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АУҒАНСТАНҒА КӨРСЕТІЛЕТІН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КӨМЕКТІҢ ЖАҢА 
МҮМКІНДІКТЕРІ 

Ауғанстанда шамамен отыз бес жыл бойы да-
муына кедергі келтірген қақтығысты кезең 
болды. Сонымен қатар, соңғы бес жылда үкі-
меттің аумақтық бақылауын өз қолында сақ-
тап қалуына кедергі келтіретін мемлекеттік 
емес қарулы күштердің белсенділігі барған 
сайын артуда. 2014 жылы НАТО тарапынан 
жүзеге асырылған "Халықаралық қауіпсіздік-
ке жəрдемдесу күштері" (ISAF) елден шыға-
рылғаннан бері Ауғанстан үкіметі елдің Ор-
талық Азия республикаларымен шекарасына 
жақын жерде орналасқан солтүстік провин-
цияларында шабуылдарын арттырған Талибан 
лаңкестік ұйымымен күресіп келуде. Бүгінгі 
таңда ISAF-тың орнына келген НАТО-ның 
Ауғанстандағы "Табанды қолдау миссиясы" 
Ауғанстан Ұлттық қорғаныс жəне қауіпсіздік 
күштеріне (ANDSF) қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету жауапкершілігін тапсыру үдерісін аяқтау 
мақсатында 2016 жылдан кейін де елде өз ық-
палын жүргізе беруді жоспарлап отыр. 
Халықаралық қоғамдастықтың мақсаты Ауға-
нстанның экономикалық өсу қарқынын арт-
тыру, неғұрлым тиімді əрі сенімді билікті қа-
лыптастыру жəне мемлекеттік қаржының бас-
қарылуын жетілдіру болып табылады. Осы 
мақсатта 2002 жылғы қаңтар айында Токиода 
өткен алғашқы көмек конференциясында Ау- 
ғанстанның 14 млрд. доллар көлеміндегі шұ-
ғыл қажеттіліктерін бес жыл бойы қанағатта- 
ндыру мақсатында əскери емес салаларға 5,2 
млрд. доллар көлемінде көмек беру жөнінде 
уəде берілді. 2004 жылдың сəуір айында өт-
кен Берлин конференциясы жеті жыл бойы 
8,2 млрд. доллар көлемінде көмек беруге қат- 
ысты шеміммен нəтижеленді, сондай-ақ Ауға- 
нстан үкіметі тарапынан əзірленген басты қа-
ржы жинау құжаты ретінде танылған «Ауған-
стан болашағын қамтамасыз ету жоспарына» 
27,5 млрд. доллар бөлінді. 2006 жылдың қаң-
тар айында өткен Лондон конференциясында 
көмек беруші тараптар "Ауғанстан ұлттық да- 
му стратегиясы" (ANDS) аясында қалыптаст-
ырылған 5 жылдық жоспарға байланысты ел-
ге 10,4 млрд. доллар көлемінде көмек беруге 
келісті. Ал 2008 жылдың маусым айында өт-
кен Париж конференциясында халықаралық 
қоғамдастық Ауғанстанға 21 млрд. доллар кө-
лемінде қосымша көмек көрсетуге уəде берді. 
2012 жылдың шілде айында Токиода өткен 
басқа бір халықаралық конференцияда Ауған-
станға көмек беруші тараптар ел экономикасы 
мен басқа да даму қажеттіліктері үшін 16 мл- 
рд. долларлық жəрдем беруге сөз берді. 2016 
жылдың қазан айында өткен Брюссель Кон-
ференциясы нəтижесінде халықаралық көмек 
беруші тараптар Ауғанстанға төрт жыл бойы 
15,2 млрд. доллар көлемінде көмек беруге ке-
лісті. 
Шын мəнінде 70-тен астам ел жəне 30 халы-
қаралық ұйым мен мекеме қатысқан Брюссель 
конференциясында Ауғанстанның Президенті 
Мохаммад Ашраф Ғани жəне Ауғанстан атқа-
рушы билігінің басшысы Абдулла Абдулла 
мерзімі 2013 жылы аяқталған ANDS-тың орн- 

ына "Ауғанстан ұлттық бейбітшілік жəне да-
му негізі" (ANPDF) атты жаңа бесжылдық ст- 
ратегияны ұсынды. Сонымен қатар, конфер- 
енция барысында бес жаңа Ұлттық басымдық 
бағдарламасы (Азаматтардың жағдайын жақ-
сарту туралы бағдарлама, Əйелдердің эконо-
микалық мүмкіндіктерін күшейту туралы ұлт-
тық бағдарлама, Ұлттық қалалық дамыту бағ-
дарламасы, Ұлттық инфрақұрылым жоспары 
жəне Кешенді ұлттық ауыл шаруашылығын 
дамыту бағдарламасы) жəне қазірге дейін жа-
лғасып келе жатқан алты Ұлттық басымдық 
бағдарламасы үшін кейбір арнайы міндеттем-
елер белгіленген. Сонымен қатар, Ауғанстан 
үкіметі 2015 жылдың қыркүйек айында Ка-
булда қабылданған "Өзара сенімділік туралы 
негіздеме" (SMAF) мақсаттарына сəйкес Ел-
дің өз-өзіне сенімділігі туралы есепті ұсынды. 
Бұл есеп дамыту серіктестігі жəне реформа 
салаларында күн тəртібіндегі оқиғалар бары-
сын өлшейтін қысқа мерзімді мақсаттарды 
қамтиды. 
Сондықтан, Ауғанстан үкіметі 2020 жылға де- 
йінгі жаңа жəрдемдерге кепіл бере алады. Бұл 
жəрдем деңгейі жыл сайын шамамен 3 млрд. 
доллар болады деп күтілуде. Бұл деңгей 2012 
жылы халықаралық қоғамдастықтың Токио 
қаласында өткен соңғы Ауғанстан конферен-
циясында уəде берген жыл сайынғы көмек кө- 
леміне (жылына шамамен 3,9 млрд. доллар) 
жақын деңгейде. 
Жалпы жəрдем беретін елдермен қатар елге 
негізінен гуманитарлық көмек көрсететін бір-
неше ұйымдар мен мекемелер де бар. Гуман- 
итарлық көмек жəне азаматтық қорғау жөнін- 
дегі "Еуропалық комиссия департаменті" (EС- 
HO) 1994 жылдан бастап Ауғанстанға қолдау 
көрсетіп келеді. Көмек қаражаты бейтараптық 
негізде бөлінеді. ECHO ауған халқының негі- 
згі қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін жал-
пы алғанда 720 млн. еуро көлемінде қаражат 
бөлді. Біріккен Ұлттар Ұйымының "Гумани-
тарлық мəселелерді үйлестіру жөніндегі бас-
қармасы" (БҰҰ ГМҮБ) 2009 жылдан бастап 
Ауғанстанда гуманитарлық көмек көрсетіп 
келеді. ГМҮБ-ның мəліметтеріне сəйкес, 2016 
жылғы 30 маусым жағдайы бойынша Ауған-
станда 2,1 млн. адамға гуманитарлық көмек 
көрсетілді. Биыл негізінен Канада, Еуропалық 
комиссия, Германия, Норвегия, Швеция, Ұлы- 
британия мен АҚШ сияқты елдер 9,7 млн. до-
ллар көлемінде көмек беріп, ГМҮБ-ға қолдау 
көрсетті. АҚШ-тың Халықаралық даму жөні-
ндегі агенттігі (USAID) 2016 жылы гумани-
тарлық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін 
Ауғанстанға шамамен 70,5 млн. доллар көле-
мінде көмек көрсетті. Сонымен қатар, 2016 
жылы USAID Шетелдік апаттарға көмек көр-
сету кеңсесі Пəкістандағы ауған босқындары- 
мен қатар Ауғанстан ішінде қоныс аударылғ- 
ан адамдарды қоса алғанда көмекке мұқтаж 
халық үшін шамамен 40 млн. доллар көлемін-
де көмек берді. 
Ел ішінде сондай-ақ көптеген ұлттық жəрдем 
беру бағдарламалары жүзеге асырылуда. Мы-

салы, халықаралық көмек беру конференция-
сынан кейін Қазақстан 2006-2009 жылдар ке-
зеңі үшін 1 млн. долларға дейін көмек көрсет-
ті жəне Қазақстандағы жоғары оқу орындары- 
нда жəне басқа да оқу бағдарламалары бойын- 
ша білім алуға 100 ауған студентіне стипенд- 
ия тағайындады. Сондай-ақ, 2009-2011 жыл-
дар кезеңінде Ауғанстанға көмек туралы үкі-
меттік іс-шаралар жоспарына сəйкес Қазақс-
тан инфрақұрылымды дамыту жəне сумен жа- 
бдықтау бағдарламалары үшін 5 млн. доллар 
бөлді. Ал 2016-2017 жылдары Австралия үкі-
меті "Дамытуға ресми көмек" (ДРК) шеңбері- 
нде Ауғанстанға 82,7 млн. доллар көлемінде 
көмек беретін болады. Жалпы, Австралия 20- 
01 жылдан бері ДРК аясында елге 1,1 млрд. 
доллардан астам қаржы бөлді. Жақында Ауғ- 
анстан Президенті Ашраф Ғани 2016 жылғы 
қыркүйекте Нью-Делиге ресми сапары бары-
сында Үндістанның Үкімет басшысы Нарен-
дра Модимен кездескеннен кейін, Үндістан 
Ауғанстанға 1 млрд. доллар көлемінде эконо-
микалық көмек көрсетуге уəде берді. Ауған-
станға ең көп екі жақты көмек көрсеткен ел-
дердің бірі Үндістан, 2001 жылдан бастап ел-
ге 2 млрд. доллардан астам көмек берді. 
Алайда айтарлықтай халықаралық қолдауға 
қарамастан халықаралық қоғамдастықтың Ау- 
ғанстан елінің демократиялық институттарды 
құру, басқаруда реформалар жасау жəне заң 
үстемдігі жəне адам құқықтарын енгізу тұр-
ғысынан алға басуына қатысты күдіктерінің 
болғанын атап өту керек. Десе де, Еуропа ода- 
ғы елде əйел құқықтары, сыбайлас жемқорл-
ыққа қарсы іс-шаралар мен табыс жинау теті-
гінің жақсаруы сияқты гуманитарлық даму са- 
лаларында біраз ілгерілегінін мəлімдеді.  
Бүгін Ауғанстан ұлттық бюджетінің 90%-дан 
астамы шетелдік көмекке негізделген едəуір 
дəрежеде шетелдік қаржыландыруға тəуелді 
мемлекет болып табылады. Ауғанстан жаһан-
дық Адам даму индексі бойынша 186 ел ара-
сында 175-орында орналасқан. 2015 жылы Tr-
ansparency International ұйымы Сыбайлас же- 
мқорлықты қабылдау индексі бойынша Ауғ- 
анстан 167 ел арасында 166-орынға ие. Дүни-
ежүзілік банктің 2016 жылы жариялаған Биз-
нес жүргізу жеңілдігі рейтингісінде Ауғанст- 
ан 189 ел арасында 177 орынды иеленді. 
Сондықтан, көптеген саяси жəне экономика-
лық мəселелермен қатар қауіпсіздік мəселел- 
ерге тап болған елдің жағдайы тұрақсыз бол- 
ып қала беруде. Қазіргі уақытта Дүниежүзілік 
банктің болжамдарына сəйкес, Ауғанстан 20- 
30 жылға дейін, тіпті одан да ұзақ мерзімге 
шетелдік көмекке тəуелді болуға мəжбүр. Ка-
бул өз кезегінде жақын болашақта саяси, эко-
номикалық жəне əлеуметтік салалардағы мақ-
саттарына жетіп, қажетті қаржылық көмекті 
алу үшін бұдан кейінгі бастамаларын қолдай-
тын сенімді серіктестер мен көмек беретін ел-
дерді қажет ететінін жақсы түсінеді.  



 

 

x Қырғызстан Республикасының Парламе- 
нті 2016 жылы 11 желтоқсанда Конститу- 
цияға өзгерістер мен толықтырулар енгі-
зу туралы референдумды тағайындау ту-
ралы заң жобасын мақұлдады. Ел прези-
денті Алмазбек Атамбаев заңға қол қой-
ды. 

x Сочиге ресми сапары барысында Түрік-
менстан президенті Гурбангулы Бердімұ-
хамедов жəне оның ресейлік əріптесі Вл- 
адимир Путин екіжақты ынтымақтастық-
ты талқылады. Сондай-ақ, тараптар Ресей 
2016 жылғы қаңтар айында түрікмен та-
биғи газ импортын тоқтатқаннан кейін 
сауда айналымын одан əрі жетілдіру мə-
селелері бойынша пікір алмасты. 

x Ташкентке ресми сапары барысында Үн-
дістан Сыртқы істер жөніндегі мемлекет-
тік министрі Мубашир Джавед Акбар жə- 
не Өзбекстан Сыртқы істер министрі Аб-
дулазиз Камилов саяси жəне дипломатия- 
лық, сауда-экономикалық жəне өзге сала- 
ларда екі елдің екіжақты қарым-қатынас- 
тарының негізгі мəселелерін талқылады. 
Тараптар 2016 жылдың маусым айында 
Үндістан Үкімет басшысы Нарендра Мо-
дидің Өзбекстанға ресми сапары барысы- 
нда қол жеткізілген келісімдерді іске асы- 
руды көздеді. 

x Өзбекстан – Еуропалық одақ Парламент-
тік ынтымақтастық комитетінің 12-ші от- 
ырысы барысында Өзбекстан Сыртқы іс-
тер министрі Абдулазиз Камилов пен Еу- 
ропалық Парламенттің Орталық Азия жə-
не Моңғолия елдерімен ынтымақтастық 
делегациясының төрағасы Ивета Григуле 
парламентаралық ынтымақтастықты ны-
ғайтудың келешегін талқылады. 

x Бішкекте өткен Шанхай ынтымақтастық 
ұйымына (ШЫҰ) мүше мемлекеттердің 
Үкімет басшылары кеңесінің 15-ші оты-
рысы барысында мүше елдер ынтымақта-
стық туралы 12 құжатқа қол қойды. Атап 
айтқанда, ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің 
Үкімет басшылары Бірлескен коммюни-
кеге қол қойды. Сонымен қатар, елдер 
2017 жыл үшін ШЫҰ бюджеті туралы 
жарлыққа, 2017-2021 жылдары ШЫҰ 
аясында жобалық қызметті одан əрі да-
мыту жөніндегі іс-шаралар тізіміне жəне 
ШЫҰ Даму банкі мен Даму қорын құру 
туралы жарлыққа қол қойды. 

x Мəскеуге ресми сапары барысында Түр-
кия Бас штабының басшысы Хулуси Ак- 
ар жəне ресейлік əріптесі Валерий Герас- 
имов Сирия қақтығысын шешу үшін екі 
ел арасындағы күштерді үйлестіру мəсе-
лелерін талқылады. 

x Венгрияның Əзірбайжан еліндегі елшісі 
Имре Ласлоцки Бакудегі Венгрия елшілі-
гінің 2017-2018 жылдары НАТО байла-
ныс кеңсесі ретінде жұмыс істейтінін жə-
не Румыния елшілігінің міндеттерін қа-
былдайтынын мəлімдеді. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Түрікменстан мұнай-газ кешені Түрікме- 
нстанның шығысындағы Халкабат кен 
орнында жаңа табиғи газ қоры табылды 

деп жариялады. Барлау ұңғымасында бұ-
рғылау жұмыстары жасалғаннан кейін 
3,070-3,064 метр тереңдікте газдың ком-
мерциялық ағыны алынды. 

x Əзірбайжанның «SOCAR» мемлекеттік 
мұнай компаниясының Стратегиялық да-
му жөніндегі вице-президенті Тофик Гах- 
раманов Гейдар Əлиев Баку мұнай өңдеу 
зауытын жаңғырту құны шамамен 1.5-1.7 
млрд. доллар болады деп хабарлады. Со- 
ндай-ақ, мұнай өңдеу зауытының аумағ- 
ында құрылыс жұмыстары 2017 жылдың 
наурыз айында басталады деп мəлімдеді. 

x Қазақстанның Ұлттық мұнай-газ компан- 
иясы "ҚазМұнайГаз" төрағасы Сауат Мы- 
ңбаев кейбір еншілес компанияларын та-
рату жəне олардың функцияларын алу ту- 
ралы компанияның жоспарларын жария-
лады. «ҚазМұнайГаз - Өңдеу жəне Марк-
етинг» жəне «ҚазТрансГаз» еншілес ком-
паниялары сəйкесінше 2016 жəне 2017 
жылы таратылатын болады деп мəлімде-
ді. «ҚазТрансГаз» еншілес компаниялары 
атап айтқанда, «Интергаз Орталық Азия» 
жəне «ҚазТрансГаз Аймақ» «ҚазМұнай-
Газ»-дың тікелей бақылауында болады 
деп атап өтілді. 

x SOCAR мұнай жəне газ тасымалдау жə- 
не газ нысандары вице-президенті Рахм- 
ан Гурбановтың айтуынша, Каспий теңі-
зіндегі Əзірбайжанның ірі газ кен орны 
Шах-Денизден шығатын өнім 2016 жыл-
дың қаңтар-қыркүйек айларында 10%-ға 
өсті. Ішкі қажеттіліктерін қанағаттандыру 
үшін Əзірбайжан 2,64 газ млрд. текше 
метр Шах-Дениз газын сатып алды. Бұл 
Каспий газ кен орнынан сатылған жалпы 
газдың 32,9%-ын құрайды. 

x Иранның ұлттық мұнай компаниясы Ха-
лықаралық істер департаментінің дирек-
торы Мохсен Гамсаридің айтуынша, Ир- 
аннан Еуропаға мұнай тасымалы тəулігі-
не 700,000 баррельге жетті, ал 2016 жыл-
дың қазан айында Иранның орташа тəу-
ліктік шикізат экспорты 2,44 млн. бар-
рельге жетті. 

x Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Жапонияға рес- 
ми сапары барысында ұйымдастырылған 
Қазақстан-Жапон Бизнес форумының фо- 
рматында өткен Үкіметаралық комиссия-
сының отырысы барысында тараптар хи-
мия, инновациялық технологиялар, энер-
гетика, қаржы, құрылыс материалдарын 
өндіру, туризм жəне сауда салаларында 
1.2 млрд. долларды көлемінде 13 комме- 
рциялық келісімге қол қойды. Сонымен 
қатар, жапон тарапы Қазақстанда страте-
гиялық инвестициялық жобаларды, атап 
айтқанда, Атырау терефтал қышқылы жə- 
не полиэтилентерефталат зауытын, Маң-
ғыстау облысында жел электр станция-
сын, нейтронды сəулелену жəне радиои-
зотоп өндірісін бірлесіп пайдалануды 
қаржыландыруға келісті. 

x Еуропа қайта құру жəне даму банкі 
(ЕҚДБ) Орталық Азия елдерінің көбісі 
үшін 2017 жылғы ЖІӨ-нің өсуі алдыңғы 
болжамдармен салыстырғанда артты деп 
хабарлады. Сондай-ақ, ЕҚДБ 2017 жылы 
Қазақстанда 2,4% өсуін (2016 жылы 

0,7%-бен салыстырғанда), Қырғызстанда 
2,6% өсуін (2016 жылы 1,6%-бен салыс-
тырғанда) жəне Түрікменстанда 7,1% өс- 
уін (2016 жылы 6,5%-бен салыстырғанда) 
күтуде. Келесі жылы Тəжікстан ЖІӨ-і 
4,1%-ға (2016 жылы 4,5%-бен салыстыр-
ғанда) дейін төмендейді, ал Өзбекстан ел-
інің ЖІӨ-і 6,2%-ға дейін төмендейді 
(2016 жылы 6,5%) деп күтілуде. 

x Əзірбайжандық делегацияның Атырауға 
ресми сапары барысында Əзірбайжан Қа-
зақстандағы елшісі Рашад Маммадов жə-
не Қазақстанның Атырау облысының əк- 
імі Нұрлан Ноғаев екі ел арасындағы сау-
да-экономикалық байланыстарды дамыту 
мүмкіндіктерін талқылады.  

x Өзбекстанның мемлекеттік меншігіндегі 
«Өзбекстан Темир Йоллары» теміржол 
компаниясы 2016 жылы қаңтар-қыркүйек 
айларында компанияның жолаушылар та- 
сымалы жылдан жылға 1,28%-ға артып, 
15,8 млн. жолаушыға өсті деп жариялады. 
Жүк айналымының көлемі 13,68 милли- 
ард тонна/км құрады. «Өзбекстан Темир 
Йоллары» 2016 жылдың тоғыз айында 
жылдан жылға 5,2%-ға өсіп, 257,7 млн. 
доллар көлемінде экспорттық қызмет кө- 
рсетті. 

x Ресейдің Мемлекеттік Думасы 2016 жыл-
ғы республикалық бюджетке түзетулерді 
қабылдады. Федералдық бюджетте енгізі- 
лген өзгертулермен бұдан бұрын қабыл-
данған 13,738 трлн. рубль (216.2 млрд. 
доллар) орнына 13,4 трлн. рубль (210.9 
млрд. доллар) шамасында бюджет кірісі 
көзделген. Бюджет шығындары 304,3 мл- 
рд. рубльден (19,3 млрд. доллар) 16,4 тр- 
лн рубльге (258.2 млрд. доллар) өседі. 
Түзетулер бюджет тапшылығы 2,3 трлн. 
рубльден (36,2 млрд. доллар) 3 трлн. ру-  
бльге (47,2 млрд. доллар) дейін артады, 
басқаша айтқанда, бюджет тапшылығы-
ның ЖІӨ-ге қатынасы 3,7% болады деп 
көздеуде. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Мəскеу əкімі Сергей Собянин Мəскеу Үкі- 
меті Мəскеу орталығында орналасқан Яки- 
манка ауданындағы алаңға Өзбекстанның 
тұңғыш Президенті Ислам Каримовтың ат- 
ын беру жайлы қаулы қабылдады деп жа-
риялады. Бұл алаңның Мəскеудегі Өзбек-
стан консулдығы мен қонақ үйі жанында 
орналасқаны атап өтілді. 

x Ресей Үкімет басшысы Дмитрий Медведев 
ВИЧ, В жəне С гепатитімен күресте азама- 
ттарды дəрілермен қамтамасыз ету үшін 
35.95 млн. доллар бюджет қаржысын бөлу 
туралы нұсқаулық жариялады. 2016 жылы 
федералдық бюджетте қамтамасыз етіл-
гендей бұл қаржы Ресей Денсаулық сақтау 
министрлігіне бөлінеді. 

x Қазақстан соты Алматы қаласында 8 поли- 
ция қызметкері мен 2 бейбіт тұрғынды ат-
қаны үшін қамауға алынған адамға өлім 
жазасын беру туралы шешім қабылдады. 
Бұл шешім əсіресе ерекше болып табыла-
ды, себебі өлім жазасына 2004 жылы мо-
раторий жарияланған еді. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
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