрлі аймақтарында осындай орта-
лықтардың құрылуы Ресейге баратын ең-
бек мигранттарын дайындауға көмекте-
сетінін атап өтті. 

x Қазақстан Республикасы Еңбек жəне ха-
лықты əлеуметтік қорғау министрлігі 
1991 жылдан бастап 2017 жылдың 1 сəуі-
ріне дейін 1 миллионнан астам этникалық 
қазақ қоныс аударып, оралман мəртебесін 
алды деп мəлімдеді. 2016 жылы 16,400-
ден астам отбасы (33,754 адам) Қазақ-
станға оралды. 2017 жылдың бірінші тоқ-
санында бұл көрсеткіш 2,600 отбасына 
(4,900 адамға) жетті. Оралмандардың кө-
бі Өзбекстан, Қытай, Монғолия жəне Тү-
рікменстаннан келді. 2016 жылы 7 аймақ 
оралмандар үшін қоныстану аудандары 
ретінде анықталды. 2017 жылы Үкімет 
2,700 азаматты көшіруге субсидия төлей-
тін болады деп жоспарлануда. 
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