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ШЫҢЖАҢ ҰЙҒЫР АВТОНОМИЯЛЫҚ ӨЛКЕСІНІҢ АҒЫМДАҒЫ 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ	
Қытайдың Еуразияға ашылған қақпасы – 
Шыңжаң Ұйғыр автономиялық өлкесінің 
(Шығыс Түркістан деп те аталады) эко-
номикалық дамуы тек Қытай үшін ғана емес, 
сондай-ақ өлкемен көршілес елдер үшін де 
маңызды болып табылады. Шыңжаң Ұйғыр 
автономиялық өлкесі Қытайдың 40 млрд. дол-
лар көлемінде инвестиция салуды көзделген 
«Жібек жолы экономикалық белдеуі» жоба-
сының маңызды бағытында орналасқан. Шы-
нында да, Орталық Азия – Қытай табиғи газ 
жəне мұнай құбырлары мен Батыс Қытай – 
Батыс Еуропа желісі де осы өңір арқылы 
өтеді. Шыңжаң өлкесі халықаралық маңызды 
тасымал бағыттарының жолында орналасуы-
мен бірге, өте бай жер асты байлықтарына ие 
болуына байланысты Қытайдың ең маңызды 
шикізат көздерінің бірі болып табылады. 
Мəліметтерге сəйкес, Шыңжаң Ұйғыр 
автономиялық өлкесінің мұнай қоры шамамен 
5,6 млрд. тонна, ал табиғи газ қоры шамамен 
1,4 трлн. текше метр деп бағаланады. 
Олардың ішінде аймақтағы мұнай қоры 
Қытайдың жалпы мұнай қорының 30%-ын 
жəне табиғи газ қоры 34%-ын құрайды. Уран, 
көмір, мыс, темір, алтын жəне күміс сияқты 
пайдалы қазбалардың көлемі бойынша да 
Қытайда алдыңғы қатарда орын алатын бұл 
аймақта 142 кен түрі анықталды. Олардың 
ішінде металл кендерінің 33 түрі, металл емес 
кендердің 60 түрі жəне энергетикалық 
пайдалы қазбалардың 6 түрі бар. Өлкедегі 
көмір қоры 2,19 трлн. тоннаны құрайды, бұл 
Қытайдың жалпы көмір қорының 40%-ына 
сəйкес келеді. 
Қазіргі таңда Шыңжаң Ұйғыр автономиялық 
өлкесінде 74 өнеркəсіптік қала мен аудан (ел-
дегі қатынасы 8,14%), Қашқар жəне Қорғас 
арнайы экономикалық аймағы (елдегі қаты-
насы 28,57%), 29 шекара өткелі (елдегі қаты-
насы 10,11%), тек халықаралық жүк тасымал-
дау үшін пайдаланылатын 2 əуежай (елдегі 
қатынасы 4,44%) орналасқан. Сондай-ақ 94 
технопарк (бұлардың 23-і мемлекеттік, 71-і 
жергілікті деңгейде), 2707 өнеркəсіптік ком-
пания, 11862 ауыл шаруашылығы компания-
сы мен кооперативі, 3656 банк филиалы жəне 
102 жеке қаржы институты жұмыс істеуде. 
2009 жылды Шыңжаң Ұйғыр автономиялық 
өлкесі экономикасындағы маңызды бетбұрыс 
кезеңі ретінде қарастыруға болады. Себебі 
2000-шы жылдардан бері шамамен 10-12%-ға 
өсу қарқынын сақтаған өлке экономикасы 
2009 жылы тек 8,1%-ға ғана өсті. Мұның не-
гізгі себебі ретінде 2008 жылғы əлемдік қар-
жы дағдарысынан кейін Қытай экономи-
касының өсу қарқынының баяулауы, əлемдік 
қаржы дағдарысының аймақтағы көрші 
елдерге ықпал етуі жəне əсіресе 2009 жылы 5 
шілдеде Үрімшіде орын алған ірі этникалық 
қақтығыстың салдарын айтуға болады. 
Осыған байланысты, Шыңжаң Ұйғыр автоно-
миялық өлкесінде экспортқа бағытталған 
экономикалық дамуды бірінші кезекке қою 
арқылы сыртқы сауданың тұрақты дамуы 
үшін бірқатар маңызды шаралар қабылданды. 
Мысалы, Қытай үкіметі Қытай-Пəкістан 
экономикалық дəлізін жəне Оңтүстік – Батыс 
Азия жəне Еуразия сауда жолдары мен 
логистикалық арналарын нығайтып, өлке 
экономикасы үшін жаңа даму үлгісін құруға 
күш салды. Осы тұрғыда Үрімші экспорт 
өңдеу аймағы, Алатау еркін сауда аймағы, 

Қашқар арнайы экономикалық аймағы жəне 
Қытай – Қазақстан Қорғас шекара маңы 
ынтымақтастығы халықаралық орталығы 
құрылды. 2010 жылдың қыркүйегінде Қытай 
үкіметі Шыңжаң Ұйғыр автономиялық 
өлкесінің юаньмен трансшекаралық тікелей 
инвестициялар салуына рұқсат берді. 
Осылайша, Шыңжаң өлкесі Гонконг, Грузия 
жəне АҚШ-қа дейін тікелей инвестиция 
салды. Сөйтіп, 2014-2015 жылдары сыртқа 
салған тікелей инвестициялары 41,8%-ға 
дейін өсті. Сондай-ақ, 2013 жылы күн 
тəртібіне енген «Жібек жолы экономикалық 
белдеуі» жобасы да Шыңжаң Ұйғыр авто-
номиялық өлкесінің экономикалық дамуы 
үшін жаңа мүмкіндіктер əкелуде. 
2009 жылы 8,1%-дық өсу қарқынымен 4,274 
млрд юань (шамамен 634 млн. АҚШ доллары) 
болған Шыңжаң Ұйғыр автономиялық өлке-
сінің ЖІӨ-і 2010 жылы 10,6%-дық өсіммен 
5,427 млрд. юанға (шамамен 805 млн. АҚШ 
доллары) жетті. 2011 жылы 6,6 млрд. юань 
(шамамен 979,5 млн. АҚШ доллары) (12%-ға 
артты), 2012 жылы 7,505 млрд. юань 
(шамамен 1,113 млрд. АҚШ доллары) (12%-ға 
артты) жəне 2013 жылы 8,444 млрд. юань 
(шамамен 1,252 млрд. АҚШ доллары) (11%-ға 
артты), 2014 жылы 9,273 млрд. юань 
(шамамен 1,375 млрд. АҚШ доллары) (10%-
ға) болған өлке ЖІӨ-і 2015 жылы 8,6%-дық 
өсу қарқынымен 9,4 млрд. Юаньға (шамамен 
1,394 млрд. АҚШ доллары) дейін артты. 
Сөйтіп, ЖІӨ өсу қарқыны тұрғысынан Қы-
тайда сегізінші орын жəне Қытайдың сол-
түстік-батысындағы бес өлкесі (Шэньси, 
Ганьсу, Цинхай, Нинся жəне Шыңжаң) ара-
сында бірінші орын алды. 2015 жылы 29 қа-
занда Қытайдың 13-ші Бес жылдық даму жос-
парына сəйкес, Шыңжаң Ұйғыр автономи-
ялық өлкесінің экономикалық өсу қарқыны 
алдағы бес жылда шамамен 7% болады деп 
күтілуде. Сонымен қатар, 2015 жылдың де-
ректеріне сəйкес, өңірдегі ауыл шаруашы-
лығы саласының қосымша құны 5,8%-дық өсу 
қарқынымен 1,559 млрд. юань (шамамен 
231,4 млн. АҚШ доллары, ЖІӨ-дегі үлесі 
16,7%), өнеркəсіптік сектордың қосымша құ-
ны 6,9%-дық өсу қарқынымен 3,565 млрд. 
юань (шамамен 529,05 млн. АҚШ доллары, 
ЖІӨ-дегі үлесі 38,2%) жəне қызмет көрсету 
саласының қосымша құны 12,7%-дық өсу қар-
қынымен 4,2 млрд. юанды (шамамен 622,86 
млн. АҚШ доллары, ЖІӨ-дегі үлесі 45,1%) 
құрады. 
Мұнда тағы бір маңызды мəселені атап өткен 
жөн. Өңірдегі үшінші (қызмет көрсету) сек-
тордың қосымша құнының өсуі елде бірінші 
орынға шықты. Қазіргі таңда Шыңжаң эко-
номикасының 10 негізгі саласын мұнай өнер-
кəсібі, түсті металдар өнеркəсібі, электр энер-
гетикасы, химия өнеркəсібі, металлургия 
өнеркəсібі, көмір өнеркəсібі, тоқыма өнеркə-
сібі, машиналар мен жабдықтар өндірісі, аг-
рарлық азық-түлік өнеркəсібі жəне құрылыс 
материалдары өнеркəсібі деп көрсетуге 
болады. 
22,98 млн. халқы бар Шыңжаңның 2015 
жылғы жан басына шаққандағы кірісі өткен 
жылмен салыстырғанда 11,7%-ға артып, 
16,859 юанды құрады. Бұл өсім Қытайдың 
жан басына шаққандағы ортақ кірісінің 
артуынан 2,8 ұпайға жоғары болып, Қытай 
бойынша екінші орынға ие болды. 2015 жылы 
Шыңжаңның ТБИ-і 0,6%-ға өсті. ТБИ статис-
тикасына сəйкес, 2016 жылдың алғашқы 6 

айында ТБИ қатынасы өткен жылдың ұқсас 
мезгілімен салыстырғанда 1,2%-ға өсті. 
Соңғы жылдары Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр 
автономиялық өлкесінің сыртқы саудасын 
жақсарту үшін жүзеге асырған «Ашық есік са-
ясаты» аясында аймақтың Орталық Азия, Ре-
сей жəне басқа да елдермен сауда көлемі ұл-
ғаюда. Қытайдың жалпы Еуразия жəне əсіре-
се Орталық Азиямен экономикалық қарым-қа-
тынастарында Шыңжаңның маңызы зор. Өйт-
кені Қытайдың тек Орталық Азия елдерімен 
саудасының жартысынан көбі Шыңжаң ар-
қылы жүзеге асырылады. Шыңжаңның жалпы 
сыртқы сауда көлемі 2008 жылы 22,2 млрд. 
долларды құраса, 2009 жылы 37,9%-ға тө-
мендеп, тек 13,8 млрд. долларды құрады. 2010 
жылдан бастап қайтадан арта бастаған сырт-
қы сауда көлемі 2010 жылы 17,1 млрд. доллар 
(24,1%-ға артты), 2011 жылы 22,8 млрд. 
доллар (33,2%-ға артты), 2012 жылы 25,2 
млрд. доллар (10,4%-ға артты) жəне 2013 
жылы 27,6 млрд. доллар (9,5%-ға артты) 
болса, 2014 жылы 27,7 млрд. долларды (0,4%-
ға артты) құрады. Ал 2015 жылы Шың-
жаңның жалпы сыртқы сауда көлемі 28,9%-ға 
төмендеп, 19,7 млрд. долларды құрады. Оның 
ішінде экспорты 17,506 млрд. доллар (2014 
жылмен салыстырғанда 25,4%-ға төмендеді) 
жəне импорты 2,172 млрд. долларды құрады 
(48,2%-ға төмендеді). 
2015 жылы Шыңжаңның 172 сауда əріп-
тесінің ішінде АҚШ-пен сыртқы сауда көлемі 
2,072 млрд. доллар болып, өткен жылмен 
салыстырғанда 1,7 есе өсті. Керісінше, Қа-
зақстанмен сыртқы сауда көлемі 43,3%-ға тө-
мендеп, 5,748 млрд. доллар; Қырғызстанмен – 
21%-ға төмендеп, 3,237 млрд. доллар; Тəжікс-
танмен – 30,7%-ға төмендеп, 1,393 млрд. дол-
лар жəне Ресеймен – 56,4%-ға төмендеп, 938 
млн. доллар болды. 2016 жылдың алғашқы 6 
айында Шыңжаңның сыртқы сауда көлемі 
өткен жылдың алғашқы 6 айымен салыс-
тырғанда 10,1%-ға артып, 47,61 млрд. юань 
(шамамен 7,061 млрд. АҚШ доллары) болды. 
Мұнда аймақ экспорты 11,6%-ға өсіп, 41,23 
млрд. юань (шамамен 6,114 млрд. доллар) 
жəне импорты 1,3%-ға өсіп, 6,38 млрд. юанды 
(шамамен 946,154 млн. доллар) құрады. 
Қорытындылай келе, Қытайдың ұлттық 
қауіпсіздік, экономикалық жəне стратегиялық 
мүдделері тұрғысынан өте маңызды болып 
табылатын Шыңжаң Ұйғыр автономиялық 
өлкесінің соңғы жылдардағы экономикалық 
дамуы өлкенің Қытай үшін маңыздылығын 
анағұрлым арттыра түсті. Осыған байла-
нысты, Қытай ұлттық қауіпсіздігі мен эконо-
микалық жəне стратегиялық мүдделері тұр-
ғысынан өлкеге салған инвестицияларын да 
ұлғайтты. Бірақ Шыңжаңның сыртқы саудаға 
негізделген экономикалық даму жолы соңғы 
жылдары жаһандық жəне өңірлік деңгейдегі 
экономикалық дағдарыстардан зардап шегу-
де. Сондай-ақ, Еуразия экономикалық одағы-
ның мүше мемлекеттердің экономикасына 
əсер етуімен қатар, мұнай бағаларының тө-
мендеуі салдарынан кейбір Орталық Азия ел-
дері экономикасының құлдырауы жəне Ре-
сейдегі қаржы дағдарысы да Шыңжаң Ұйғыр 
автономиялық өлкесінің сыртқы саудасына 
теріс əсер еткенін айтуға болады. 



	

 

• Орталық Азияға сапары барысында 
Түркия Республикасы Сыртқы істер 
министрі Мевлют Чавушоглу жəне 
қазақстандық əріптесі Ерлан Ыдырысов 
Астанада өткен үшінші Бірлескен 
стратегиялық жоспарлау тобы жиналы-
сына қатысты. Кездесу барысында 
тараптар əсіресе білім беру саласындағы 
ынтымақтастықты нығайтуға келісті. 
Түркия Сыртқы істер министрі Қа-
зақстанға сапарынан кейін Душанбе қала-
сында Тəжікстан Сыртқы істер министрі 
Сироджиддин Асловпен кездесті. 
Кездесу нəтижесінде тараптар 2017-2020 
жылдарына арналған Ынтымақтастық 
бағдарламасына қол қойды. 

• Біріккен Араб Əмірліктеріне (БАƏ) 
ресми сапары барысында Қазақстан 
Республикасының президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев жəне Абу-Даби мұрагер 
ханзадасы, БАƏ Қарулы күштері Бас 
қолбасшысының орынбасары шейх 
Мұхаммед бен Заид Əл Нахаян екі 
мемлекет арасындағы қатынастарды 
арттыратын екіжақты ынтымақтастық 
мəселелерін талқылады. 

• Өзбекстан Сыртқы істер министрі 
Абдулазиз Камилов жəне Қырғызстан 
Сыртқы істер министрі Ерлан Абдылдаев 
арасындағы кездесу барысында тараптар 
түрлі деңгейдегі екіжақты байланыс-
тарды жандандыруға өзара мүдделерін 
танытып, 2016-2017 жылдарға арналған 
Ынтымақтастық бағдарламасына қол 
қойды. 

• Астанаға ресми сапары барысында 
Қырғызстан Сыртқы істер министрі 
Ерлан Абдылдаев пен қазақстандық 
əріптесі Ерлан Ыдырысов Қазақстан жəне 
Қырғызстан азаматтарының екі елдің 
аумақтарында тұруы бойынша келісімге 
өзгерістер енгізу туралы хаттамаға жəне 
екі елдің Сыртқы істер министрліктері 
арасында жүзеге асырылып, 2017-2018 
жылдарға арналған реадмиссия жəне 
ынтымақтастық бағдарламасы келісіміне 
қол қойды. 

• Бразилия президенті Мишел Темер, Ресей 
президенті Владимир Путин, Үндістан 
премьер-министрі Нарендра Моди, 
Қытай президенті Си Цзиньпин жəне 
Оңтүстік Африка президенті Джейкоб 
Зума Гоада өткен 8-ші БРИКС саммитіне 
қатысты. Тараптар БРИКС ынтымақ-
тастық тетігінің 10 жылдық мерейтойын 
атап өтті, сондай-ақ Гоа Декларациясын 
қабылдады. 

• Берлинде өткен Нормандық Төрттік 
Саммиті барысында Германия канцлері 
Ангела Меркель, Украина президенті 
Петр Порошенко, Франция президенті 
Франсуа Олланд жəне Ресей президенті 
Владимир Путин 2015 жылы өткен 
кездесуден кейінгі Минск келісімдерінің 
жүзеге асырылу үдерісін бағалап, 
Украинадағы қақтығыстарды шешу үшін 
алдағы қадамдарды талқылады. 

• Ташкентте өткен Ислам Ынтымақ-
тастығы Ұйымының (ИЫҰ) Сыртқы істер 
министрлері кеңесінің 43-ші сессиясы 
барысында тараптар ИЫҰ-ына мүше 
мемлекеттер арасындағы ынтымақтас-
тықтың саяси, экономикалық жəне 
мəдени-гуманитарлық аспектілерін, сон-
дай-ақ Өзбекстанның алдағы кезеңде 
ұйымда төрағалық етуіне байланысты 

басымдықтарды қамтыған Ташкент 
декларациясын қабылдады. 

• Экономикалық ынтымақтастық жəне да-
му ұйымы кеңесімен (ЭЫДҰ) ынтымақ-
тастық жөнінде жүзеге асырылған Бас-
қарма отырысы Қазақстан Республикасы 
премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев-
тың төрағалығымен өтті. Жиналыс ба-
рысында ЭЫДҰ ұсыныстарын іске асыру 
үшін дамыту мəселелері мен болашақта 
ұйым ішінде өзара əрекеттесу тетіктері 
қамтылған Жол картасы талқыланды. 

• Брюссельде ЕО мен Қырғызстан 
арасында өткен 14-ші Ынтымақтастық 
комитетінің кездесуі барысында тараптар 
басқару реформалары, қауіпсіздік 
қатерлерімен күрес жəне ішкі тұрақ-
тылықты қамтамасыз ету сияқты сала-
ларда ынтымақтастықты одан əрі ны-
ғайту мəселелерін талқылады. 

• Əзірбайжан Қорғаныс Министрлігі 
Иранның Дамаванд жойғышы мен 200 
əскери-теңіз флоты қызметкерін тасыған 
Джошан зымыранды əскери кемесінің 
Баку портына жетіп, үш күн бойы портта 
қалатынын хабарлады. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

• ОПЕК-тің айлық мұнай нарығы есебіне 
сəйкес, Əзірбайжанның мұнай өндірісі 
2016 жылы 10,000 баррельге өсіп, тəу-
лігіне 0,87 млн. баррель құрайды деп кү-
тілуде. Əзірбайжанның мұнай өндірісі 
2017 жылдың бірінші тоқсанында тəулі-
гіне 0,9 млн. баррель деңгейінде болып, 
2017 жылдың тиісінше екінші, үшінші 
жəне төртінші тоқсанында тəулігіне 0,8 
млн. баррель болады деп күтілуде. 

• Ресейдің Қиыр Шығыс дамыту қоры 
Қордың Бразилия, Ресей, Үндістан, 
Қытай жəне Оңтүстік Африка 
компанияларымен қол қойылған келісімі 
аясында БРИКС елдерінің тау-кен 
компанияларының Забайкалье аумағын-
дағы Ключевское алтын кен орнын 
дамытуға 500 млн. долларға дейін 
инвестициялайды деп хабарлады. 

• Баку қаласында өткен Бірлескен бизнес-
форум барысында Əзірбайжан мен 
Біріккен Араб Əмірліктерінің өкілдері 
шикізаттық емес сектор, өзара туристік 
мүмкіндіктері, импорт жəне экспорт 
инвестицияларына назар аудара отырып, 
екіжақты сауданы тереңдету мүмкіндік-
терін талқылады. 2016 жылдың қаңтар-
қыркүйек айларында екі ел арасындағы 
тауар айналымы 2015 жылдың ұқсас 
кезеңімен салыстырғанда 24%-ға артып, 
58 млн. долларды құрады. 

• Қазақстан Ұлттық Банкінің басшысы 
Данияр Ақышев əлемдегі экономикалық 
құлдырау мен шикізат бағасының 
төмендеуіне қарамастан 2016 жылы 
Қазақстан экономикалық өсуге қол 
жеткізуі мүмкін деп хабарлады. 2016 
жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 
ЖІӨ-нің өсімі 0,4%-ды құрады. 2016 
жылдың бірінші жартысында Қазақстанға 
тікелей шетелдік инвестициялардың 
ағыны өткен жылдың ұқсас кезеңімен 
салыстырғанда 26%-ға артып, 9,3 млрд. 
долларға дейін өсті. 

• Өзбекстан Экономика министрлігі жəне 
Мемлекеттік статистика комитеті 2016 
жылы Өзбекстанда 835-ке жуық жаңа кə-
сіпорын экспорттық қызметке тартылды 
деп хабарлады. 246 жаңа тауар түрі 52 
жаңа нарыққа экспорттала басталды. 
Сондай-ақ, 2016 жылдың қаңтар-қыр-

күйек кезеңінде тауарлар мен қызметтер 
экспорты жылдан жылға 1,4%-ға өсті. Со-
нымен қатар, 2016 жылдың қаңтар-қыр-
күйек кезеңінде Өзбекстанның қызмет 
көрсету саласы 12,4%-ға өсіп, бұл сала-
ның ЖІӨ-дегі үлесі 2015 жылғы қаңтар-
қыркүйек кезеңіндегі 51,2%-дан 2016 
жылдың сəйкес кезеңінде 51,7%-ға дейін 
өсті. 

• Fitch Ratings агенттігі Ресейде тұтыну 
бағаларының индексі бойынша өлшенген 
инфляция деңгейінің 2017 жылы 6%-ға 
жетіп, 2018 жылы 5,5%-ға дейін 
төмендейтінін мəлімдеді. Агенттік елдегі 
ЖІӨ-нің өсімі 2017 жəне 2018 жылдары 
сəйкесінше 1,3% жəне 2%-ды құрайды 
деп хабарлады. 

• Қазақстан Статистика жөніндегі 
комитетінің мəліметтері бойынша, 2016 
жылдың қыркүйегінде елдің астық 
экспорты 13%-ға өсіп, 436,7 километрлік 
тоннаны (КМТ) құрады. Бұл көрсеткіш 
2015 жылдың қыркүйек айында 386,1 
КМТ болды. Бұл 2010 жылдың қыркүйек 
айында байқалған рекордтық 458,8 КМТ-
дан кейінгі экспортталған ең ірі көлем 
болып саналады. 

• Ресей Қаржы министрлігі Роснефть 
акцияларын сатуға байланысты шикі-
заттық емес жəне табиғи газ кірістері 
2016 жылы шамамен 900 млрд. рубльға 
(14,2 млрд. доллар) ұлғаяды деп 
күтілгенін хабарлады. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

• Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму 
бағдарламасы аясында Біріккен Ұлттар 
Ұйымы жəне Өзбекстан Адам құқықтары 
жөніндегі ұлттық орталығы арасында 
Өзара түсіністік туралы меморандумға қол 
қойылды. Бұл меморандум шеңберінде 
тараптар адам құқықтары мен бостан-
дықтарын қорғауға қатысты жүзеге асы-
рылған қызмет туралы заң актiлерi, 
ақпараттық-талдамалық материалдар, жа-
рияланымдар жəне ақпаратпен алмасатын 
болады. 

• Түркіменстанның тəуелсіздігінің 25 
жылдығын тойлау кезінде шекарада 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 
Түркіменстан жергілікті билік органдары 
Қазақстанмен шекаралас аймақтарда атап 
айтқанда, Атырау жəне Маңғыстау ай-
мақтарында тұратындар үшін қамтамасыз 
етілген визасыз саяхат мүмкіндігін 2016 
жылдың 27 қазанына дейін тоқтатты. 

• Жапонияның Өзбекстандағы төтенше 
жəне өкілетті елшісі Нобуаки Ито жəне Бі-
ріккен Ұлттар Ұйымының Есірткі жəне 
Қылмыс жөніндегі басқармасының (БҰҰ 
ЕҚБ) Орталық Азия бойынша аймақтық 
өкілі Ашита Миттал келісімге қол қойды. 
Бұған сəйкес, Жапония үкіметі «Меке-ме-
лер арасында ұтқыр бригадалар құру арқы-
лы Өзбекстанда ауған есірткі айналымына 
қарсы күрес» атты БҰҰ ЕҚБ бағ-
дарламасына 263 млн. йен (шамамен 2,5 
млн. доллар) көлемінде жаңа қаржылан-
дыру көзін қамтамасыз ететін болады. 

• Екі космонавтты жəне НАСА аға 
қызметкері (командир Сергей Рыжиковты, 
бортинженер Андрей Борисенконы жəне 
астронавт Шейн Кимброны) тасыған 
ресейлік «Союз МС-02» кемесі «Союз МС-
02» командалық модулінде бүлінген 
кабелді жөндеу қиындықтарына байла-
нысты жоспарланған күннен шамамен бір 
айдан кейін Қазақстандағы Байқоңыр 
ғарыш айлағынан ғарышқа ұшырылды. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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