
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 29 (80) (4-10 қыркүйек) 
 

 

Тurkic Weekly Түркі әлеміндегі ең маңызды оқиғалардың апталық шолуын 

ұсынады. Тurkic Weekly түркітілдес мемлекеттердің ағымдағы өзекті мәселелері 

бойынша уақтылы ақпарат беріп, объективті талдау жасайды.  

 

Тurkic Weekly – Халықаралық Түркі академиясы шығаратын апталық ақпарат-

сараптамалық дайджест. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 АСТАНАДА ИЫҰ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӨНІНДЕГІ І САММИТІ ӨТТІ 

 
2017 ж. 10-шы қыркүйек Астанада 14 ел басшысы мен қатысушы мемлекеттердің 80 

делегациясының басын қосқан Ислам ынтымақтастық ұйымының (ИЫҰ) саммиті 

ашылды. Шара үздік әлемдік тәжірибені алға тарта отырып, ғылым, технология, 

инновация, жаңғырту саласындағы ынтымақтастықты күшейтуге арналды. Саммит 

тақырыбы – «Ислам әлеміндегі ғылым, технология, инновация және жаңғырту». Форум 

«ХХІ ғасырда ғылымның қоғам өміріне әсерінің өсуі», «Тұрақты дамуды қамтамасыз 

етуде ғылым мен технология орны», «Қазіргі экономикадағы бәсекелестік пен 

инновация», «Ғылым және технология саласындағы ынтымақтастықты дамыту» деп 

аталатын төрт жұмыс сессиялары бойынша өтті.   

Саммиттің ашылуында саяси мәлімдемелер жасалынды. Мьянмадағы мұсылмандарға 

қарсы жаппай зорлық-зомбылық әрекеттері ислам елдерінде үлкен алаңдатушылық 

тудырып отырғанын айтқан Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл мәселені 

БҰҰ негізгі қағидаларына сәйкес диалог жолымен шешудің маңызды екеніне тоқталды. 

Жекелеп айтқанда, Қазақстан Президенті ИЫҰ 15 жетекші мемлекетіне ислам әлеміндегі 

ғылым мен экономиканы дамыту үшін «Үлкен жиырмалыққа» ұқсас бейресми топқа 

бірігуді ұсынды. Ол сондай-ақ, ИЫҰ басшыларын мұсылман әлемін Батыспен 

жақындастырып, мұсылмандар арасындағы бөлінушілікті тоқтатуға шақырды.  

Саммитте бай табиғи ресурстарға ие мұсылман елдеріндегі жоқшылық, аштық, 

жұмыссыздық, сондай-ақ ғылым, білім, технология салаларындағы даму мәселелері 

талқыланды. Одан басқа мұсылман елдеріндегі жастар басына төнген мәселелер бойынша, 

оларды ғылым, білім салаларына көптеп тарту және экстремизм мен терроризмге қарсы 

күрес туралы пікір алмасылды. Саммит қорытындылары бойынша ислам әлемінде 

ғылыми-технологиялық жаңғыртуға саяси қолдау білдіру бойынша Астана декларациясы 

қабылданды.  

Саммит алаңында Нұрсұлтан Назарбаевтың шет ел басшыларымен екіжақты кездесулері 

өтті. Оның ішінде, Н.Назарбаевтың Түркия, Өзбекстан, Әзербайжан және Түркі әлемі 

басқа елдері президенттерімен болған кездесулердің ауқымы кең болды.  

 Естеріңізге сала кетейік, ИЫҰ 1969 жылы қыркүйекте әлеуметтік, экономикалық, саяси 

салаларда ислами ынтымақтастықты қамтамасыз ету үшін құрылған. 2011-ші жылға дейін 

ол Ислам конференция ұйымы деп аталып келді. ИЫҰ 57 елдің басын қосады. 
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ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ҚАЗАҚСТАНҒА РЕСМИ САПАРЫ 
 

Түркия президенті Режеп Тайип Ердоған 8-10 қыркүйекте Астанаға келіп, Қазақстан 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Аталмыш сапары барысында тараптар 

Қазақстан мен Түркияның экономикалық және саяси жақындығын талқылап, екі ел 

арасындағы ытымақтастықтың белсенді дамуын атап өтті. Нұрсұлтан Назарбаев түрік 

капиталының қатысуымен 1600 кәсіпорын жұмысы және ары қарайғы ортақ 

инвестициялық жобалардың дамуы туралы айтты. Қазақстанның транзиттік-транспорттық 

әлеуетін арттыру үшін Түркия тәжірибесін алу ниеті білдірілді.  

Нұрсұлтан Назарбаев екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық қарым-қатынастарға жеке 

тоқталып, жоғарғы оқу орындары қатысушыларын өзара алмастыру маңыздылығын атады. 

Сондай-ақ, ҚР Президенті Р.Ердоғанмен болған келіссөздер барысында халықаралық күн 

тәртібіндегі өзекті мәселелердің талқыланғандығын айтты. «Екі ел арасында қандай да бір 

түсініспеушілік жоқ. Астана Сирия бойынша келіссөздер өткізу үшін өз алаңын ұсынды. 

Осылайша, біз бұл мәселені тек қана бейбіт жолмен шешуге өз үлесімізді қосып 

жатырмыз», - деді Қазақстан Президенті.  

Осылайша Түрік Республикасы Президентінің ресми сапары барысында келесі құжаттарға 

қол қойылды: 10-шы Үкіметаралық экономикалық комиссия Хаттамасы; 2017-2020 

жылдарға арналған «Жаңа синергия» ортақ экономикалық бағдарлама шаралар жоспарына 

Хаттама және Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрлігі, «Алсим 

Аларко» консорциумы және Еуропалық қайта құру және даму банкі арасында «БАКАД» 

автомобиль жол құрылысы мен қолдануға беру мәселелері бойынша Өзара түсінушілік 

меморандумы.  

Сөзінің соңында Нұрсұлтан Назарбаев түрік тарапына халықаралық «ЭКСПО-2017» 

көрмесін әзірлеп, белсенді қатысқаны үшін алғыс білдірді.  
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ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ҚЫРҒЫЗСТАН САПАРЫ 

 

2017 жылдың 5-6 қыркүйегінде Қырғыз Республикасының президенті Алмазбек 

Атамбаевтың шақыртуы бойынша Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиеев Қырғыз 

Республикасына мемлекеттік сапармен барды.  

Жоғарғы деңгейдегі келіссөздер мен кездесулер барысында мемлекет басшылары қырғыз-

өзбек қарым-қатынастарының дамуы, саяси, сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық 

және басқа да салалардағы екіжақты ынтымақтастықты тереңдету, Орталық Азиядағы 

жағдай және өзара қызығушылық тудыратын аймақтық және халықаралық мәселелерді 

талқылады.  

Тараптар Қырғыз Республикасы мен Өзбекстан Республикасы 2017 жылғы 16-шы 

тамыздағы Үкіметтік делегацияларының біріккен отырыс хаттамасына сәйкес, қырғыз-

өзбек мемлекеттік шекарасының келісілген ұзындығы Келісіміне қол қойды. Жалпы сапар 

барысында оннан астам екіжақты келісімдерге қол қойылды.  

Ең үлкен ортақ алаңдардың бірі - Қырғызстанда тұрғызылып жатқан Қамбар ата ГЭС-ы 

болады. Мирзиеевтің сөзіне қарағанда, бұл жоба екі елге де тиімді. «Ол бізге керек. Егер 

біз бәрін тиісті түрде істейтін болсақ, екі мемлекетке де пайдалы болмақ», - деп мәлімдеді 

өзбек басшысы. Сондай-ақ, тараптар екі көлік дәлізін жасауға келісті: Қытай – Қырғызстан 

– Өзбекстан автомобиль жолы мен дәл сол бағыттағы темір жолы.  

Бұдан бөлек, тараптар 2018 жылы Қырғыз Республикасы мен Өзбекстан Республикасы 

арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнауының 25 жылғына орайластырылған 

ортақ шаралар кешенін өткізуге келісті.  
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АСТАНАДА EXPO 2017 КӨРМЕСІНІҢ ЖАБЫЛУ САЛТАНАТЫ ӨТТІ 
 

EXPO-2017 көрмесінің жабылу салтанаты Астанадағы кешен аумағында өтті.  

Салтанат қатысушылары алдында сөз сөйлеген Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев «ЭКСПО-2017» көрмесін сәтті өткізу Астана мен елдің барлық аймақтарының 

күш біріктіруінің арқасында мүмкін болғанын айтты. «Шағын және орта бизнестегі 1400-

ден астам кәсіпорын құны 640 миллиард теңге болатын тауарларды жеткізуге және қызмет 

көрсетуге тапсырыс алды. Туристік сектор жандана түсті. Туроператорлардың қызметіне 

деген сұраныс 1,8 есе артты. Астанада кәсіпкерлік субъектілерінің саны 10 пайыздан аса 

көбейді. Елорда бюджетіне қызмет көрсету саласынан түскен салық 1,2 есе өсті. Астана 

бүкіл әлемнің назарын өзіне аударды», - деп атап өтті Н.Назарбаев. 

Жалпы алғанда, халықаралық көрме қатысушыларының айтуынша, ЭКСПО бүкіл әлемнің 

интеллектуалдық және технологиялық әлеуетін көрсетуге бірегей мүмкіндік берді. Мұнда 

қайта қалпына келетін энергия көздері саласындағы 140-қа жуық ғылыми өнертабыс 

қойылды.  

Сонымен қатар, көрменің аяқталуы бірнеше көлемді жобаларға бастау болатыны айтылды. 

Ең бірінші кезекте бұл қаржылық хаб, инвестиция тарту орталығына болып, халықаралық 

қаржылық жүйеде өз орнын алуы тиіс Халықаралық «Астана» қаржы орталығы. 

Естеріңізге сала кетейік, халықаралық мамандандырылған ЭКСПО-2017 көрмесі «Болашақ 

энергиясы» тақырыбында Астанада 10-шы маусым мен 10-шы қыркүйек аралығында өткен 

болатын. Шараға 115 ел, энергияның балама көздері саласындағы 22 халықаралық ұйым 

қатысты.  
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СЯМЕНДЕ ӨТКЕН БРИКС САММИТІНІҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

 

4-5 қыркүйекте оңтүстік Қытайдағв Сяменде жершары халқының жартысын және әлем 

экономикасының үштен бірін құрайтын мемлекеттер басшылары жиналған БРИКС 

елдерінің саммиті өтті. 

Сяменге арнайы қонақтар ретінде Мексика, Мысыр, Тәжікстан, Таиланд, Гвинея 

басшылары шақырылды. Саммитті мұндай кеңейтілген құрамда өткізу қытай тарапының 

«бестікпен» қатар дамушы ниеттес елдерді тартуды қарастыратын БРИКС+ 

ынтымақтастық механизмін құру туралы мәлімдемесін тағы бір мәрте қуаттайды. 

Биыл БРИКС-те төрағалық ететін Қытай саммиттің мақсаты ретінде бейбітшілік пен 

тұрақтылықты қамтамасыз етуді, жалпыға бірдей даму мен жаһандық басқару жүйесін 

жақсартуды көздейтін өзара тиімді және барлық саланы қамтитын әріптестікті белгіледі. 

Сямендегі саммит әлемдік дағдарыс әсері басыла қоймаған уақытта өтіп отыр. Осы орайда, 

Сямендегі пікірталастың негізгі бөлігі ішкі экономикалық тұрақтандыруға арналды. 

Форумда БРИКС мүшелерінің экономикасын сауықтыру бойынша бірқатар ұсыныстар 

жасалды. Саммитте БҰҰ тұрақты даму саласындағы міндеттерді, Agenda 2013 жобасын, 

коррупциямен күрес, инновацияны дамыту, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қамтитын өзара көмек пен үйлестіру бойынша әрекетті күшейту сөз 

болды. Бұның бәрі басымдылық қазіргі әлемдік экономикалық құлдырауды басып өтуге 

берілетіндігін аңғартады.  

ҚХР төрағасы Си Цзиньпин блок елдерін халықаралық істерге көбірек әсер етуге шақырды. 

Саясаткердің айтуы бойынша, блок елдерінің басқа әлем елдерімен тығыз байланысы, осы 

біздің бес мемлекет әлемді басқаруда белсенді рөлге ие болуы тиіс, көптеген шиеленістер 

бізсіз шешімін таба алмайды. 

Шара қорытындысы бойынша қатысушылар коммюнике қабылдап, ұйымның жаңа 

міндеттерін белгіледі. Қатысушы елдер Солтүстік Кореяның ядролық қару сынағын 

өткізуін сынға алып, БҰҰ мен Қауіпсіздік кеңесін реформалауға шақырды. 
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Түркі академиясы 2010 жылы Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан және Түркия 

мемлекет басшылары тарапынан құрылды. Академия көне дәуірден қазіргі заманға 

дейінгі Түркі әлемінің тілдері, мәдениеті және тарихы бойынша жан-жақты 

зерттеулер жүргізіп, оларды үйлестіретін халықаралық ұйым. Түркі академиясы Түркі 

әлемін зерттейтін ғылыми-зерттеу және білім беру орталықтары арасында 

ынтымақтастықты арттыруға ықпал етеді.  
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