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ҚЫТАЙДЫҢ «ЖАҢА ЖІБЕК ЖОЛЫ» БАСТАМАСЫНЫҢ МƏДЕНИ  
ТҰРҒЫДАН ӨЛШЕМІ 
Қытайдың жаңа «Жібек жолы экономи-
калық белдеуі» (ЖЖЭБ) жəне «Бір белдеу 
– бір жол» болып өзгерген «ХХІ ғасырдағы 
теңіз Жібек жолы» жобасы Қытайдың Еу- 
разия аймағында ықпалын күшейту мақса-
тында күш-жігерін жандандыруының ең 
айқын көрінісі болып табылады. Бұл жоба 
экономикалық жаһандану мен аймақтанды- 
рудың қазіргі заманғы үрдістерінің ең бел- 
гілі жəне инновациялық көріністерінің бі- 
ріне айналды. Қытай тарапынан ұсынылған 
«Жібек жолы» бастамасы Дэн Сяопиннің 
«күшіңді сақтап, өз сəтіңді күт» страте-
гиясының аяқталғанның хабаршысы деп 
есеп- теуге болады. 
ЖЖЭБ тұжырымдамасы алғаш рет Қытай 
Президенті Си Цзиньпиннің 2013 жылдың 
7 қыркүйегінде Қазақстанға ресми сапары 
барысында баяндалда. Өз сөзінде Си Цзи- 
ньпин аймақтағы елдердің мықты екіжақты 
қарым-қатынастар мен ортақ тарих бойын- 
ша біріккендігіне баса назар аударды. Қыт- 
айдың Орталық Азия елдері таңдаған даму 
стратегиясын əрқашанда құрметтейтіндігі 
жөнінде бұл елдерге кепілдік берген Си 
Цзиньпин, Пекиннің аймақта үстемдік ету 
талабының жоқ екендігін мəлімдеген еді. 
Қытайдың «Жаңа жібек жолы» бастама-
сының мəдени өлшемі туралы сөз қозғаған 
кезде, оның халықтардың өзара əрекеттес-
тігі қағидасына негізделгенін атап өткен 
жөн. «Жібек жолы экономикалық белдеуі» 
мен «ХХІ ғасырдағы теңіз жібек жолын» 
бірлесіп құру мақсаты мен іс-шараларын- 
ың бесінші ынтымақтастығының басымды-
ғына сəйкес, қоғамдық дипломатия немесе 
адамдар арасындағы қарым-қатынасты ны- 
ғайту мынадай бағыттарды қамтиды: білім 
беру (жылына 10000 стипендия); мəдениет 
жəне өнер; туризм; денсаулық сақтау; жас- 
тар саясаты; ғылым жəне технология; сая- 
си партиялар мен парламент ынтымақтаст- 
ығы. Осылайша, Қытай Еуразия үшін оның 
экономикалық мақсаттары мен басымдық-
тарының жүзеге асырылуын қамтамасыз 
ететін гео-мəдени стратегияны ұсынды. 
Шын мəнінде, Қытай үшін экономикалық 
стратегияны іске асыру қаншалықты маң- 
ызды болса, «Жаңа жібек жолы» баста-
масының (ЖЖЖБ) гео-мəдени негізін қа-
лыптастыру соншалықты маңызды болып 
табылады. Қытайдың ЖЖЖБ мəдени көз-
қарасы өзара сенім жəне бір-бірінің мəде-
ниеті мен өнерін жақсы түсіну халықа-
ралық ынтымақтастықты міндетті түрде 
нығайтады жəне мəдени айырмашылық-
тардан туындаған қате түсініктер мен кү-
діктерді жеңуге мүмкіндік береді деген 
болжамға негізделген. Қытай сарапшыла-
ры өзара сенімді қалыптастыруға жəне Қы-

тай көзқарасы мен Ресей, АҚШ көзқа-
растары арасындағы айырмашылықты ай-
қындауға бағытталған күш-жігердің, терең 
экономикалық интеграциясыз даму жəне 
ынтымақтасуға баса назар аударатынды-
ғын жəне бұл күш жігердің Пекин бастама-
шылық еткен Жібек жолы экономикалық 
белдеуін құрудың негізгі мақсаттарының 
бірі болып табылаты- ндығын мəлімдеді. 
Қытайдың аймақта артып келе жатқан эко- 
номикалық үстемдігіне халық санының өсу 
қарқынына жəне аймақтағы геосаяси амби- 
цияларына қатысты кейбірі орынды, кейбі-
рі орынсыз болып келетін ұзақ уақыт бойы 
қалыптасып қалған бөлектеу жəне алалау-
шылықтарды жою қажеттілігінің Жібек 
жолы экономикалық белдеуін іске асыруда 
басты кедергі болғандығы əбден түсінікті 
жағдай. Қазіргі уақытта ежелгі Жібек жо-
лы трансқұрлықтық оқ поездар, мұнай жə-
не газ құбырлары, автомобиль жолдары, 
телекоммуникация желілері жəне спут-
никтер, сауда келісімдері жəне ғылыми ын-
тымақтастық түрінде қайта салынып жа-
тыр. Алайда ЖЖЭБ үшін мəдени өлшем де 
қажет. Жоғарыда аталған кедергілер негізі-
нен əлемнің көптеген елдерінде, əсіресе 
Қытаймен көршілес елдерде ғасырлар бұ-
рын қалыптасқан ксенофобияға негізде-
леді. Сондықтан Қытайға жəне қытайлық-
тарға қатысты бұрын жəне жаңадан пайда 
болған фобиялар мен стереотиптерді жою 
үшін Пекиннің Жібек жолын қайта 
жаңғырту тұжырымдамасын пайдалануды 
жөн көруі кездейсоқ нəрсе емес. Қытай 
лауазымды тұлғалары мəдениеттердің бір-
бірін байытуы тарихи ұқсастықтарға ие 
болғандықтан, «Жаңа жібек жолы» баста-
масының аймақта сəтті жүзеге асырыла-
тынына сенеді. 
ЖЖЭБ мəдени өлшемі Қытай жобасының 
жағымды қабылдануында маңызды рөл ат- 
қарды. ЖЖЭБ шеңберінде мəдени өзара 
əрекеттесуді жандандыруға бағытталған 
Қытай стратегиясының негізгі нəтижелері-
нің бірі «Еуразия – Жібек жолы» мəдени 
ынтымақтастық жөнінде үкіметтік емес ұй- 
ымның құрылуы болып табылады. Ұйым-
ды құру туралы келісім 2015 жылы 14-15 
қыркүйекте Мəскеуде өткен Екінші Ұлы 
Жібек жолы халықаралық мəдени форумы 
барысында жасалды. Бұл форум Қытай аз 
ұлттар мəдениет жəне өнер қоры, Қытай 
Жібек жолы қоры, Қазақстан халқының 
рухани даму қоры жəне «Тəуелсіз мемле-
кеттер достастығы» Гуманитарлық ынты-
мақтастық жөніндегі үкіметаралық қор та- 
рапынан ұйымдастырылды. Форумның ба- 
сты тақырыбы «Серіктестікті дамыту: Мə- 
дени ынтымақтастық жөніндегі бірлескен 

жобаларды жоспарлау» болды. Кездесуге 
ЖЖЭБ елдерінен 300-ден астам ғалым, 
суретші, саясаткер, бизнесмен жəне БАҚ ө-
кілі, сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық 
ұйымы (ШЫҰ) мен ЮНЕСКО өкілдері 
қатысты. 
«Жібек жолы экономикалық белдеуі» мен 
«ХХІ ғасырдағы теңіз Жібек жолын» бір- 
лесіп құру мақсаты мен іс-шараларына сə- 
йкес, Қытайдың аймақтағы елдерде мəде-
ниет жылдарын, өнер жəне кино фестива- 
льдерін, теледидар апталарын жəне кітап 
жəрмеңкелерін өткізуге, сондай-ақ жоғары 
сапалы фильмдер, радио мен теледидар ба- 
ғдарламаларын жасау жəне аудару ынтым- 
ақтастығына ерекше мəн беретінін де атап 
өткен жөн. ЖЖЭБ елдері арасындағы тур- 
изм қарым-қатынастарының күшейтілу қа- 
жеттілігі де айдан анық. Пекин туризм на- 
сихаттау апталары мен жариялылық айла-
рын өткізуді, бəсекеге қабілетті халықара-
лық туристік бағыттар мен Жібек жолы ер- 
екшеліктеріне ие өнімдерді бірлесіп жасау- 
ды жəне Жаңа жібек жолы бойындағы ел- 
дерде туристік виза алуға өтініш беру ша- 
рттарын барынша ыңғайлы етуді жоспар-
лап отыр. Мысалы, Қазақстан жəне Қытай 
2014 жылы Алматы қаласында өткен «Мы- 
ңдаған миль ұзындығындағы Жібек жолы» 
атты халықаралық көрмемен қатар «Қытай 
жəне Қазақстан: Ұлы Жібек жолы шай мə- 
дениеті» атты достық жəне ынтымақтастық 
керуені сияқты біріккен мəдени жобаларға 
бастамашылық жасады. Қытайдың Шэньси 
провинциясында өсірілетін қымбат «Фуца» 
Дияндық емдеу шайын тасыған бұл керуен 
Сиань қаласынан аттанып, ежелгі сауда 
жолдары бойынша жүрді жəне 2015 жылы 
Қазақстанға келді. Сонымен қатар, ЖЖЭБ 
арқылы өз мəдениетін əлемде тарату мақ-
сатында Қытай «Жаңа жібек жолы, жаңа 
арман» атты баспасөз-турын іске қосты. 
Бұл баспасөз туры Қытайдың батыс Шэн-
ьси провинциясының астанасы жəне ежелгі 
Жібек жолының бастапқы нүктесі Сианьда 
2014 жылдың маусым айында басталды. 
Осылайша, Қытайдың Жаңа жібек жолы 
бастамасы əлемде ең ауқымды жобалардың 
бірі болып табылады. Бұл бастама алғаш 
іске қосылғанда, Еуразияда үлкен алаңда- 
ушылық пен сенімсіздік туғызды. Алайда, 
бұл бағыт бойындағы елдердің ЖЖЭБ ба- 
стамасына айтарлықтай күшті қолдау кө- 
рсетуін дамытуға тек екі жарым жыл кетті. 
Қытай ЖЖЖБ арқылы бағыт бойындағы 
көптеген елдерде «қазіргі заманғы үлгіге» 
айналып, ұзақ мерзімді перспективада Қы- 
тайлық Еуразияның немесе Қытайцентрлік 
əлемнің қалыптастырылуына əкелетін мəд- 
ени құндылықтарын таратуға үміттенуде. 



	

 
 

• Ереванға ресми сапары барысында 
Ресей Сыртқы істер министрі Сер-
гей Лавров жəне Армения Прези-
денті Серж Саргсян екі жақты, ай-
мақтық жəне халықаралық мəселе-
лердің кең ауқымын талқылады. 
Кездесуде қақтығыс аймағындағы 
шиеленістердің соңғы толқынын- 
ан кейін Таулы Қарабақта бейбіт-
шіліктің орнатылуына ерекше на-
зар аударылды. 

• Тəжікстан Республикасының Сыр- 
тқы істер министрі Сирожиддин 
Аслов жəне оның беларустық əріп 
тесі Владимир Макей Нью-Йорк 
қаласында өткен екі жақты кез-
десу барысында Тəжікстан мен Бе-
ларусьтің үшінші елдермен ынты-
мақтастығын бірлесіп дамыту жө- 
нінде келісті. Тараптар сондай-ақ, 
халықаралық лаңкестікке қарсы б- 
арлық мемлекеттердің арасында а- 
шық жəне бірлесіп жүзеге асыры-
латын ынтымақтастықтың маңыз-
дылығын атап өтті. 

• Бейжіңде өткен Шанхай ынтымақ-
тастық ұйымына (ШЫҰ) мүше ме- 
млекеттердің Ұлттық үйлестіруші- 
лер кеңесінің кездесуі барысында 
қатысушылар 2016 жылдың маус- 
ым айында Ташкентте өтуі жос-
парланып отырған ШЫҰ-ға мүше-
мемлекеттер басшыларының кеңе-
сі, Сыртқы істер министрлері ке-
ңесі, Мəдениет министрлерінің ке- 
здесулері, Іскерлік кеңесі алқасы-
ның отырыстары жəне Банкаралық 
бірлестік кеңесі отырыстарының 
күн тəртібі жобасы жəне нəтиже 
құжаттары бойынша пікір алмас-
ты. 

• Брюссельде елшілер деңгейінде 
өткен НАТО–Ресей кеңесінің кез-
десуі барысында тараптар Украи-
на мен оның айналасындағы дағд- 
арысты, Минск келісімін толық ж- 
үзеге асыру қажеттігін жəне Ауғ- 
анстандағы жағдайды талқылады. 

• Ресей Қауіпсіздік кеңесі Ресей мен 
АҚШ-тың ақпараттық қауіпсіздік 
саласында ынтымақтастықты жан- 
дандыруға уағдалаcқандығы тура-
лы жариялады. Бұл келісім Жене-
вада халықаралық ақпараттық қа- 
уіпсіздікті қамтамасыз ету жөнін-
дегі жоғары деңгейдегі кездесу қо- 
рытындыларының бірі болып та-
былады. Тараптар Байланыс жəне 
ақпараттық технологиялар саласы- 
ндағы қатерлерге қарсы тұру үшін 
екіжақты ынтымақтастықты жан-
дандыруға уағдаласты. 

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

• Ресей энергетика министрінің бі- 
рінші орынбасары Кирилл Моло-
дцов 2016 жылдың бірінші тоқса- 
нында Қытайға 6,8 млн. тонна 

шикі мұнай экспорттады деп 
мəлімдеді. 2015 жылы Ресейдің 
Қытайға шикі мұнай экспорты 
17,5%-ға артып 26,7 млн. тоннаға 
дейін өсті. 

• Түрікмен-Өзбек шекарасында орн- 
аласқан Гедаим қаласынан бастау 
алып, Өзбекстан жəне Қазақстан 
аумағынан өтіп, Қорғастағы қытай 
қазақ шекарасын кесіп өтетін 1830 
шақырымдық Орталық Азия Қыт- 
ай газ құбыры арқылы 2016 жыл-
дың қаңтар мен наурыз аралығын-
да шамамен 10,6 миллиард текше 
метр табиғи газ жеткізілді. Бұл кө- 
рсеткіш 2015 жылдың осы кезеңі-
мен салыстырғанда 33%-ға артық.  

• Түрікменстан Мұнай жəне газ ми- 
нистрлігінің мəліметі бойынша, 20 
16 жылы елде 450000 тоннаға жу- 
ық сұйытылған табиғи газ (СТГ) 
шығарылатын болады. Бұл көлем-
нің басым бөлігі (340000 тонна) 
Түрікменбашы мұнай өңдеу зауы- 
ттары кешенінде өндірілетін бо-
лады. 

• Skyland Petroleum төрағасы Дэвид 
Робсон компанияның Ресейдің Ш- 
ығыс Сібірінде орналасқан бір-
неше ірі мұнай жəне газ кен орын-
дарында ішінара үлестерін сатып 
алу жоспарларын жариялады. Ин-
вестициялар аяқталғаннан кейін, 
мұнай-газ «Шығыс Сібір – Тынық 
мұхиты» мұнай құбыры жəне 
«Сібір күші» газ құбыры арқылы 
Қытайдың Хэйлунцзян, Ляонин, 
Бейжің жəне Шанхай аймақтарына 
тасымалданатын болады. 

• Өзбекстанның "Өзбекмұнайгаз" а- 
тты  Ұлттық холдинг компаниясы- 
ның мəліметі бойынша, «ЛУКОЙ- 
Л» ресейлік мұнай компаниясы 
Өзбекстанның оңтүстік-батысынд- 
ағы Бұхара провинциясында орна-
ласқан Кандым газ конденсаты 
кен орындары тобының дамуын-
дағы негізгі өндірістік нысан – 
Кандым газ өңдеу кешенінінің құ-
рылысын бастады. 2018 жылдың 
желтоқсан айына дейін аяқталуы 
жоспарланған зауыт құрылысы ж- 
обасының бірінші кезеңі жылына 
7819 млрд. текше метр тауарлық 
газ, 134360 тонна газ конденсаты 
жəне 212900 тонна қарапайым кү-
кірт өндіру қуаттылығы бар Кан-
дым кен орындары тобының газ 
өңдеу зауытының құрылысын көз-
дейді. 

• Иран Байланыс жəне ақпараттық 
технологиялар министрі Махмуд 
Ваезидің мəліметі бойынша, Əзір-
байжан қазір салынып жатқан Каз- 
вин-Рашт-Астара атты теміржолы- 
ның бөлімі Рашт-Астара теміржол 
жобасын қаржыландыру үшін 500 
млн. доллар несие беру туралы ке-
лісімге келді. Құрылыстың жалпы 
құны 0.9-1 млрд. доллар деп баға-
ланып отыр. 

• «Росатом» Операцияларды басқа-
ру бөлімі Бас директорының бірін-
ші орынбасары Александр Лок- 
шин компанияның шетелдік келі-
сім-шарттар портфелін 2016 жылы 
20 млрд. долларға арттырып, көр-
сеткішті шамамен 130 млрд. Дол-
ларға дейін ұлғайту жоспарлары 
туралы хабарлады. 

• Иран Сыртқы істер министрлігінің 
Ортақ кешенді əрекеттер жоспа-
рына мониторинг жасау орталы-
ғының төрағасы Аббас Аракчидің 
айтуынша, Тегеран 32 мың тонна 
көлемінде ауыр су жабдықтарын 
АҚШ-қа экспорттау үшін бір 
американдық компаниямен келі-
сімге қол қойды. 

• Қазақстанда электр энергиясын т- 
ұтыну елдегі энергия тұтынудың 
67%-дан астамын құрайтын өнер-
кəсіптік өндірістің теріс динамика-
сына байланысты соңғы бес жыл-
да ең төменгі деңгейге түсті. Қа-
зақстанда электр энергиясын тұ-
тыну 2016 жылдың алғашқы үш а-
йында 2015 жылдың дəл сол кезе-
ңімен салыстырғанда 2,2%-ға тө-
мендеп, 24,4 млрд. кВт/сағат бол-
ды. 

• Иран Байланыс пен ақпараттық те- 
хнологиялар министрі Махмуд Ва- 
езидің мəліметі бойынша Иран жə- 
не Əзірбайжан арасындағы тауар 
айналымы 2016 жылдың қаңтар-
наурыз аралығында 53%-ға өсті.  

• Үкіметаралық экономикалық ынт- 
ымақтастық комиссиясы жанынд- 
ағы Ресей-Армян аймақаралық ын- 
тымақтастық жөніндегі жұмыс то-
бының отырысы аясында Ресей э-
кономикалық даму министрінің о-
рынбасары Александр Цыбульс-
кий Ресейдің Армениямен сауда 
айналымы 2015 жылы 1,3 млрд. 
доллар болып, қазіргі уақытта ақ-
шалай көрсеткіш бойынша 11,6%-
ға төмендесе де, заттай түрде 2%-
ға жуық өсті деп хабарлады. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

• Индустрияландыруға дейінгі дəуір 
бойынша орташа температураны 
2100 жылға дейін 2 градус Цельсий 
төмен ұстап тұру туралы келісімнің 
Парижде қабылдануынан төрт ай 
өткен соң Нью-Йоркте Біріккен 
Ұлттар Ұйымының штаб-пəтерінде 
175 елдің барлығы Климат жө-
ніндегі Париж келісіміне қол қой-
ды. Париж келісімі əлемдегі пар-
никтік газдардың 55%-ына жауап-
ты 55 ел келісімді ратификацияла-
ғаннан кейін бірден күшіне енеді. 

• Əзірбайжан төтенше жағдайлар ми- 
нистрлігі, Мемлекеттік теңіз əкім-
шілігі жəне «Каспий жеткізу ком-
паниясы» АҚ Каспий теңізінде ре-
сейлік PALFLOT 2 танкеріндегі өрт 
сөндірілді деп бірлесіп мəлімдеді. 

Дайындағандар:  Лидия Пархомчик, Айча Шимшек,  
Сәуле Ахметқалиева. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 


