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Abstract 
The concept of development, which was formally introduced to the 

international community after World War II, has undergone various changes. 

Initially, development was a one-sided term that could mostly imply 

economic progress. But by the passage of time, it gained different facets and 

definitions. Therefore, in modern time development is a multifaceted 

concept that includes different aspects of life, from economic growth to 

social, political, and the latest and most prime one, human development. 

Nowadays, development is a key issue in governments’ national plans and 

these governments try to use all their potentials and possible opportunities to 

pave the way for the progress and development of their country. Central 

Asian states are also attempting to consider special programs for progress 

and development. This issue is highly regarded in the policy-making process 

in the third decade of independence of Central Asian States. 

Kazakhstan for instance could turn into a developing country by 

preparing the required infrastructures. They could even do better than other 

neighboring states in the region. However, it was a long bumpy ride for this 

country. In the first decade of independence, there was a lack of ruling 

power in the region. In addition to the domestic problems that Russia and 

Kazakhstan were facing at that time, Kazakhstan had no choice but to boost 

its economic ties with western powers like the U.S that had already planned 

to gain the advantage of the region’s hydrocarbon resources. This period of 

time is referred to as the discourse of distancing from Moscow and turning to 

the west. Having regained power, Russia tried to return to Central Asia. 

Therefore, five states began improving their ties with Russia again. But in 

the third decade, the CIS countries including Kazakhstan realized that they 
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need a better understanding of development based on their national 

potentials and demands. Kazakhstan for example, perceived that it can 

neither ignore Russia as an old ally nor neglect the rapid pace of progress 

and development in the world and the western countries, in particular, 

therefore it tried to take a novel stand on both national and foreign policy to 

provide progress and advancement in the country.    

In this regard, this research is an attempt to address the important 

question as to what is the development pattern of Kazakhstan during 2010-

2020? To answer this question, authors introduce a hypothesis which 

suggests that Kazakhstan development pattern during 2010-2020 was based 

on exogenous and balanced development pattern. Kazakhstan implemented 

this pattern by employing multilateral diplomacy, using international 

opportunities, improving relations with both Western/Eastern powers 

especially the U.S and EU on the one hand and with Russia and China on the 

other. To make this clear, the article unfolds the programs and policies 

employed by the government of Kazakhstan and will also discuss various 

aspects of the development of Kazakhstan in brief. 

Not so long after the independence, the government introduced a brand 

new strategy called Kazakhstan strategy-2030. In addition to this early 

strategy, several other national strategies were introduced during the coming 

years. Among the main goals of these strategies were boosting economic 

growth, human development, citizens’ prosperity, social and inter-ethnic 

integrity, sustainable development, etc. Addressing the economic 

development of Kazakhstan, it had lots of fluctuations but in recent years it 

has been improved. Thanks to exporting hydrocarbon products, Kazakhstan 

is one of the main energy providers of the EU. China and Russia are amongst 

other top destinations of Kazakhstan exports. Aside from the statistics, it can 

be understood that Kazakhstan’s economic strategies are based on a 

balanced policy and multilateralism to gain the advantages of all possible 

economic opportunities. They mostly import from Russia and 

simultaneously export mostly to the EU via Russia. They are also benefiting 

from cooperating with the Chinese companies in building the infrastructure 

for the Belt and Road initiative in addition to connecting their national 

infrastructure program (titled Nurly Zhul) to the Chinese programs. All this 

indicates that Kazakhstan has chosen a balancing policy in its relations with 

great powers so they can benefit from every possible opportunity to enhance 

their developments. 

From the political aspect, Kazakhstan has seen Nazarbayev as its one and 

only president for 30 years. Even though he resigned from power, his 

leverage in political affairs is still felt. He is in charge of Kazakhstan 
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National Security Council and Nur Otan, the most powerful political party in 

the country. He is also called the Father of Nation and is exempted from 

some issues such as investigations. Furthermore, his family members have 

critical positions in important economic sectors. However, in 2017, a series 

of constitutional amendments led to the transfer of some power from the 

government to parliament. But as observers report, parliament is not doing 

well in effectively overseeing the presidency. According to the statements of 

the Organization for Security and Cooperation in Europe, elections in 

Kazakhstan have consistently failed to meet international standards such as 

neutrality, consensus and transparency.  

The next important factors about Kazakhstan development are human and 

sustainable development. Over the past decade, Kazakhstan has been able to 

meet most of the indicators of human development and has made good 

progress in important indicators such as social welfare, health, education and 

employment especially when compared with its neighbors in Central Asia. 

The growth of these indicators is another sign of the correct implementation 

of a balanced policy in the internal affairs of this country. Even if there were 

some challenges in implementing sustainable development goals, but as the 

recent national reports show, the situation has become better and more 

efforts are in progress to meet the whole criteria of sustainable development.  

Finally, Kazakhstan’s relations with its key partners including Russia, 

China, EU and the U.S show that this country has succeeded in 

implementing a balanced foreign policy and multilateralism. Having close 

military-economic ties with Russia as well as cooperating in infrastructural 

projects with China plus having strong political-economic ties with the EU 

and the US, all have made Kazakhstan the most successful country in 

Central Asia that could have implemented the balanced and multilateral 

policies to pursue its goals towards progress, growth and sustainable 

development. Therefore, it could be said that the pattern of development in 

Kazakhstan is an exogenous development one.  

 

Keywords: Balanced Policy, Exogenous Development, Kazakhstan, 

Multilateralism, Sustainable Development. 
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 چکيده

ویلهه در   بله تکاملل   وبه معنی رشد  های متعددی داشته است. نخست نیزمان مع مفهوم توسعه در طول
بعدی تبدیل دستخوش تغییرهای متعددی شد و اکنون به مفهومی چند گذر زمان بعد اقتصادی بود، اما با

هلا و   نیازمنلدی  به توجه با از جمله قزاقستان کوشیدند کشورها از بسیاری اینکه توجه شایان. شده است
 از دوری گفتمان از مسیر، این در قزاقستان. بیابند توسعه و پیشرفت برای راهی شان، داخلی های رفیتظ

 سوم دهۀ در غرب و مسکو میان گراییموازنه گفتمان تا گرفته استقالل اول دهۀ در گرایی غرب و مسکو
وی توسلعه در قزاقسلتان   دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که الگ نوشتار به در این .است کرده تجربه را

شود که الگوی توسعه در  چگونه بوده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می 0303تا  0393های  در سال
گرایی بلوده اسلت کله بلا      زا و موازنه بر مبنای الگوی توسعۀ برون 0303تا  0393های   قزاقستان در سال

المللی و تقویت روابلط بلا ایلامت متولد و      نهای بی  کارگیری دیپلماسی چندجانبه، استفاده از ظرفیت به
سو و حفظ روابط موجود با روسیه و همچنین گسلترش روابلط بلا چلین از سلوی       اتوادیۀ اروپا از یک  

-های اساسی در راستای توقق توسعه است. در این نوشتار از روش توصلیفی  اقدام  دنبال انجام  دیگر، به
های گوناگون در ابعاد مختلف توسعۀ قزاقستان نشان داده است کله    کنیم. بررسی داده تولیلی استفاده می

هلای مختللف داخللی و      زا در حوزه گرایی و برون های این کشور بر اساس الگوی موازنه  گذاری سیاست
 خارجی دستاوردهای بسیار خوبی برای این کشور داشته است.

 
 واژگان اصلی
 .گرایی، قزاقستان یی، سیاست موازنهگرا چندجانبه، زا، توسعۀ پایدار توسعۀ برون
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 مقدمه
المللی مطرح شد تاکنون  بین  طور جدی در جوامع  مفهوم توسعه که پس از جنگ جهانی دوم به

بعدی بلود و   جانبه و تک تغییرهای زیادی شده است. در ابتدا مفهوم توسعه، تنها یک  دستخوش 
پلرداختن بله ابعلاد دیگلری از توسلعه نیلز       چرخید، اما با گذشت زمان نیاز  پیرامون اقتصاد می

بعدی به مفهلومی چندجانبله و    جانبه و تک احساس شد. بنابراین توسعه امروزه از مفهومی یک
گیرد. امروزه توسعه جزء  چندبعدی تبدیل شده است که ابعاد گوناگون زندگی بشری را دربرمی

موسوب  کشورها های  گذاری یاستس مهم ارکان از یکی و است المللی بین   جوامع مهم های بوث
صورتی که گفتمان توسلعه   شود و کشورهای آسیای مرکزی نیز از این امر مستثنی نیستند. به می

ویهه در دهۀ سوم استقاللشان. قزاقسلتان   به ها تبدیل شد  های جدی این کشور  به یکی از دغدغه
فاصله نسبت به دیگر همسایگان خلود  ای از کشورهای این منطقه، توانست با  عنوان نمونه به  نیز 

 های مزم، به کشوری در حال توسعۀ تبدیل شود.   کردن زیرساخت و با فعال
های بسیاری را تجربه کرده است. در دهۀ اول استقالل، با توجه   البته این کشور فراز و فرود

ود و خل   به شرایط داخلی کشور و مشکالتی که پس از فروپاشی گریبلان روسلیه را گرفتله بل    
قدرتی که در منطقه به وجود آمده بود، قزاقستان به ناچار برای تقویت بعلد اقتصلادی، روابلط    

برداری از منابع هیدروکربنی این منطقه بله سلرعت وارد    خود را با غرب و آمریکا که برای بهره
شود. در  گرا یاد می عمل شده بودند تقویت کرد. از این دوره به گفتمان دوری از مسکو و غرب

اش را دوباره در دست بگیرد و با توجه  دهۀ دوم، پس از آنکه روسیه توانست زمام امور داخلی
های منطقه و نیز اهمیت همیشگی آسیای مرکزی برای روسیه، تالش کرد حضور خود  به توول

 رو، روابط کشورهای آسیای مرکزی با مسکو دوباره مسلتوکم  در این منطقه را احیا کند. از این
دنبال تعریف جدیدی  ای رقم خورد که این کشورها به گونه شد، اما در دهۀ سوم دیگر شرایط به

های خود برآمدند. برای نمونله، قزاقسلتان دریافلت کله نله        گیری در سیاست از روابط و جهت
تواند  رنگ کند و نه می اش، روسیه را کم تواند روابط و نیازهای خود نسبت به همتای دیرینه می
ویهه غرب در حال توقق است، عقب بمانلد. در   به  ای که در جهان و  ز روند پیشرفت و توسعها

 نتیجه بر آن شد که در حوزۀ سیاست داخلی و خارجی، موضع جدیدی در پیش بگیرد.
پاسخ دهیم که الگوی توسلعه در قزاقسلتان    کوشیم به این پرسش اساسی می نوشتار این در
چگونه بوده است؟ در پاسخ بله ایلن پرسلش ایلن فرضلیه مطلرح        0303تا  0393های  در سال

برمبنلای الگلوی توسلعۀ     0303تلا   0393هلای    شود که الگوی توسعه در قزاقستان در سلال  می
هلای   کارگیری دیپلماسی چندجانبه و اسلتفاده از ظرفیلت   گرا بوده است که با به زا و موازنه برون



 133 (2323تا 2333الگوي توسعۀ جمهوري قزاقستان ) 

سو و حفظ روابط موجلود بلا    اتوادیۀ اروپا از یک  متود و المللی و تقویت روابط با ایامت  بین  
هلای اساسلی در    اقلدام   دنبال انجلام   روسیه و همچنین گسترش روابط با چین از سوی دیگر، به

. کنلیم  ملی  بیلان  را مقاله این مفهومی چارچوب ابتدا نوشتار این راستای توقق توسعه است. در
 بر توسعه گوناگون ابعاد در ادامه .کنیم می بررسی را ستانقزاق ای توسعه های  برنامه پیشینۀ سپس
 گیلری  نتیجله  و نهلایی  بنلدی  جمع نیز پایان در. کاویم می را کشور این در آن نوین مفهوم مبنای
 کنیم. می

 

 چارچوب مفهومی
تغییرهلای مفهلومی و کلارکردی      یابیم که این مفهلوم دسلتخوش    با بررسی مفهوم توسعه درمی

ست. بنابراین برای اینکه به درک درستی از مفهوم توسلعه در طلول زملان دسلت     زیادی شده ا
های گوناگونی که در طول زمان از ایلن مفهلوم ارائله شلده را بررسلی       ها و تعریف یابیم، نمونه

توسعۀ انسانی که برنامۀ توسعۀ سلازمان مللل متولد      طور که در گزارش  کنیم. برای نمونه آن می
توسلعۀ انسلانی، گسلترش      های ابتلدایی   هدف»، آمده است: (United Nations, 1990)منتشر کرد 

ها باید   تر و مشارکتی است. این انتخاب ای دمکراتیک ها برای ساختن توسعه دامنۀ انتخاب انسان
های شغلی، آموزش، بهداشت و مویطی سالم را شامل شلوند.    حق دسترسی به درآمد و فرصت
هلای    منلدی از آزادی  های جامعلۀ خلود و بهلره    شرکت در تصمیمهمچنین هر فرد باید فرصت 

 کند، توسلعه  اقتصادی و سیاسی را داشته باشد. در تعریفی که مایکل تودارو از توسعه ارائه می

 شکل برداشلت  اجتماعی، ساخت در اساسی تغییرهای   مستلزم داند که چندبعدی می جریانی را

 فقلر  کلردن  کلن  ریشه نابرابری و کاهش اقتصادی، رشد نیز تسریع و ملی نهادهای و مردم عامۀ

 نظلام  بامی سوی به حرکتی در تعریفی دیگر از میردال، توسعه. (Todaro, 2000: 13)است  مطلق
هلای   عاملل  اقتصلادی،  هلای  عاملل  بلر  علالوه  اجتماعی نظام که است معتقد است. او اجتماعی

 بیلانی  در و سلالمت  ، بهداشلت و آموزشلی  امکانلات  ملردم،  اقشلار مختللف   دیگری از جمله
. تعریفی که هر یلک از  (Myrdal, 1974: 729)گیرد  می بر در ها را  نگرش و نوع نهادها تر ه گسترد

تواننلد   هلا ملی   اند شامل مصادیق متفاوتی است. اما آیا همۀ این توضلیح  ها ارائه داده این توضیح
 شناخته شوند. « تعریف»عنوان  به  

برانگیز اسلت کله هملواره بلر سلر تعریلف واحلدی از آن اخلتالف          توسعه، مفهومی بوث
معتقد است توسعه،  (Misra, 1985) 9میسرا پی نظرهای فراوانی وجود داشته است. برای نمونه، آر
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زمان مورد نظر قلرار   ای بسیار مشکل و پیچیده است و تا زمانی که همۀ جوانب آن را هم پدیده
در عصلر  توسلعه  مفهلوم  درک درسلت  بلرای  بود. بنلابراین   ندهیم، در درک آن ناتوان خواهیم

دورۀ  هلای  بله تولول   تاریخچلۀ ایلن لغلت    .این لغت تخصصلی برگلردیم   ۀبه ریشباید کنونی 
. بلود ز این نوع واژگلان  رشد و ا قی،که در آن زمان مساوی با تر گردد باز می رنسانس در اروپا

سازی بسیاری از مفاهیم از جمله اقتصلاد،  دورۀ رنسانس از قرن پانزدهم آغاز شد و منجر به نو
هنر و فلسفه شد. در واقع در این دورۀ زمانی که در ادامه و امتداد رشد اروپا از زمان رنسلانس  

رو هستیم. پس از گذشت چنلدین   به به بعد است، با نگرش بیشتر اروپاییان در مفهوم توسعه رو
بیش از پیش دستخوش توول  هوم توسعهمف های پس از جنگ جهانی دوم در سالویهه  قرن، به
 تفکلر  گسلترش بلا  . اندکی بعد و به معنای رشد اقتصادی بود ابتداتوسعه در  ،در این دوره .شد

 .(Haddad, 2013: 64) شلد  اضلافه  نیلز  اجتملاعی  سیاسلی و  در ابعلاد  نوسلازی  توسعه، مفهلوم 
سعه از هلم جلدا مانلده    اجتماعی و اقتصادی تو های جنبهتوسعه که در آن  ۀبرخالف اولین ده
ایجلاد تلوازن میلان    و  توسلعه معطلوف شلد    ۀسوی تلفیق دو جنبل  توسعه به ۀبودند، دومین ده

 اجتملاعی،  ابعلاد  بلر  تمرکلز  بلا  9193 دهلۀ  در .ضروری شناخته شلد  مختلف توسعه های جنبه
زمللان بللا رونللد  هللم (Haddad, 2013: 64)شللد  مطللرح انسللانی شللکوفایی عنللوان بلله   توسللعه
شدن مفهوم توسعه، یکی از ابعادی که بسیار مورد توجه قرار گرفت، مسلئلۀ مولیط    یچندوجه

 دهۀ اواخر در که بود مفهومی شد. پایداری« توسعۀ پایدار»زیست بود که منجر به ظهور مفهوم 
الگویی برای توسلعه   ارائۀ گذاری نام این هدف ترین مهم شد و مطرح 9193 دهۀ اوایل و 9193

ن کلارگزارا  و در شأن انسان و طبیعت باشلد. املروزه   آور نباشد یط زیست زیانبود که برای مو
 هلای غیردولتلی هسلتند    المللی و سازمان بین  ها و نهادهای  ها، سازمان توسعۀ پایدار دولت  اصلی 

(Shirzadi, 2012: 138-141)                  . 
هلای توسلعۀ هلزاره،     از آن هلدف  توسعۀ انسانی و بعد  شدن نظریۀ  رو، پس از مطرح از این
های توسعه در جهلان، سلند    دادن به چالش های سازمان ملل برای پاسخ  ها در ادامۀ برنامه دولت

در جهان توقق بیابد. بنلابراین بلا بررسلی     0303توسعۀ پایدار را تدوین کردند که باید تا سال   
تغییرهای کارکردی و مفهومی   شود که در طول زمان توسعه دستخوش  مفهوم توسعه آشکار می

زا  زا و بلرون  درون  اش بله دو مفهلوم    شده است. شایان توجه اینکه توسعه در مفهوم کلارکردی 
 و جامعله  درون از کله  هایی است سازمان و نهادها زا مجموعۀ درون  شود که منظور از  تقسیم می

 رسلو   بلامتر هلای    میله  بله  یبسترساز با کم کم و شود می آغاز آن نهادهای و زیرینهای   میه
 پایین به بام ازای  زا نیز توسعه آورد. برون می وجود به را نظر مورد تغییرهای   تدریج به و کند می
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 توسلعه  حلال  در کشورهای به و گرفته پیشرو و صنعتی جوامع از را توسعههای   مؤلفه که است
نسان در زندگی بشری، توسعه جایگلاه  شدن نقش ا با مووری. (Latifi, 2009: 74) کند می تزریق

المللی پیدا کلرده اسلت. از    بین  های داخلی و   گذاری کشورها در عرصه بسیار مهمی در سیاست
های   گذاری ها و سیاست کوشیم کاربست مفهوم توسعه در بستر توول رو در بخش بعدی می این

 سعۀ این کشور داشته باشیم.دولت قزاقستان را بررسی کنیم تا درک بهتری از نوع الگوی تو
 

 تاریخچۀ برنامۀ توسعه در جمهوري قزاقستان
جمهوری قزاقستان آملده اسلت و در ادامله مفصلل بله آن       بنا بر اسنادی که در وبسایت ریاست

های گوناگونی بلرای رشلد و توسلعۀ      پردازیم، با گذشت چند سال از استقالل، دولت برنامه می
ای  جمهور قزاقستان در سخنرانی رئیس9119تدوین کرد. در سال های گوناگون   کشور در حوزه

راهلی   0303-را بیان کرد. راهبرد قزاقستان 0303راهبردهای توسعۀ جمهوری قزاقستان تا سال 
تلرین و بلا    شدن به یکی از ایملن  سوی تبدیل داد که کشور را به بلندمدت از توسعه را نشان می

بلرد.   طی به همراه اقتصادی پویا و در حال توسعه پیش میموی ترین کشورها از نظر زیست ثبات
این راهبرد هفت اولویت بلندمدت از جمله امنیت ملی، ثبات سیاست داخللی، رشلد اقتصلادی    

گذاری خارجی، بهداشت، آملوزش و سلالمتی    بر پایۀ اقتصاد بازار آزاد همراه با افزایش سرمایه
ونقلل و ارتباطلات و دوللت     طور خلا  حملل   هشهروندان، ذخایر نیرو، ارتقای زیرساخت و ب

سلازی راهبلرد    شلد. ایلن برنامله بله نخسلتین مرحللۀ بلندملدت پیلاده         متخصص را شامل ملی 
سازی، برنامۀ راهبلردی توسلعۀ جمهلوری     تبدیل شد. مرحلۀ بعدی این پیاده« 0303-قزاقستان»

 9.(Government of Kazakhstan, 2019 (a)) است 0303قزاقستان تا سال 
 

 2333. راهبرد توسعۀ جمهوري قزاقستان تا سال 3
 در مقدماتی مرحلۀ دو که است 0303 تا سال توسعۀ قزاقستان راهبردی مسیر ادامۀ راهبرد این

 ، کله شلامل  0393 سلال  در طلرح  دوم مرحللۀ  تصویب از داشت. پس 0303 و 0393های سال

 شلود   بیشلتر  راهبلرد،  ایلن  مانیز دورۀ که شد آن بر شد، تصمیم می 0303 سال تا هایی برنامه

 0303 -قزاقسلتان  راهبلرد  از خلود  سلامنۀ  سخنرانی در نظربایف 0399 سال در کهای  گونه به

هایی در حلوزۀ رشلد اقتصلادی و حمایلت از کلارآفرینی،       کرد. این طرح شامل هدف رونمایی

                                                           
 اطالعاتی بر مبتنی بخش این مطالب نبود، پذیر امکان معتبر های . از آنجا که دسترسی به برخی از اسناد و گزارش9

 .  استناد به آن وجود داشت امکان که بود گزارشی معتبرترین این .است آمده قزاقستان دولت وبسایت در که است
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ی کلردن سیسلتم آموزشلی، سیاسلت خلارج      وضع قواعد جدید در سیاست اجتماعی، کاربردی
 .(Strategy-2050, 2012)باثبات، تقویت حاکمیت، دموکراسی و توکیم وحدت ملی است 

 

  . برنامۀ توسعۀ صنعتی و خالقانه2
وسلیلۀ   تصویب شد و هدفش تضمین ثبات و تعادل رشد اقتصادی به 0393این برنامه در سال 

ا هسلتند: توسلعۀ   هل  پذیری است. از وظایف اصلی این برنامله ایلن   بخشی و افزایش رقابت تنوع
پلذیری، ایجلاد مویطلی مطللوب      سازی و ارتقای رقابلت  دار اقتصادی، متنوع های اولویت بخش

هلای موللی و تضلمین     گیری مراکز رشد اقتصادی بر پایلۀ سلازمان   برای توسعۀ صنعتی، شکل
 وکار.   تعامل مؤثر میان دولت و بازیگران کسب

 
 قستان. برنامۀ دولتی توسعۀ آموزش در جمهوري قزا1

پلذیری آملوزش و    تنظیم شلده و هلدفش افلزایش رقابلت     0303تا  0399های  این برنامه برای سال
توسعۀ سرمایۀ انسانی از راه ایجاد امکان دسترسی به آموزش مطللوب بلرای رشلد اقتصلادی پایلدار      

 است.  
 

 ها در جمهوري قزاقستان  . برنامۀ دولتی توسعه و عملکرد زبان4
 هماهنگ زبانی تعریف شده است و هدف آن سیاست 0303تا  0399های  لاین برنامه برای سا

از  مللی  وحلدت  تقویلت  برای عامل ترین مهم عنوان به   را دولتی زبان گستردۀ عملکرد است که
 .کند می فراهم قزاقستان ساکن اقوام همۀ های زبان حفظ راه

گلذاران   تقالل، سیاسلت یابیم کله بله فاصللۀ کملی پلس از اسل       با توجه به آنچه گفتیم درمی
هلای زملانی مختللف بلرای پیشلرفت در        های منسجمی در دوره  قزاقستان به فکر تدوین برنامه

های اقتصادی، فرهنگی و افلزایش رفلاه شلهروندان بودنلد.      های گوناگون از جمله بخش  حوزه
ان گلذار  طور که پیشتر گفتیم گواه توسلعۀ متلوازن ایلن اسلت کله سیاسلت       همین مسئله، همان

های گونلاگون داخللی برقلرار سلازند. در      ای هماهنگ را در بخش قزاقستان کوشیدند تا توسعه
 کنیم. های مختلف توسعۀ قزاقستان را بررسی می ادامه بخش

 

 توسعۀ اقتصادي
تغییرهای عمیقی بلود. از    قزاقستان در شرایطی به استقالل رسید که اقتصاد جهانی، خود درگیر 
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ادی روند پرشتابی به خود گرفت که شامل همگرایلی ملالی و اقتصلادی    رشد اقتص 9119سال 
درصد کاهش یافت  09تولید ناخالص داخلی قزاقستان حدود  9110تا  9110های   بود. در سال

 9111های   میلیون شغل بود. روند ضعیفی از بهبودی در سال 9،1رفتن  و بازار کار شاهد از میان
و بولران روسلیه در سلال بعلد،      9119بوران مالی آسیا در سلال  شروع شد، اما تأثیر  9119تا 

آغلاز   9111سبب شد تا اقتصاد قزاقستان دوباره دچار رکود شود. رشد اقتصادی پایینی در سال 
دلیل افزایش قیمت نفت، سرعت گرفت. این روند ادامه یافت تلا   به 0333شد و سپس در سال 

شدت روند کاهشی به  به 0331د رسید، اما در سال درص 1،9به میانگین  0339جایی که تا سال 
قیمت کامها سقوط کرد. همین مسئله موجلب   0390تا  0399های  خود گرفت تا اینکه در سال
 0399ها در نیمۀ نخست سال  شد. شاخص 0391درصد در سال  9رکود و کاهش نر  رشد به 

درصلد رسلید    9،0سال گذشته به دادند. نر  رشد نسبت به زمان مشابه در  نشان از بهبودی می
دمر   09،0های آن افزایش حجم صادرات نفت و بامرفتن قیمت نفلت خلام از   که یکی از دلیل

بود. بنابراین با استناد بله ایلن آملار و     0399دمر در نیمۀ نخست سال  03،99به  0391در سال 
ز و کمتر به قیملت فللزات   وگا یابیم که رشد اقتصادی قزاقستان بسیار به قیمت نفت ارقام درمی

نجلات یابلد، رشلد     9113وابسته بوده و هست. از زمانی که این کشور کوشید تا از رکود دهلۀ  
هزار بشکه در روز در اواخر  091وگاز بوده است. تولید نفت از  اش بیشتر بر پایۀ نفت اقتصادی

رسید کله   0399تا  0390های   میلیون بشکه در روز در سال 9،9دورۀ اتواد شوروی به بیش از 
کنندۀ نفت جهان قرار داد. تولید گلاز طبیعلی نیلز کله در اواخلر       صادر 93قزاقستان را در شمار 

میلیلون و در   0بله   9113میلیون متر مکعب بود در میانلۀ دهلۀ    0،9دورۀ اتواد شوروی حدود 
  .(OECD, 2017)میلیون متر مکعب رسید  90،0به رکورد  0390سال 
 

 الف( صادرات 
آمده است بیشترین حجم صادرات قزاقسلتان را نفلت خلام تشلکیل      9طور که در جدول  همان
اتوادیلۀ اروپلا،     ترین خریدار این موصول هسلتند. بعلد از    دهد و کشورهای اروپایی اصلی می
ترین مقصد موصومت قزاقستان، چین و روسیه هستند. دیگلر کامهلای صلادراتی نیلز در      مهم

 ند.شو جدول مشاهده می
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 23323تا  2333هاي   ترین مقصدها و كاالهاي صادراتی قزاقستان در سال مهم .3جدول 

 محصول
 كشور مقصد

 مبلغ )ميليون دالر(

 نفت خام
 ایتالیا هلند چین فرانسه سوییس
39009 91909 11990 19900 910939 

 آهن و استیل
 روسیه چین ژاپن ایران آلمان
3909 3909 0091 1111 09191 

 فلزات غیر آهنی مانند مس و روی
 چین بریتانیا ترکیه روسیه سوییس
1099 9119 0031 0091 09039 

 گاز
 اوکراین لهستان روسیه ترکیه ازبکستان
9300 9090 0010 1900 1999 

 مواد شیمیایی غیراورگانیک
 چین روسیه فرانسه آمریکا کانادا
0309 1319 3910 9199 00093 

Source: UN Comtrade, 2020. 
 

 ب( واردات
ونقللی، مخلابراتی و    های صنعتی، حملل  ها و دستگاه بیشترین واردات قزاقستان در حوزۀ ماشین

های روسلیه، چلین و آلملان      ترین مبدأهای این کامهای وارداتی کشور ها است. مهم قطعات آن
 بینیم. می 0هستند که در جدول 

 
 2332تا  2333هاي   ها در سال  انواع كاالهاي وارداتی و مبدأ آن .2جدول 

 نوع كاال
 مبدأواردات

 مبلغ )ميليون دالر(
های صنعتی )گرمایشی، سرمایشی  انواع ماشین

 و...(
 چین روسیه آلمان ایتالیا آمریکا
9000 0030 0990 0399 9000 

 ماشین آمت و قطعات الکترونیکی
 روسیه چین آلمان ایتالیا آمریکا
930 3009 9999 0399 9190 

 مشتقات آهن: لوله، ریل و...
 روسیه چین اوکراین آلمان ژاپن
909 9019 3930 9900 00999 

 هاانواع وسیلۀ نقلیه و قطعات آن
 )موتور، تریلر، تراکتور...(

 روسیه ژاپن چین کرۀ جنوبی آلمان
0999 0099 1000 1010 1319 

 موصومت و مشتقات نفتی
 روسیه فنالند بالروس آلمان چین
939 000 009 000 01999 

Source: UN Comtrade, 2020. 
                                                           

( UN Comtrade)هلای تجلاری سلازمان مللل متولد       های موجود در این جدول از وبسلایت پایگلاه داده   داده. 9

 ایم. آوری شده و ما در قالب جدول ارائه کرده گرد
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دهد، قزاقستان در روابلط تجلاری و اقتصلادی خلود از      طور که ارقام جدول نشان می همان
هلای   رفیلت هلای خلویش، از ظ   کند که بتواند با ایجاد توازن در میان شریک سیاستی پیروی می

دهلد،   برداری را بکند. اگر از روسیه بیشترین واردات را انجام می اقتصادی موجود بامترین بهره
اتوادیۀ اروپا بیشترین صادرات را دارد کله آن هلم بیشلتر از مسلیر و خلاک روسلیه انجلام          به 
کوشلد   کند و می های عمرانی خود را تجهیز می شود. در همان حال با کمک چین زیرساخت می

یا راه روشن را هم راستا بلا طلرح احیلای     9اش معروف به نورلی ژول های توسعه  یکی از طرح
سلاز   کار گرفتن سیاستی موازنه . این یعنی به(Bitabarova, 2018: 4) جادۀ ابریشم چین تنظیم کند

ایلن  برداری از منلافع   در حفظ متعادل روابط و روابط با همۀ کشورهای حاضر در منطقه و بهره
 ارتباط متوازن برای توسعۀ داخلی و خارجی.  

 

 توسعۀ سياسی 

جمهلور،   شلود. رئلیس   جمهلوری اداره ملی   جمهوری قزاقستان از نظر سیاسی با سیستم ریاست
گیری اصللی کشلور در املور داخللی و خلارجی را تعیلین        بامترین مقام سیاسی است و جهت

گذاری دارنلد.   عوام است که وظیفۀ قانون کند. پارلمان کشور شامل دو مجلس سنا و مجلس می
)دموکراتیلک خللق(،    0در حال حاضر در مجلس عوام سه حزب وجود دارد: حلزب نلور اتلان   

 Government of) حزب آکهول )دموکراتیلک قزاقسلتان( و حلزب ملردم کمونیسلت قزاقسلتان      

Kazakhstan, 2019 (b)).   ر تلأثیر ملدیریت   نظام سیاسی قزاقستان از زمان رسیدن بله اسلتقالل، د
عنلوان   بله    9119های ارشد شوروی بود. او در سلال   نورسلطان نظربایف قرار گرفت که از مقام

جمهور این کشور انتخاب شلد و پلس از آن بلرای چهلار دورۀ متلوالی دیگلر نیلز         اولین رئیس
 گیری کرد، ولی همچنان از قدرت سیاسلی  از قدرت کناره 0391انتخاب شد. نظربایف در سال 

چشمگیری برخوردار است. او رئلیس شلورای امنیلت قزاقسلتان و رهبلر حلزب نلور اوتلان،         
گیری او، قاسلم توکلایف    پس از کناره .(Blackwood, 2019)ترین حزب قزاقستان است  قدرتمند

 The)درصلد آرا پیلروز شلد     93،91شمار با  هایی انگشت با برگزاری انتخاباتی با شرکت رقیب

Astana Times, 2019) . 

سلال   03جمهور این کشور بود و  اند، زیرا نخستین رئیس به نظربایف لقب پدر ملت را داده
نکلردن   های قانونی خاصی مانند بازجویی  نیز در این مسئولیت باقی ماند. همین مسئله مصونیت

                                                           
1. Nurly Zhul  

2. Nur Otan 
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های مهمی از اقتصاد را نیلز در کنتلرل     برای وی به ارمغان آورده است. خانوادۀ نظربایف، بخش
خود دارند. حزب نور اوتان بر هر دو مجلس جمهوری قزاقستان مسلط شده است. اگرچله در  

اصالحاتِ قانون اساسی منجر به واگذاری برخی اختیارها از دولت به مجلس شلد.   0399سال 
جمهوری خوب عمل  کنند، مجلس در نظارت مؤثر بر ریاست گونه که ناظران روایت می ولی آن
طلور ملداوم در    سازمان امنیت و همکاری اروپلا، انتخابلات در قزاقسلتان بله     کند. به استناد نمی

 طرفلی، اجملاع و شلفافیت ناکلام مانلده اسلت       الملللی ماننلد بلی    بلین   هلای    برآوردن استاندارد
(Blackwood, 2019)الملللی، یکلی از    بلین   هلای   . در حوزۀ سیاست خارجی و استفاده از ظرفیت

ساز است که نشلان از ارادۀ   تن سیاست خارجی چندمووری و موازنهکارگرف ترین اصول، به مهم
زا و غربلی دارد. نظربلایف در سلخنرانی در ملورد راهبلرد       دولت در توقق الگوی توسعۀ برون

گوید که قزاقستان از زمان استقالل، سیاست خارجی چندمووری  ، می«0303-قزاقستان»توسعۀ 
د کمی وجود دارند کله نشلان دهنلد قزاقسلتان از ایلن      ساز را دنبال کرده است و موار و موازنه

کنلد:   گونله توصلیف ملی    کند. او سیاست خارجی قزاقستان را ایلن  سیاست خود صرف نظر می
سیاست خلارجی متلوازن ملا بله ایلن معنلی اسلت کله در حلال توسلعۀ روابلط دوسلتانه و             »

کننلدۀ   جهانی کله ارائله  پذیر با همۀ کشورها بوده و نقش مهمی در دستور کار سیاست  بینی پیش
شایان توجه . (Government of Kazakhstan, 2012) «کنیم منافع همۀ مردم قزاقستان است، ایفا می

اینکه با تغییر پایتخت از آلماتی به آستانه )امروزه نورسلطان( دوللت قزاقسلتان موفلق شلد تلا      
ا با هلویتی واحلد متولد    های قومی موجود در کشور ر سیاستی فراگیر را اجرا کند تا همۀ گروه

 .(Arslan, 2014: 108) کند و وفاداری اقوام مختلف به قزاقستان را افزایش دهد
 

 توسعۀ انسانی
توسعۀ انسانی متشکل از سه عامل بهداشت، آملوزش و اسلتاندارد زنلدگی اسلت. در       شاخص 
ه بعلد  بل  0330بلوده اسلت، وللی از سلال      113/3توسعۀ انسانی قزاقستان   شاخص  9113سال 

رسیده  999/3درصدی به رقم  99،0، با رشد 0399طوری که در سال  روندی صعودی داشته به
توسعۀ انسانی بسیار بام قرار داده و   است. این رقم قزاقستان را در شمار کشورهایی با شاخص 

رشلد قزاقسلتان در    0کشور را نصیب قزاقستان کرده است. جدول  991جایگاه پنجاهم از میان 
 دهد. صورت خالصه نشان می توسعۀ انسانی را به  های شاخص    یک از حوزه هر
 
 
 



 131 (2323تا 2333الگوي توسعۀ جمهوري قزاقستان ) 

 3113تا  2332هاي   توسعۀ انسانی قزاقستان در سال  روند شاخص  .1جدول 

 سال
مقدار شاخص 

 توسعۀ انسانی

سرانۀ درآمد 

ناخالص ملی 

(PPP
 دالر 3

 آمریکا(

ميانگين طول 

دورة تحصيل 

 بزرگساالن

هاي مورد  سال

تظار براي ان

تحصيل 

 كودكان

اميد به زندگی 

 در بدو تولد

9113 113/3 907930 9/9 9/90 9/11 

9110 119/3 97993 0/1 3/90 1/10 

0333 190/3 17193 0/93 0/90 0/10 

0330 999/3 907999 9/99 0/99 0/10 

0393 919/3 997109 9/99 9/99 9/19 

0390 931/3 007990 9/99 3/90 0/99 

0391 939/3 007310 9/99 3/90 9/90 

0399 990/3 007300 9/99 9/90 9/90 

0399 999/3 007919 9/99 0/90 0/90 
Source: United Nations Development Program, 2020 (a).  

 

  2الف( شاخص توسعۀ جنسيتی

داشلت  سلنجد: به  توسعۀ انسانی را می  یابی به سه بعد اساسی از  این شاخص، نابرابری در دست
شلود(، آملوزش    و سالمتی )بر اساس امید به زندگی در زمان تولد در مردان و زنان ارزیابی می

هلای    هایی که صرف توصیل کودکان در سن ورود به مدرسله و میلانگین سلال    )بر اساس سال
چه مذکر چه مؤنث(، کنترل بر روی منلابع  -شود سال به بام ارزیابی می 00توصیل بزرگسامن 

شلود(.   اقتصادی )بر اساس سرانۀ تخمینی درآمد ملی ناخالص زنان و مردان مواسبه میمالی و 
و هملین شلاخص بلرای     999/3توسعۀ انسانی زنان در قزاقستان   مقدار شاخص  0399در سال 
ای از ابعلاد شلاخص توسلعۀ جنسلیتی قزاقسلتان را در       خالصله  9بلود. جلدول    990/3مردان 
 دهد. نشان می 0399و  0393های  سال
 
 

                                                           
1. Purchasing Power Parity 

2. Gender Development Index 
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 2333-2332هاي   طی سال 3شاخص توسعۀ جنسيتی قزاقستان و متغيرهاي آن .4جدول 

 قزاقستان

نسبت 
زنان به 
 مردان

مقدار شاخص 
 توسعۀ انسانی

سرانۀ درآمد 
 ناخالص ملی

-ميانگين سال

هاي تحصيل 
 بزرگساالن

هاي مورد سال
انتظار براي 

تحصيل 
 كودكان

اميد به زندگی 
 در

 بدو تولد

ص شاخ
توسعۀ 
 جنسيتی

 زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد

2333 331/9 901/3 911/3 007903 907901 0/99 0/99 9/99 9/99 0/10 9/90 
2332 111/3 990/3 999/3 097919 917910 9/99 1/99 1/99 1/90 9/19 0/99 

Source: United Nations Development Program, 2020 (a), 2020 (b).  
 

توسلعۀ انسلانی برناملۀ توسلعۀ       های دیگلری کله در گلزارش     نین با توجه به شاخصهمچ
 از آملده اسلت، برخلی    (United Nations Development Program, 2020 (b)) 0سازمان ملل متود

)ارقام به  هستند شرح این به بگیرند قرار توجه مورد انسانی توسعۀ   حوزۀ در توانند می که ها  آن
  درصد هستند(:

 با برابر 0399 سال در و 9/0 با برابر 0393 سال در کار، نیروی کل نسبت به بیکاری نر   -
 .  است بوده 1/9

 و است بوده 90 ،0399 سال در و 0/09 ،0393در سال کشاورزی حوزۀ در اشتغال میزان  -
 .است بوده درصد 9/10 ، 0399 سال در و درصد 00 ، 0393 سال در خدمات حوزۀ در

 در و 1/91 ،0393 سلال  در کنند می استفاده شرب آب پیشرفتۀ منابع از که عیتیجم میزان  -
 .است 9/19 ،0390 سال
 و درصلد  11 ،0393 سال در دارند دسترسی برق به روستایی مناطق در که افرادی درصد  -
 .  است رسیده درصد 933 به 0399 سال در

                                                           

هلای   های موجود در آخرین گزارش سازمان ملل متود در ملورد وضلعیت شلاخص    از داده 9 جدول تهیۀ برای. 9

 -انسانی توسعۀ گزارش -متود ملل سازمان توسعۀ برنامۀ سایت در موجود های توسعۀ انسانی قزاقستان و نیز داده

 .ایم کرده استفاده

 ایلن  در شلده   گفته های داده همۀ نبود، میسر دیگری منابع راه از معتبر و دقیق های داده به سیدستر که آنجایی از. 0

 برخلی  در. اند شده گردآوری متود ملل سازمان توسعۀ برنامۀ انسانی توسعۀ گزارش وبسایت های داده استناد به بند

 . است 0399 سال از قبل به مربوط موجود، دادۀ آخرین ها، شاخص
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د یک دهلۀ گذشلته قزاقسلتان    دهند، در طول حدو گونه که آمارها نشان می در مجموع همان
هلای مهملی در حلوزۀ رفلاه       هلای توسلعۀ انسلانی و شلاخص      توانسته است در بیشتر شاخص

ویلهه در   بله   اجتماعی، بهداشت و سالمت و آموزش و اشتغال، پیشرفت مناسلبی داشلته باشلد.    
شده  های مطرح  مقایسه با دیگر همسایگان خود در منطقۀ آسیای مرکزی. در واقع رشد شاخص

 سازی درست سیاست متوازن در امور داخلی این کشور است. در بام، نشانۀ دیگری در پیاده
ترین روابط خارجی جمهوری قزاقسلتان   اتوادیۀ اروپا در کنار روسیه، چین و آمریکا، مهم   

دهنلد و علالوه بلر مسلائل اقتصلادی، روابلط قزاقسلتان بلا ایلن کشلورها ابعلاد             را تشکیل می
های سیاسی، نظامی، فرهنگی و آموزشلی دارنلد، بلرای      همچون همکاری در حوزه تری گسترده

گیلری   درک بهتر ابعاد و عمق روابط و همکاری قزاقستان با این کشورها و تلأثیر آن بلر شلکل   
های روابط قزاقستان با کشورهای یادشلده را بررسلی    ترین نکته الگوی توسعۀ آن، در ادامه مهم

 کنیم.   می
 

 هاي خویش ترین شریک قستان با مهمروابط قزا
 اتحادیۀ اروپا  الف( 

هلا در   روابط اتوادیۀ اروپا و قزاقستان از زمان استقالل این کشلور برقلرار شلد و تلا املروز آن     
در آغللاز، روابللط بیشللتر متمرکللز بللر  .((Bossuyt, 2019: 5انللد  گسللترش ارتباطشللان کوشللیده

های مهم مختلفی همچلون   موضوع 0330ا از سال گذاری بود، ام های تجاری و سرمایه همکاری
اتوادیلۀ اروپلا      وگوهای سیاسی در دستور کار دو طرف قرار گرفلت.  ونقل و گفت انرژی، حمل

بیند. همچنین معتقد است که توسعه  توسعۀ پایدار می  های جامع و  دستیابی به ثبات را در روش
اتوادیۀ   .(Bossuyt, 2019: 3)خواهد بود  تنها با همراهی یک دولت متخصص و کارآمد، ماندگار

 93ترین بازار برای صادرات قزاقستان است. اکنلون حلدود    اروپا اولین شریک تجاری و بزرگ
اتوادیۀ اروپلا اسلت. همچنلین قزاقسلتان ذخلایر بسلیار         وگاز قزاقستان به  درصد صادرات نفت

اتوادیلۀ اروپلا اسلت      ای  هسلته  کننلدۀ صلنعت انلرژی    بزرگی از اورانیلوم دارد و یگانله تلأمین   
(European External Action Service, 2016).  

های مشترک آن، یعنی احتلرام بله حقلوق      اتوادیۀ اروپا براساس ارزش  های  از سویی کمک
 Council of)شود  بشر، دموکراسی، حکمرانی خوب، برابری جنسیتی و حاکمیت قانون انجام می

the EU, 2005). جانبله از سلوی    شرطی بلرای روابلط دو   عنوان پیش به  های یادشده مرتب   ارزش
های قابل اطمینان، کشلورهایی   شود، زیرا اتوادیه معتقد است که شریک اتوادیۀ اروپا مطرح می  
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و هملین پافشلاری اروپلا از میلزان تأثیرگلذاری       گذارند هستند که به حاکمیت قانون احترام می
هلای   در مقابل دیگر بازیگران کاسلته اسلت. البتله در مجملوع حمایلت      یههای این اتواد کمک

هلای    نسبت موفق بوده است، اما قزاقستان کوشیده اسلت تلا از راه   اتوادیۀ اروپا در قزاقستان به  
پلنج  »نظربلایف طرحلی بله نلام      0390سازی کند. در سلال   های اروپایی را پیاده  دیگری ارزش
هایی از جمله دولت مدرن، حاکمیلت قلانون،    رد که در راستای هدفرا آغاز ک 9«اصالح بنیادی

سلازی ایلن    گلو بلود. شلیوۀ پیلاده     رشد اقتصادی، ملتی با آیندۀ مشترک و دولت شفاف و پاسخ
. در واقلع ایلن   (Oralov and Others, 2017: 3-4) معلروف شلد   0«صد گام موکلم »اصالحات به 

حقلوق بشلر، دموکراسلی، حکمرانلی خلوب و       هایی چون احترام بله  کوشید تا ارزش طرح می
 Oralov) جسلت، تقویلت کنلد    ها دوری می حاکمیت قانون را که تا پیش از این قزاقستان از آن

and Others, 2017: 10-11 .)دهنلدۀ ارادۀ قزاقسلتان بلرای تغییلر الگلوی       مجموع این موارد نشان
 .هایی بر اساس الگوی غربی است پیشین توسعه و ایجاد برنامه

 
 ب( روسيه

پس از فروپاشی اتواد شوروی، روسیه که همواره کشورهای جداشده از اتواد شلوروی را جلزو   
ویلهه قزاقسلتان برقلرار     بله    هلا  دید، روابط راهبردی با همۀ آن منطقۀ نفوذ و خارج نزدیک خود می

ا ایلن حلال   کرد. با اینکه سلطۀ اقتصادی روسیه در یک دهۀ اخیر را چین به چالش کشیده است، ب
 .(Gussarova and Andžāns, 2018)های تجاری این کشلور اسلت    ترین شریک روسیه یکی از بزرگ
کند. تراز مالی میلان دو   گذاری می میلیارد دمر در اقتصاد قزاقستان سرمایه 9روسیه سامنه بیش از 

شلود   بینی می پیشمیلیارد دمر رسید. همچنین  99میلیارد رشد به  0با حدود  0399کشور در سال 
 (.Azer News, 2018) میلیارد دمر برسد 09به حدود  0303که این رقم در پایان سال 
درصد از این صادرات  93شدت وابسته به صادرات نفت است و حدود  اقتصاد قزاقستان به

گلذرد. ایلن در حلالی اسلت کله بلا        ونقل آن، از روسیه می رود و مسیر اصلی حمل به اروپا می
بخشی به مسیر صادرات نفت، مانند مسلیر دریلای خلزر،     های قزاقستان برای تنوع  تالشوجود 

قفقاز و ترکیه یا استفاده از خاک کشور چین، بازهم بخش عمده صادرات انرژی این کشلور از  
شود. از سویی روسیه اولین کشور مبدأ واردات قزاقسلتان و چهلارمین مقصلد     روسیه انجام می

شود. در حال حاضر اتوادیۀ اقتصادی اوراسلیا بیشلتر روابلط     موسوب میصادراتی این کشور 

                                                           
1. Five institutional reforms 

2. 100 concrete steps 
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کند. از سوی دیگلر، روابلط دو کشلور در زمینلۀ نظلامی و       اقتصادی این دو کشور را تعیین می
امنیتی نیز بسیار قوی است. این کشور یکی از اعضای مهم سازمان پیمان امنیلت دسلته جمعلی    

ود. همچنلین افسلران و سلربازان قزاقسلتانی را بیشلتر      شل  است که با رهبری روسلیه اداره ملی  
دهند. بعد از حدود سی سال استقالل، تجهیلزات نظلامی قزاقسلتان     نیروهای روسی آموزش می

تقریب همه ریشه در دوران اتواد شوروی و روسیه دارند و این کشور تا حلد زیلادی بلرای     به
وابسته اسلت. بلا توجله بله آنچله       تعمیر تجهیزات قدیمی و تدارک تجهیزات جدید به روسیه

رود. ایلن موضلوع    ترشلدن پلیش ملی    سوی عمیلق  گفتیم روابط اقتصادی و نظامی دو کشور به 
افتد، زیلرا موقعیلت قزاقسلتان     الملل اتفاق می بین  نوعی هم توسط قزاقستان و هم توسط نظام  به

د. همچنین در کنار روابلط  ساز کننده می الملل، از روسیه یک شریک نظامی مجذوب بین  در نظام 
 :Laruelle and Others, 2019)شلود   اقتصادی، روابط نظامی نیز از سوی هر دو کشور تقویت می

هلا را گفتلیم     تلرین آن  های مختلفی که مهلم  در مجموع روابط قزاقستان با روسیه به دلیل (.5-9
وابط قزاقستان با دیگلر  همواره قوی باقی خواهد ماند. هرچند این موضوع مانعی برای توسعۀ ر

سلازی بسلیاری از    کشورها نخواهد بود. همچنان که پیشتر اشاره کردیم، قزاقستان در حال پیاده
کارگرفتن سیاست چندمووری و  ها در راستای به اقدام  های اروپایی نیز هست و همۀ این   ارزش
 ساز است. موازنه
 

 پ( چين
بلرد بنلا شلده     -یارهای مشترکی همچون آیلین بلرد  روابط چین با قزاقستان براساس منافع و مع

  هلایی موکلم بلرای روابطلی بلا ثبلات و بلندملدت اسلت         است. آیینی که هدفش ساختن پایه
((Qian, 2012: 124 .     توسلعه را بلا رشلد     برخالف بازیگران دیگلر، ماننلد اتوادیلۀ اروپلا، چلین

نکرن  د. همچنین به قانون دخالتدان شود، برابر می ها شروع می اقتصادی که با ارتقای زیرساخت
چلین منلافع بسلیاری در گسلترش مشلارکت      . (Bossuyt, 2019)در امور حاکمیتی متعهد است 

کنلد. از   ونقلل دنبلال ملی    هایی همچون انرژی، تجارت و مسیرهای حملل  چندجانبه در موضوع
است « ک راهابتکار یک کمربند و ی»هایی که در راستای این هدف قرار دارند، طرح  جمله طرح

های بسیاری در حوزۀ زیرساخت است و از آنجایی که قزاقستان نیلز در مسلیر     که نیازمند طرح
گلذاری فراوانلی در ایلن     گیرد، سبب شده است تا چلین سلرمایه   ونقلی قرار می این طرح حمل

 جمهور چین در سخنرانی در قزاقستان، برای اوللین بلار از   طوری که رئیس کشور انجام دهد. به
مهم چین در این طرح، خط لوللۀ   های کار رو نمایی کرد. یکی از راه« ابتکار کمربند و راه»طرح 
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نفت قزاقستان و چین است که نخستین مسیر واردات نفت چین از آسلیای مرکلزی اسلت کله     
 . (Energy Global, 2012)دهد  میلیون تن نفت را انتقال می 99سامنه 

ارداد و توافلق گونلاگون دارنلد، املا آمارهلا از کلاهش       قلر  003چین و قزاقسلتان بلیش از   
سوددهی تجارت میان دو طرف حکایت دارد. براسلاس ادارۀ آملار قزاقسلتان بلازدهی تجلاری      

 Gussarova) رسیده است 0399میلیارد دمر در سال  93،0به  0399میلیارد دمر در سال  91،9از

and Andžāns, 2018 ) عمل تأثیرهلای خلوبی دارد، املا ایلن تأثیرهلا       های چین در اقدام  در واقع
نلدرت منجلر بله     هلای چلین بله     بالقوه مثبت نیسلتند. بلرای نمونله در حلوزۀ اقتصلاد، کملک      

کنلد. بلکله    شود و در پی آن کمکی به استقالل اقتصادی نملی  سازی می پذیری و ظرفیت رقابت
های چینلی بیشلتر     ها، شرکت سازی طرح دهد. در پیاده ها به چین را افزایش می وابستگی شرکت

گلذاری انجلام    زایی در مولی که سرمایه گیرند. در نتیجه اشتغال کارگران چینی را به خدمت می
. (Bossuyt, 2019)رنگ خواهد بود و هیچ انتقال تکنولوژی نیز انجام نخواهد گرفلت   گرفته، کم

ویلهه در بخلش ارتقلای     بله   بنابراین گسترش روابط با چین با اینکه منافع اقتصادی چشمگیری 
ها را نیلز در سیاسلت    هایی نیز دارد که حکومت قزاقستان آن های کشور دارد، چالش  زیرساخت

 گیرد.  ساز خود در نظر می موازنه
 

 ت( ایاالت متحد آمریکا
انلد.   از ابتدای استقالل قزاقسلتان تلاکنون دو کشلور، روابلط دوجانبلۀ موکملی را گسلترش داده       

هلای مهلم    ای یکلی از بخلش   هلای هسلته    در حوزۀ امنیتی و منع گسترش سالح همکاری این دو
سلایت آزملایش    9110روابط میان دو کشور است. قزاقسلتان بلا کملک ایلامت متولد در سلال       

ای منصرف شد. در بخلش روابلط    را بست و از داشتن تسلیوات هسته 9ای سِمی پامتینسک هسته
میلیلارد   0،9ونهمین شریک تجاری بزرگ آمریکا با مجموع تجاری و اقتصادی نیز قزاقستان هفتاد

مشارکت در بخلش   0339است. همچنین دو کشور در سال  0399دمر تجارت دو طرف در سال 
اندازی کردند. پس از یازده سپتامبر و ورود آمریکلا بله افغانسلتان، قزاقسلتان شلریک       انرژی را راه

. البتله  (United States Department of State, 2019) دمهمی برای آمریکا در مبارزه بلا تروریسلم بلو   
ها همچلون پیوسلتن بله اتوادیلۀ اقتصلادی        عالقۀ قزاقستان به همکاری با روسیه در برخی حوزه

شلوند هشلدار بزرگلی بلرای      اوراسیا یا پیمان امنیت دسته جمعی که به رهبلری روسلیه اداره ملی   
برای احیای دوبارۀ حاکمیلت شلوروی احسلاس خطلر      های روسیه  آمریکا بوده تا نسبت به برنامه

                                                           
1. Semipalatinsk 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01TqMHOahumXlSnqYvE0DOdjnbwXw:1589096726356&q=Semipalatinsk&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi_-YzP5qjpAhV7TxUIHW7ACXgQkeECKAB6BAgWECQ
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سلاز خلود تأکیلد     کند. اما از آنجا که قزاقستان همواره به سیاست خارجی چنلدمووری و موازنله  
کرده است، کوشیده تا در کنار توکیم روابطش با روسیه، روابطش با آمریکا را نیز گسترش دهلد.  

هیروکربن قزاقستان بلوده اسلت کله بله رقملی      گذاری آمریکا در بخش  برای نمونه، بیشتر سرمایه
در سلال   .Gussarova and Andžāns, 2018))رسلد   می 0399میلیارد دمر تا پایان سال  09،09حدود 
های آمریکا به قزاقستان متمرکز بر مبارزه با تهدیدهای فرامللی ماننلد قاچلاق     مجموع کمک 0399

ی، بهبود فعالیت سیستم قضایی و غیره بلوده  انسان، مواد مخدر، تروریسم و تسلیوات کشتار جمع
  .(United States Department of State, 2019) است

بینیم کله ایلن کشلور در     هایش می ترین شریک در بررسی روابط جمهوری قزاقستان با مهم
خلوبی توانسلته    سلاز در حلوزۀ سیاسلت خلارجی، بله      کارگیری سیاست موازنله  سازی و به پیاده

همۀ کشورهای مطرح در منطقه حفظ کند. در حالی که با روسیه روابط مستوکم  ارتباطش را با
های ارتباطی و عمرانی همکاری   سازی زیرساخت اقتصادی دارد، با چین در حوزۀ فعال -نظامی
های سیاسی و اقتصادی روابطلی جلدی برقلرار کلرده       زمان با اروپا در حوزه ای دارد و هم ویهه

ای این روابط متضلاد را   گونه ی با ایامت متود نیز غافل نمانده است. بهاست و از منافع همکار
ای نشلده اسلت    مدیریت کرده که نه تنها سبب هیچ چالش و برخوردی در سطح ملی و منطقله 

سلازی   کلارگرفتن و پیلاده   ترین کشور منطقلۀ آسلیای مرکلزی در بله     بلکه این کشور را به موفق
توسلعۀ پایلدار و میلزان      دیل کرده است. در ادامه، وضعیت ساز و چندمووری تب سیاست موازنه

 کنیم. های این سند را بررسی می موفقیت این کشور در توقق هدف
 

 توسعۀ پایدار  
رو،  اش بپلردازیم، از ایلن   کوشیم به الگوی توسعۀ قزاقستان در معنای امروزی در این نوشتار می
توسلعۀ پایلدار در ایلن      های  ه منجر به توقق هدفکنیم ک هایی را بررسی می اقدام  در این بخش 

هایی که دولت ارائه کرده است و در دسترس ملا بلوده اسلت،     شود. بر اساس گزارش کشور می
توسلعۀ    هلای   هایی در مناطق مختلف در راستای توقق هلدف  قزاقستان با چالش 0391در سال 

د: سلطح بلامی نلابرابری در میلان     ها هستن این آن عمدۀ چالش رو بوده است. شش پایدار روبه
های عمرانی، سطح نلامتوازن رشلد،     ها و طرح  مناطق مختلف کشور، توسعۀ نامتوازن زیرساخت

هلای   تولید و اشتغال، دسترسی نابرابر به بهداشت و مراکز درمانی، دسترسلی نلامتوازن بله دوره   
شلاهد   0399زارش سلال  ، املا در گل  (United Nations, 2016: 8)آموزشلی و نلابرابری جنسلیتی   

 از غنلی  کشلوری  عنوان به   های درخور توجهی هستیم. بر اساس این گزارش، قزاقستان  پیشرفت
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 سلاختاری  گلذاری  است که شامل سرمایه پایدارای  آینده در گذاری سرمایه حال در طبیعی منابع
رایگلان،   زشآمو به فراگیر دسترسی است.نهادی  توسعۀ و اجتماعی های زیرساخت اقتصاد، در

 شلده  تضلمین  جمعیلت  پلذیر  آسلیب های   گروه برای اجتماعی و حمایت بهداشتی های مراقبت
  .است انجام حال در جنسیتی برابری زمینۀ در منظمی کارهای و است

ها وجود دارنلد ماننلد    ها و چالش آمده، همچنان برخی مشکل دست های به با وجود پیشرفت
 بلا  سلازگاری  و زیستی تنوع از حفاظت نهادی، های توول ادی،اقتص توسعۀ پایداری از اطمینان

 درآملد  و اقتصادی توسعۀ درای  منطقه اختالف نداشتن هایی همچون موضوع. اقلیمی تغییرهای  
 قزاقستان. است های مهم و مورد توجه موضوع بهداشتیهای   مراقبت و آموزش مردم، چگونگی

 در عملومی  مشلارکت  تجربلۀ  قزاقستان .کند می اجرا یدارتوسعۀ پا   اصول با بنابر را وظایف این
 سلایت  شلدن  بسلته  توجله  قابلل  ملوارد  از یکلی . دارد را توسعۀ پایدار   های موضوع به پرداختن
 و ادامه یافته دولت های سیاست در عمل ابتکار این. است پامتینسک سمی درای  هسته آزمایش

 توسلعه  حلال  در حوزۀ تجارت و دولت میان مشارکت .است شده برخوردار جهانی اعتباری از
 در ایلن زمینله، از مشلارکت اقشلار     .است ساخته شدن حال در اجتماعی کارآفرینی بنیان. است
توسلعۀ     هملاهنگی  ها، شورای کنیم. عالوه بر این پیدا می اطمینان عمومی در زندگی پذیر آسیب
هلای دولتلی،    نماینلدگانی از بخلش  اداری کله شلامل    بین کارگروه پنج و نظر دولت زیر پایدار

توسعۀ پایدار   های  سازی هدف المللی است، مسئولیت هماهنگی و پیاده بین  غیردولتی و نهادهای 
  .(United Nations, 2019) را دارد

شدن دریاچۀ آرال  هایی از جمله خشک زیست قزاقستان با مشکل از سویی در بخش مویط
های غلط اتولاد    فاجعۀ مویط زیستی که از پیامدهای سیاست رو است. این و پیامدهای آن روبه

رفلتن   شوروی است منجر به بروز مشکالتی همچون تغییر اقلیم منطقه، طوفان نمک و از میلان 
عنوان یکی از کشورهای درگیلر   به  وانتقال( شده است. قزاقستان  اقتصاد مولی )ماهیگیری و نقل
کوشد با همکاری بانک جهانی از طلرح   یی انجام داده و میها اقدام  در این فاجعۀ مویط زیستی 

بخش کشاورزی یکلی از  . (Micklin, 2016: 5-6) احیای این دریاچه حمایت مالی و اجرایی کند
تلرین   مویطی قزاقستان است. این کشور یکی از مهم های اصلی توسعۀ اقتصادی و زیست  ستون

 کله  جلایی  شلود،  ملی  انجلام  قزاقستان شمال در گندم تولید صادرکنندگان گندم است. بیشترین
 .(Pomfert, 2016: 106) گسترش یافلت  سرعت به 9103 دهۀ در بکرهای   آبادی سرزمین پویش

آمار اشتغال در بخش کشاورزی در دو دهۀ گذشته سله برابلر شلده اسلت، املا در مقایسله بلا        
موصومت غذایی وارداتلی،   دلیل تقاضای زیاد برای اقتصادهای نوظهور همچنان پایین است. به
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 مکلانی  پراکنلدگی  ونقلل و  حملل  بلامی  دلیلل هزینلۀ   واردات در حوزۀ کشاورزی بامست و به
گوی نیازهای داخلی نیست. البته قزاقستان بلا   های زراعی، میزان تولیدات کشاورزی پاسخ  زمین

ور را کوشلد تلا موانلع رشلد کشلاورزی کشل       می اقتصادی توسعۀ و همکاری همکاری سازمان
 .(OECD, 2019) برطرف کند

 
 نتيجه

هایی برای فهمیدن الگوی توسعه در معنای نلو و   ها و شاخص  دنبال یافتن داده در این نوشتار به
گذاری قزاقستان بودیم. بنابراین این پرسش مهم مطرح شد که الگلوی   امروزی خود در سیاست

ده است؟ در پاسخ به این پرسش این چگونه بو 0303تا  0393های  توسعه در قزاقستان در سال
بلر مبنلای الگلوی     0399تا  0393های  فرضیه مطرح شد که الگوی توسعه در قزاقستان در سال

سلاز و اسلتفاده از    کلارگیری دیپلماسلی چندجانبله و موازنله     زا بوده است که با بله  توسعۀ برون
سو و حفظ روابط  امت متود از یکاتوادیۀ اروپا و ای  المللی و تقویت روابط با  بین  های  ظرفیت

هلای   اقلدام   دنبلال انجلام    موجود با روسیه و همچنین گسترش روابط با چین از سوی دیگر، بله 
 اساسی در راستای توقق توسعه است.  

در این نوشتار از چارچوب مفهومی استفاده کردیم و کوشیدیم تا مفهوم توسلعه در معنلا و   
هلایی کله در ایلن نوشلتار      ان را بررسلی کنلیم. بنلابراین داده   کاربرد امروزی در سیاست قزاقست

مطالعه کردیم حاکی از آن است که با درنظرداشتن موقعیت ژئوپلیتیکی قزاقسلتان و همسلایگی   
هلای قزاقسلتان بلر     با روسیه و چین و نیز تالش برای گذار از سیستم اقتصادی کمونیستی، مقام

الملللی و روابلط    بلین   های   جدید از همۀ توان و ظرفیتهای  کارگرفتن سیاست آن شدند تا با به
ساز را مبنای روابط خود بلا   خارجی خود استفاده کنند و سیاست خارجی چندمووری و موازنه

زا اسلت را   های مختلف قرار دهند تا بتوانند توسعۀ مورد نظر خود که همانا توسعۀ بلرون   کشور
ای روسلیه   ن در اتوادیۀ اقتصادی اوراسلیا کله اتوادیله   موقق کنند. برای نمونه با اینکه قزاقستا

موور است عضویت دارد، کوشید تا به عضویت سازمان تجارت جهانی نیلز درآیلد. گسلترش    
ویهه در حلوزۀ صلادرات موصلومت هیلدروکربنی بله اعضلای ایلن         به  اتوادیۀ اروپا   روابط با 

هلایی چلون    سلازی داوطلبانله ارزش   هسلازی و پیلاد   کارگیری سیاست اروپلایی  اتوادیه و نیز به
اتوادیلۀ اروپلا بلرای      هلای    حکمرانی خوب و حاکمیت قانون که همواره جزئی از پلیش شلرط  

ویلهه در حلوزه نظلامی و امنیتلی و      بله   روابط دوجانبه بوده، به موازات توکیم روابط با روسیه 
ادۀ ابریشم، در کنلار  های زیرساختی برای توقق طرح ج چنین همکاری با چین در اجرای طرح



 3111پایيز و زمستان ، 2، شمارة 31، دورة اوراسياي مركزيمطالعات    132

خوبی گواهی بلر ارادۀ جلدی قزاقسلتان     همکاری با ایامت متود در امور امنیتی منطقه، همه به
 زا بوده است.   ساز و توقق توسعۀ برون گیری سیاست خارجی چندمووری و موازنه کار برای به

ز آملار و  توسلعۀ پایلدار نیل     هلای   در مورد بررسی میزان موفقیت قزاقسلتان در توقلق هلدف   
های سازمان ملل، بیشتر گواه رشلد و ارتقلای    های ملی یا گزارش دست آمده از گزارش های به  داده

دهلد کله سیاسلت توسلعۀ      های گوناگون توسعه است و نشلان ملی     وضعیت قزاقستان در شاخص
های اقتصادی و افزایش سرانۀ تولید ناخلالص   خوبی اجرایی شده است. از رشد شاخص متوازن به

توسعۀ انسانی مانند شاخص امیلد    های متعدد  تغییرهای مثبت قابل توجه در شاخص  ملی گرفته تا 
های توصیل کودکلان و بزرگسلامن، ملرگ و میلر نلوزادان، دسترسلی بله آب و          به زندگی، سال

هلا کله بله تفصلیل      های مجلس در دست زنلان و دیگلر شلاخص     امکانات بهداشتی، میزان کرسی
رشد درخور توجهی وجود داشته است. اما بلا وجلود دسلتاوردهای چشلمگیر در      بررسی کردیم،

مسیر توسعه باید بگوییم که مشکالتی مانند سطح نامتوازن رشد، تولید و اشتغال و موارد دیگلری  
ها اشاره کردیم در مسیر توسعۀ قزاقستان وجود دارد. بنابراین با بررسلی و واکلاوی    که پیشتر به آن

 شود.   دآوری شده و با کاربست مفهوم توسعه، فرضیۀ این نوشتار تأیید میهای گر  داده
 
References 
Arslan, Mehmet (2014), “The Significance of Shifting Capital of Kazakhstan from 

Almaty to Astana: an Evaluation on the Basis of Geopolitical and Demographic 

Developments”, Procedia-Social and Behavioral Science, Vol. 120, No. 1, pp. 

98-109. 

Azar News (2018), “Trade Turnover between Kazakhstan, Russia may Reach 

$18B”, Available at: https://azernews.az/region/138279.html, (Accessed on: 15/ 

10/2019). 
Bitabarova, Assel G. (2018), “Unpacking Sino-Central Asian Engagement along the 

New Silk Road: a Case Study of Kazakhstan”, Journal of Contemporary East Asia 

Studies, Vol. 7, No. 2, pp. 149-173 (doi: 10.1080/24761028.2018.1553226). 

Blackwood, Maria A. (2019), “Congressional Research Service: Kazakhstan”, 

Version 10, Available at: https://crsreports.congress. gov/product/ 

pdf/IF/IF10251/10, (Accessed on: 3/12/2019). 

Bossuyt, Fabienne (2019), “The EU’s and China’s Development Assistance towards 

Central Asia: Low Versus Contested Impact”, Eurasian Geography and 

Economics, pp. 1-26 (doi: 10.1080/153872 16.2019.1581635), Available at: 

https://www.researchgate.net/ 

publication/331362866_The_EU's_and_China's_development_assistance_toward

s_Central_Asia_low_versus_contested_impact, (Accessed on: 18/12/2019).  

Council of the EU (2005), “The European Consensus on Development”, Joint Statement 

by the Council and the Representatives of the Governments of the Member States 

Meeting within the Council, Brussels: European Parliament, and the Commission, 



 131 (2323تا 2333الگوي توسعۀ جمهوري قزاقستان ) 

2006/C 46/01, Available at: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/ 

?uri=CELEX%3A4200 6X0224%2801%29, (Accessed on: 23/9/2019). 

Energy Global (2012), “Kazakhstan-China Oil Pipeline Could Start Operating at its Full 

Capacity by 2014”, Available at: http://www.energyglobal.com/news/pipelines/articles/ 

Kazakhstan-to-China-oil-pipeline-could-tart-operating-at-its-full-capacity-by-

2014.aspx, (Accessed on: 1/1/2020). 

European External Action Service (2016), “Kazakhstan and the EU”, Available at: 

https://eeas.europa.eu/delegations/Kazakhstan/1367/ kazakhstan-and-eu/en, 

(Accessed on: 25/10/ 2019). 

Government of Kazakhstan (2012), “Address by the President of the Republic of 

Kazakhstan, Leader of the Nation, N. Nazarbayev “Strategy Kazakhstan-2050”: 

New Political Course of the Established State”, Available at: 

https://www.akorda.kz/en/addresses/addresses _of_president/address-by-the-

president-of-the-republic-of-kazakhstan-leader-of-the-nation-nnazarbayev-

strategy-kazakhstan-2050-new-political-course-of-the-established-state, 

(Accessed on: 6/1/2020). 

Government of Kazakhstan (2019) (a), “The Strategy for Development of the 

Republic of Kazakhstan”, Available at: http://www.akorda.kz/ 

en/official_documents/strategies_and_programs, (Accessed on: 20/9/2019). 

Government of Kazakhstan (2019) (b), “The Republic of Kazakhstan”, Available 

at: https://www.akorda.kz/en/republicof_kazakhstan/ kazakhstan, (Accessed on: 

8/12/2019). 

Gussarova, A. and M. Andžāns (2018), “Economic Relations and Trade Mapping 

Strategies of Russia, USA and China towards Central Asia”, Policy Paper, No. 

6, Available at: https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/Document 

Servlet?id=47239, (Accessed on: 25/7/2019). 

Haddad, Gholamreza (2013), Development Studies and the Resources Factor, 

Tehran: Rozaneh [in Persian]. 

Laruelle, M., D. Royce and S. Beyssembayev (2019), “Untangling the Puzzle of 

“Russia’s Influence” in Kazakhstan”, Eurasian Geography and Economics, 

Vol. 60, No. 2, pp. 211-243 (doi: 10.1080/15387216 .2019.1645033). 

Latifi, Gholamreza (2009), “Views of Development”, Monthly Book of Social 

Science, No. 20, pp. 74-85, Available at: http://ensani.ir/fa/ 

article/download/137041, (Accessed on: 14/9/2020) [in Persian]. 

Micklin, Philip (2016), “The Future of Aral Sea: Hope and Despair”, 

Environmental Earth Sciences, Vol. 75, No. 9, pp. 844-859.  

Misra, R. P. (1985), “Regional Planning: Concepts, Techniques, Policies and Case 

Studies”, Jahad-e Keshavarzi, No. 76, pp. 12-15 [in Persian]. 

Myrdal, G. (1974), “What is Development?”, Journal of Economic Issues, Vol. 8, 

No. 4, pp. 729-736. 

OECD (2017), “Reforming Kazakhstan: Progress, Challenges and Opportunities”, 

Available at: https://www.oecd.org/eurasia/countries/ OECD-Eurasia-

Reforming-Kazakhstan-EN.pdf, (Accessed on: 26/5/2019). 

http://www.energyglobal.com/news/pipelines/articles/
https://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/Document


 3111پایيز و زمستان ، 2، شمارة 31، دورة اوراسياي مركزيمطالعات    173

OECD (2019), “Monitoring the Development of Agricultural Co-operatives in 

Kazakhstan”, Available at: http://www.oecd.org/eurasia/competitiv eness-

programme/central-asia/Kazakhstan-Monitoring-Agricultural-Co-operatives-

2019-EN.pdf, (Accessed on: 20/6/2020). 

Oralov, A., A. Ospanova, P. Kilybayeva and I. Yesdauletov (2017), “A New Stage 

of Relations between the European Union and Kazakhstan: Europeanization 

Process”, Astra Salvensis, Vol. 5, No. 10, pp. 77-90. 

Pomfert, Richard (2016), “Modernization Agriculture in Central Asia”, Global 

Journal of Emerging Market Economies, Vol. 8, No. 2, pp. 125-104. 

Qian, Cheng (Jason) (2012), “Challenges for China’s Harmonious Diplomacy”, in: 

China’s Soft Power and International Relations, Edited by Hongyi Lai and 

Yiyi Lu, London and New York: Routledge. pp. 121-137. 

Shirzadi, Reza (2012), Modernization, Development, Globalization (Concepts, 

Schools, Theories), Tehran: Aagah [in Persian]. 

Strategy-2050 (2012), Available at: https://strategy2050.kz/en/page/ 

multilanguage/, (Accessed on: 12/11/2019). 

The Astana Times (2019), “Kassym-Jomart Tokayev Elected Kazakhstan’s 

President with 70.96 Percent of the Vote”, Jun. 11, Available at: 

https://astanatimes.com/2019/06/kassym-jomart-tokayev-elected-kazakhstans-

president-with-70-96-percent-of-the-vote, (Accessed on: 11/12/2019). 

Todaro, Michael (2000), Economic Development in the Third World, Translated 

by Gholam Ali Farjadi, Vol. 1, Tehran: Planning and Budget Organization [in 

Persian]. 

UN Comtrade (2020), Available at: https://comtrade.un.org/labs/data-explorer/#, 

(Accessed on: 17/10/2019). 

United Nations (1990), “Human Development Report”, Available at: 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1990, (Accessed on: 13/10/2019). 

United Nations (2016), “Sustainable Development Goals and Capability Based 

Development in Regions of Kazakhstan”, Available at: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/nhdr_2016.pdf, (Accessed on: 10/11/2019). 

United Nations (2019), “Kazakhstan Voluntary National Review 2019”, Available 

at: https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/ kazakhstan, (Accessed 

on: 25/10/2020). 

United Nations Development Program (2020) (a), “Human Development Indices 

and Indicators: 2019 Statistical Update”, Available at: http:// 

hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/KAZ.pdf, (Accessed on: 

19/3/2020). 

United Nations Development Program (2020) (b), “Human Development Report”, 

Available at: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/KAZ, (Accessed on: 

5/3/2020). 

United States Department of State (2019), “U.S. Relations with Kazakhstan”, 

Available at: https://www.state.gov/u-s-relations-with-kazakhstan/, (Accessed 

on: 26/10/2019). 


