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«ҚЫТАЙДА ЖАСАЛҒАН 2025» АТТЫ ҚЫТАЙДЫҢ СТРАТЕГИЯСЫН 
ТАЛДАУ 
Халықаралық валюта қоры (ХВҚ) жəне басқа да 
халықаралық ұйымдардың мағлұматтарына сəй-
кес əлемдегі ең үлкен екінші экономикаға ие Қы-
тай, 2008 жылға дейін 10%-ға жақын өсу қарқы-
нымен тұрақты түрде дамыған. Қысқа мерзім іш- 
інде Азия-Тынық мұхитындағы жетекші эконо-
микалардың арасында орын алған бұл ел, жерас-
ты ресурстарына бай Орталық Азияға əсер ететін 
жаңа экономикалық локомотивке айналды. Ек- 
інші жағынан, Қытай Африкадағы инвестиция-
ларды ұлғайтып, аймақта экономикалық, əрі сая-
си салада аймақ елдерімен стратегиялық ынты-
мақтастығын дамытуда. Алайда, АҚШ-тың көш-
басшылығымен Шығыс Азия мен Еуропада құ-
рылатын бірнеше еркін сауда аймақтары бола-
шақта Қытай экономикасына теріс əсер етіп, 20- 
11 жылы болған еуро дағдарысының Қытайдың 
экспорты мен елге кіретін шетел капиталын азай-
татын əсері жалғасады деген болжам жасалуда. 
1990 жылдан бастап жоғары өсу қарқынына ие 
болған Қытай, экономикасында 2008 жылғы əл- 
емдік қаржы дағдарысынан кейін өсу қарқыны 
дəйекті төмендеді. Экономикалық өсу қарқыны 
2014 жылы 7,4%-ды, ал 2015 жылы 6,9%-ды құ-
рады жəне бұл соңғы 25 жылдағы ең төменгі 
көрсеткіш болды. 
Қытай, алдында тұрған осы экономикалық мəсе-
лелерді еңсеру үшін жаңа стратегиялық жəне гео- 
экономикалық шаралар қабылдауға мəжбүр бол-
ды. Осы тұрғыда 2014 жылы Қытай президенті 
Си Цзиньпин ұсынған «Бір белдеу – бір жол» 
стратегиясы «Қытай арманы» ұранымен бірге 
бағалануда. Баршаға белгілі болғандай, «Бір бел-
деу – бір жол» атты стратегиясы Шығыс Азия—
Орталық Азия мен Африка жəне Батыс Азия мен 
Еуропада құрлық жəне теңіз саудасын қамтама-
сыз ету арқылы Қытайдың аймақтық əрі жаһан-
дық деңгейде саяси-экономикалық тиімділігін ар- 
ттыруға бағытталған. Азия, Еуропа жəне Африк-
аны қамтыған «Бір белдеу – бір жол» стратегия-
сы бүгінде жалпы 65 елдегі 4,4 млрд. адаммен 
(əлем халқының 63%-ы) жəне 21 трлн. долларлық 
экономикалық күшпен (əлемдік экономиканың 
29%-ы) тығыз байланысты. «Бір белдеу – бір 
жол» стратегиясы аясында 2014 жылғы 24 қазан-
да жалпы 100 млрд. долларлық капиталмен құ-
рылған «Азия инфрақұрылымдық инвестициялар 
банкінің» (АИИБ) негізін қалаушы мүше ретінде 
қазірде 57 ел бар жəне АИИБ-ға мүше елдердің 
саны мен банктің жиынтық капиталы одан əрі ар- 
тады деп күтілуде. «Бір белдеу – бір жол» страте-
гиясы Қытайдың табиғи ресурстарға қол жеткізуі 
мен шетелдік нарықтарға шығуын қамтамасыз 
етіп, сыртқы саясатын неғұрлым теңестірілген 
күйге келтіруіне, жаһандық қуатын ұлғайтуына 
жəне өзін бейбіт күш ретінде анықтап жұмсақ 
күшін арттыруына себеп болады деп айтуға бо-
лады. 
Қытай жаһандық стратегияларын жүзеге асырып, 
ұзақ мерзімді перспективада тұрақты экономика-
лық өсу мақсатына жету үшін ел экономикасы-
ның негізі болып табылатын өңдеуші өнеркəсіпті 
дамыту қажет. Өйткені Қытай əлемде ең көп өн-
діретін елдердің бірі болса да, өндірістік сектор-
да шет елдерден келетін жабдықтар мен білікті 
жұмыс күшіне тəуелді болып қалуда. Қытай елі 
инновациялық инвестицияларды, білікті жұмыс 
күшін, жаңғыртуды жəне тиімділікті арттыруда 
қиындықтарға тап болуда. 
Қазіргі таңда Қытайдың өңдеуші өнеркəсібінде 
210-ден астам өнім шығарылады. Алайда, Қы-
тайдың болат, түсті металл, мұнай-химия, энер-
гетика, көмір жəне құрылыс материалдары сияқ-
ты 15 өндірістік сектордағы технология деңгейі 
əлемдік орташа көрсеткіштен кем дегенде 5-10 
жылға, тіпті кейбір салаларда 20-30 жылға артта 
қалып отыр. Дүниежүзілік экономикалық форум- 

ның (ДЭФ) 2015 жылғы Жаһандық ақпараттық 
технологиялардың «Желілік дайындық индексін-
де» Қытай 4,2 ұпаймен əлем елдері арасында 62-
орында тұр. ДЭФ-тің Жаһандық бəсекеге қабі-
леттілік индексіне сəйкес, Қытайдың бəсекеге қа- 
білеттілігі əлемнің 144 елі арасында тек 28-ші ор- 
ында тұр. Қытайдың сауда көлемі 2014 жылы 
26,43 трлн. юань (шамамен 4,06 трлн. доллар) бо- 
лса, 2015 жылы 7%-ға төмендеп жалпы 24,55 тр- 
лн. юаньды (шамамен 3,8 трлн. доллар) құрады. 
Қытай дереккөздеріне сəйкес, елдегі жоғары тех-
нологиялық жабдықтар өндірісінде шет елдерге 
тəуелділік əлі 50%-дан астам. Шынында да, жо-
ғары класты сандық басқару жүйелерінің 95%-ы 
мен чиптердің 80%-ы, тіпті жоғары класты гид-
равликалық компоненттердің, тығыздағыштар-
дың жəне моторлардың барлығы дамыған елдер-
ден импортталуда. Екінші жағынан, Қытай өңдеу 
өнеркəсібінде ресурстарға қол жеткізу мен энер-
гияны тұтынуда мəселелер туындауда. Мысалы, 
2014 жылы елде жалпы 4,26 млрд. тонна көмір 
тұтынылды жəне бұл соманың 70%-ы өңдеуші 
өнеркəсіпке қатысты. 2008 жылдан бастап Қыта- 
йдың өңдеуші өнеркəсібінде қосылған құн өсімі 
де барған сайын баяулай бастады. 2007 жылы 
14,9% болған Қытай өңдеуші өнеркəсібінде қо-
сылған құн өсімі 2008 жылы 9,5%-ға дейін, ал 20- 
15 жылы 5,9%-ға дейін төмендеді. Сондай-ақ Қы- 
тай əлі де арзан өндірістік əдістер арқылы өндіріс 
жасауды жалғастыруда. Басқаша айтқанда, Қы-
тай түпнұсқа бренд өндіруші (OBM) болудың 
орнына түпнұсқа жабдық өндіруші (OEM) болу-
ды жөн көреді. Шынында да, қытайлық тауарл- 
ардың 90%-ы OEM өнімдерінен тұрады. 
Осы тұрғыдан алғанда, əлемдік даму жағынан ар- 
тта қалған Қытайдың өңдеуші өнеркəсіптегі өн-
діріс жүйесін дамыту, өнімділігін арттыру, тех-
нологиялық жəне құрылымдық дамуын күшейту 
қажет. Сондықтан, Қытай үкіметі өндірістік сек-
торды нығайту мақсатында «Қытайда жасалған 
2025» стратегиясын құрды. Бұл стратегияны құ-
руға қатысты алғашқы есеп, 2015 жылдың 5 нау-
рызында Қытай Премьері Ли Кэцян тарапынан 
жарияланды. 2015 жылдың 8 мамырында Қытай 
үкіметі тарапынан мемлекеттің экономикалық 
даму стратегиясы ретінде қабылданған бұл стра-
тегия «Қытайда жасалған 2025» стратегия ат- 
ауымен 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап күші-
не енді. 2015 жылғы 24 маусымда Қытай үкіметі 
стратегияны іске асыру үшін арнайы нұсқаулық-
ты құрды жəне Премьер министрдің орынбасары 
Ма Кай нұсқаулықты іске асыруға жауапты бол-
ды. 
«Қытайда жасалған 2025» стратегиясы Қытайды 
əлемдегі ең қуатты өндіруші елге айналдыруға 
бағытталған жəне бұл тұрғыда 10 негізгі сектор-
ды дамытуды көздейді: 1) Ақпараттық техноло-
гиялардың жаңа буыны; 2) Сандық бақылау құ-
ралдары жəне робот техникасы; 3) Авиациялық 
жəне ғарыштық жабдықтар; 4) Теңіз жабдықтары 
жəне жоғары технологиямен жабдықталған ке-
мелер; 5) Қазіргі заманғы темір жол көлігі; 6) 
Энергия үнемдеу жəне жаңа энергетикалық көлік 
құралдары; 7) Электр энергетикалық жабдықтар; 
8) Ауыл шаруашылығы техникасы; 9) Жаңа ма-
териалдар; 10) Биомедициналық жəне жоғары са- 
палы медициналық құрылғылар. 
Сонымен қатар, стратегия аясында 5 ірі жобаны 
жүзеге асыру жоспарланып отыр. Бұл жобалар 
төмендегідей сипатталған. 
1. Индустриялық технология ғылыми-зерттеу ор- 
талықтары: Бұл жоба бойынша 2020 жылға дейін 
15 өнеркəсіптік технология ғылыми-зерттеу ор-
талығын құру жəне 2025 жылға қарай бұл орта-
лықтардың санын 40-қа дейін арттыру жоспарла-
нып отыр. 

2. Ақылды өндірістік нысандар: 2020 жылға қар- 
ай өндірістің негізгі секторларында ақылды өнді-
рісті айтарлықтай дəрежеде арттыру, операция-
лық шығындардың, өндірістік циклдың жəне қа-
телік шегінің əрқайсысын 30%-ға қысқарту жос-
парланып отыр. Ал 2025 жылы негізгі секторлар-
да толығымен ақылды өндіріске көшу, операция-
лық шығындардың, өндірістік циклдың жəне қа-
телік шегінің əрқайсысын 50%-ға қысқарту көз-
деліп отыр. 
3. Сапа арттыру нысандары: Сапа арттыру ныса- 
ндарын құру арқылы 2020 жылға қарай авиация-
лық жабдықтар, байланыс құралдары, электр эн- 
ергиясын өндіру жəне тарату жабдықтары, құры-
лыс машиналары, темір жол тасымалы жүйелері 
мен тұрмыстық техника сияқты салаларда негізгі 
инфрақұрылымдық компоненттер мен базалық 
материалдардың 40%-ының отандық өндірісін 
қамтамасыз ету жəне 2025 жылға дейін отандық 
өндіріс қатынасын 70%-ға дейін арттыру жоспар- 
ланып отыр. 
4. Жасыл өндірістік нысандар: 2020 жылға дейін 
мыңдаған жасыл өндірістік нысанды анықтау, 
ауыр химия өнеркəсібіндегі энергия жəне ресур-
стар тұтынудың жəне ластаушы шығарындылар-
дың көлемін 20%-ға төмендету, ал 2025 жылы 
жасыл өндірістік нысандардың дамуында əлем-
дік озық деңгейге қол жеткізу мақсаты көзделген. 
5. Жоғары технология нысандары: Жоғары тех-
нология нысандары мен ғылыми-зерттеу орталы- 
қтарын құру арқылы 2020 жылға қарай үлкен əуе 
кемелері, авиациялық қозғалтқыштар жəне газ 
турбиналары, азаматтық авиация, жаңа энергети-
калық көлік құралдары, теңіз инженерлік жаб-
дықтар мен жоғары технологиямен жабдықтал-
ған кемелер, сандық бағдарламамен басқарыла-
тын (CNC) станоктар, атом электр стансасы жаб-
дықтары жəне медициналық технологиялар сияқ-
ты салаларда бірқатар тəуелсіз ғылыми-зерттеу 
жəне тəжірибе жасауды қамтамасыз ету, 2025 
жылға қарай кейбір маңызды салалар мен құрал-
жабдықтарда халықаралық деңгейге жетіп, ше-
телдік технологиялар мен жабдықтарға тəуелді-
лікті азайту жоспарланып отыр. Стратегияның 
негізінде өңдеу өнеркəсібін дамыту тұжырымда-
масы болғандықтан, Қытай үкіметі өндірісте бəс-
екеге қабілеттілікті 2020 жылы 84,5%-ға, ал 2025 
жылы 85,5%-ға арттыратынын; өңдеу өнеркəсіб- 
інде қосылған құнды 2020 жылы 2 ұпайға жəне 
2025 жылы 4 ұпайға арттыратынын; өндірістік 
еңбек өнімділігін 2020 жылы 7,5% жəне 2025 
жылы шамамен 6,5% деңгейінде жүзеге асыра-
тынын; Интернет желісіне кеңжолақты қосылыс-
ты 2020 жылы 72%-ға жəне 2025 жылы 84%-ға 
дейін өсіретінін мəлімдеді. 
Нəтижесінде, «Қытайда жасалған 2025» стратег-
иясы екі негізгі кезеңнен тұрып, ұзақ мерзімді да- 
муды көздейтін стратегияның бастамасы деп ай-
туға болады. Баршаға белгілі болғандай, алғашқы 
кезең 2025-2035 жылдары Қытайдың өндірістік 
сапасын Германия мен Жапония сияқты елдердің 
өндірістік сапа стандарттарына жеткізуді, тіпті 
одан əрі асыруды қарастыруда, ал екінші кезеңде 
2035-2049 жылдары (Қытайдың құрылуының 100 
жылдығы) Қытайдың əлемдегі өңдеуші өнеркəсіп 
саласындағы жетекші елге айналуына бағыттал-
ған. Шынында да, 2015 жылдың 29 қазанындағы 
Қытайдың 13-ші бес жылдық даму жоспарында 
əсіресе өңдеуші өнеркəсіпке қатысты жұмыстар-
ға басымдық берілетіні көрсетіліп, отандық өн- 
еркəсіптегі қуат артығы, технология жəне өндіріс 
əдістері деңгейінің төмендігі, энергия мен ресур-
старды шамадан тыс тұтыну, экологиялық мəсе-
лелер жəне білікті жұмыс күші сияқты салалар-
дағы мəселелерді еңсеру үшін шаралардың жедел 
жүзеге асырылатына басымдық берілетіндігі ту-
ралы жазылған. 



 

 

x Əзірбайжан Сыртқы істер министр- 
лігі елдің Дүниежүзілік сауда ұйым- 
ына мүше болуына қатысты Женева- 
дағы келіссөздерінде Сыртқы істер 
министрі орынбасары Махмуд Ма-
медов-Гулиевтің Əзірбайжан делега- 
циясын бастағанын мəлімдеді. Қазі-
ргі уақытта ел 19 елмен кездесуде. 
Əзірге Əзірбайжан мен Түркия, Ом- 
ан, Біріккен араб əмірліктері, Грузия 
жəне Қырғызстанмен келіссөздерді 
аяқтап, хаттамаларға қол қойды. 

x Түркіменстан президенті Гурбангу-
лы Бердімұхамедов Ашхабадта ЕҚ- 
ЫҰ Орталығының президенті Ната- 
лья Дроздпен кездесу өткізді. Кезде-
су барысында тараптар Ауғанстанд- 
ағы мəселелерді шешу, есірткінің за- 
ңсыз айналымы, халықаралық лаң-
кестік жəне трансшекаралық қылмы- 
сқа қарсы күрес мəселелеріне назар 
аудара отырып, серіктестіктің одан 
əрі кеңею əлеуетін талқылады. 

x Өзбекстан премьер-министрі Шау-
кат Мирзиеев Рогун ГЭС құрылысы 
бойынша Тəжікстан үкіметі мен Sa- 
lini Impregilo компаниясы арасында 
негіздемелік келісім жасауға қатыс-
ты өзбек тарапының алаңдаушылы-
ғын білдіріп, жобаның қазіргі заман-
ғы талаптар мен шарттарға сəйкес 
қайта қаралуын сұрады жəне осы ма- 
қсатпен тəжік əріптесі Кохир Расул-
зодаға хат жолдады. 

x Түркіменстан Шекара қызметі Ал-
маты қаласында Алмалы ауданы Іш-
кі істер департаменті мен Ұлттық қа- 
уіпсіздік комитетінде полиция бөлі- 
мшесіне қаруланған шабуылдан кей-
ін қауіпсіздік шаралары аясында Қа-
зақстанмен 413 шақырымдық шека-
раның бес күнге жабылатынын хаб- 
арлады. 

x Иран Қорғаныс министрі бригада ге- 
нералы Хусейн Дегхан Ресейден қа- 
мтамасыз етілетін S-300 зенитті зы- 
мыран қорғаныс жүйелерінің алғаш-
қы партиясының жеткенін растады. 

x Əзірбайжан Қорғаныс министрінің 
орынбасары Рамиз Тахиров ел аума-
ғында түрік əскери базасының бол-
майтынын хабарлады. Əзірбайжан 
Президенті Ильхам Əлиевтің Гызыл 
Шарг қаласында ғимараттар мен құ-
рылыстардың жəне Баку маңындағы 
Гаджи Зейналабдин Тагиев ауылын-
дағы əуежайда орналасқан терми-
налдың Түркияға жалға берілуі ту-
ралы үкіметтер арасындағы хатта-
маны қабылдауға қатысты қаулыға 
қол қойғаны хабарланды. Бұл хатта-
ма жалға берілген ғимараттарда жө-
ндеу жəне қалпына келтіру жұмыс-
тарын орындау үшін құқықтық негіз 
болып табылады. 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Түркіменстан президенті Гурбангу-
лы Бердімұхамедов Мұнай жəне газ 
министрлігі мен Көмірсутегі ресур-
старын басқару мемлекеттік агентті-
гін тарату туралы жарлыққа қол қой- 
ды. Мұнай жəне газ министрлігінің 
қадағалауға байланысты кейбір фун-
кциялары елдің мұнай-газ кешенін 
бақылайтын министрліктің бірлігіне 
бөлінетін болады. Ал басқа міндет-
тер Түркіменгаз жəне Түркіменнеб- 
ит екі түрікмен мемлекеттік энерге-
тикалық компаниясы тарапынан ор- 
ындалатын болады. 

x Ресейдің Федералдық кеден қызме-
тінің мəліметі бойынша, 2016 жыл-
дың қаңтар-мамыр айлары кезеңінде 
елдің мұнай өнімдерінен алынған 
экспорттық түсім 48,3%-ға азайып, 
16,8 млрд. долларға дейін төмендеді. 
Бұл көрсеткіш 2015 жылдың сəйкес 
кезеңінде 32,5 млрд. долларды құра-
ды. Тиісті кезеңде мұнай өнімдері-
нің экспорты жыл бойынша нақты 
мəнде 13,5%-ға азайып, 66,7 млн. 
тоннаға дейін төмендеді. ТМД елде-
рі мен ТМД-дан тыс елдерге мұнай 
өнімдерінің экспорты тиісінше 13,2 
%-ға (63,8 млн. тонна) жəне 17,7%-
ға (2,9 млн. тонна) төмендеді. 

x Қазақстан Республикасы Ұлттық эк- 
ономика министрлігі Статистика ко- 
митетінің мəліметі бойынша, 2016 
жылдың қаңтар-маусым айларында 
елде бензин (авиациялық отынды 
қоса алғанда) өндірісі өткен жылдың 
ұқсас кезеңімен салыстырғанда 13,6 
%-ға артып, шамамен 1,53 млн тон-
наны құрады. 

x Əзірбайжан Мемлекеттік статистика 
комитетінің деректері бойынша, 20- 
16 жылдың қаңтар мен маусым ай-
лары кезеңінде елде шетелдік негізгі 
капитал инвестицияларының жалпы 
көлемі өткен жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 32,3%-ға өсіп, 2,73 
млрд. долларды құрады. Шетелдік 
инвестициялардың 88,5%-ы (2,42 м- 
лрд. доллары) Ұлыбритания, Түрк- 
ия, Малайзия, Швейцария, Ресей, 
Иран, АҚШ жəне Жапониядан кел-
ген инвесторлар тарапынан жүзеге 
асырылды. 

x Грузия Ауыл шаруашылығы Вице-
министрі Леван Давиташвилидің ай-
туынша, елде рекордтық деңгейдегі 
егін жинау маусымында жұмыстар-
ды орындап шығу үшін Əзірбайжан 
үкіметі тарапынан Грузияға 30 ком-
байн жеткізілді. Гектарына орташа 
өнімділік шамамен екі есе артып, ге- 
ктарына 4 тоннаға дейін көтеріледі 
деп күтілуде. 

x Қазақстан Республикасы Ұлттық эк- 
ономика министрлігі Статистика ко- 
митеті 2016 жылдың бірінші жарты-
сында елде автомобиль өндірісі 2015 
жылдың осы кезеңімен салыстыр-

ғанда 62,2%-ға азайды жəне жалпы 
2,980 автомобиль шығарылды деп 
хабарлады. Қазақстан 2015 жылы 12, 
450 автомобиль жəне 1,660 жүк көлі- 
гін өндірді. 

x Халықаралық валюта қорының (ХВ- 
Қ) Қырғызстан бойынша мəлімдеме-
сіне сəйкес, ХВҚ 2016 жылы Қырғы- 
зстан экономикасының өсіміне қаты- 
сты болжамын 2,2%-ға дейін төмен-
детті. Сонымен қатар ХВҚ 2016 жы- 
лы бюджет тапшылығының ЖІӨ-ге 
қатынасын 4,5% шегінде ұстап тұру 
үшін қырғыз үкіметіне бар күш-
жігерін жұмсауын ұсынды. 

x Түркіменстан Экономика жəне даму 
министрлігі 2016 жылдың қаңтар 
мен маусым айларында ЖІӨ-нің ар-
туы 6,1% деңгейінде деп мəлімдеді. 
Сонымен қатар, барлық қаржылан-
дыру көздерінен алынған инвести-
циялардың 2015 жылдың қаңтар-ма- 
усым айларымен салыстырғанда 5,7 
%-ға ұлғайғанын хабарлады. 

x Өзбекстан Орталық банкі 2016 жыл-
дың бірінші жартысында елдің ком-
мерциялық банктеріндегі жиынтық 
активтердің 2015 жылдың сол кезе-
ңімен салыстырғанда 12,6%-ға өсіп, 
24,85 млн. долларды құрағанын жа-
риялады. Өзбек банктерінің жиын-
тық несиелік қоржыны 12,4%-ға өс- 
іп, 16,25 млн долларға жетті. 

x Өзбекстан Мемлекеттік статистика 
комитетінің мəліметтері бойынша, 
елдегі ресми жұмыссыздық деңгейі 
2016 жылдың басынан бері өзгеріс-
сіз қалды жəне 2016 жылдың бірінші 
жартысында 5,2%-ды құрады. Тиісті 
кезеңде Өзбекстанның экономикал- 
ық тұрғыдан белсенді халқы 13,192 
млн. адамға жетті. Бұл көрсеткіш 20- 
15 жылғыға қарағанда 1,8%-ға көп. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Бішкектегі ЕҚЫҰ Орталығының бас- 
шысы Сергей Капинос Қырғызстан 
Мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік ком-
итетімен ұзақ мерзімді келісімге қол 
қойды деп хабарлады. Бұл келісім əрі 
елдің қауіпсіздік секторын қолдау 
үшін ынтымақтастықты арттыру, əрі 
терроризм мен зорлық-зомбылық эк-
стермизмге қарсы күресті арттыруға 
бағытталған. 

x Қырғызстан Денсаулық сақтау мини-
стрлігі Бішкекте Қырғызстан тəуелсі-
здігінің 26-жылдығына дейін 140 төс- 
ек орны бар Қырғыз-Түрік достық ау- 
руханасының салынатын туралы жа-
риялады. Аурухана 2017 жылдың 31 
тамызына дейін іске қосылады. 

x Халықаралық ғарыш станциясының 
Ресейлік ұшуларды басқару орталығы 
(ХҒС), Ресейдің «Прогресс МС-03» 
жүк кемесінің ХҒС Pirs модуліне ав-
томатты түрде орналастырылғанын 
жариялады. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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