
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 37 (88) (6-12 қараша) 
 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧЕЛЯБИНСКІДЕ ҚАЗАҚСТАН МЕН РЕСЕЙ АРАСЫНДАҒЫ ӨҢІРАРАЛЫҚ 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ФОРУМЫ ӨТТІ 
8 - 9 қараша күндері Ресейдің Челябинскі қаласында Қазақстан мен Ресей арасындағы 

өңіраралық ынтымақтастық аясында форум болып өтті. Форумның мәртебелі қонақтары 

ретінде Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей Президенті Владимир 

Путин қатысты.  

Форумда екі елдің басшылары шағын құраммен кездесу өткізді. Ақорданың баспасөз 

қызметінің хабарлауынша, кездесу барысында Н.Назарбаев пен В.Путин екіжақты қарым-

қатынастың өзекті мәселелерін, сонымен қатар оның ары қарай даму перспективаларын 

талқылады. «Біздің өңіраралық ынтымақтастығымыз- қиындықтарға қарамастан ілгерілеп 

келе жатқан экономикалық өзара іс-қимылдарымыздың негізі. Соңғы тоғыз айда 

елдеріміз арасындағы тауар айналымы 31 пайызға өсті. Біздің әр кездесуіміз – жаңа белес, 

онда ауқымды міндеттер шешіледі. Бүгінгі кездесуіміз де мемлекеттеріміз арасындағы 

ынтымақтастықты одан әрі нығайту үшін маңызды рөл атақарады», - деп атап өтті 

Қазақстан басшысы. 

Өз кезегінде, Владимир Путин Қазақстан Президентінің өңіраралық форумды өткізу 

жөніндегі бастамасының табысты болғанын және екі елдің осы форматтағы 

ынтымақтастығының тиімділігі жоғары екендігін атап өтті.  

Адам капиталын дамыту тақырыбын талқылауға арналған Форумның жұмысына ҚР және 

РФ мемлекеттік органдардың басшылары, бизнес өкілдері, сондай-ақ екі елдің ғылым 

және білім саласындағы сарапшылары мен мамандары қатысты. 

Қазақстандық аймақ басшылары өз кезегінде талқыланып отырған тақырып екі 

мемлекеттің назарында екендігін және технологияларды, оның ішінде цифрлы 

технологияларды жедел дамыту жағдайында ерекше маңызға ие екенін атап өтті. 

Көтерілген өзекті мәселелердің бірі білім беру саласындағы ынтымақтастық, сондай-ақ 

ғылыми-техникалық алмасу болды. Атап айтқанда, кездесу барысында айтылғандай, 

қазіргі таңда Қазақстанның 30 жоғары оқу орны ресейлік жоғары оқу орындарымен 

бірлескен зерттеулер жүргізіп келе жатқандығы аталып өтті. 
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Осы мақсатта Назарбаев Университеті, Инновациялық технологиялар паркі, Ресейлік 

«Сколково» орталығы және басқа да зерттеу құрылымдары сияқты инновациялық 

класерлердің әлеуетін пайдаланудың тиімділігі ерекше атап өтілді. 

Бұдан өзге, «Астана-Экспо» инфрақұрылымы базасында құрылған «Астана» халықаралық 

қаржы орталығы, IТ стартаптың Халықаралық технопаркі және «Жасыл технологиялар 

және инвестициялар» халықаралық орталығы бірлескен жұмыс үшін іс жүзінде пайдалы 

болуы мүмкін. 

Жалпы, форум шеңберінде екіжақты ынтымақтастықтың кең ауқымды мәселелерін 

талқылады. Форум қорытындысы бойынша екіжақты құжаттар пакеті жасалды. Олардың 

ең маңыздылары: 

- 1998 жылғы 6-тшы шiлдеде жер қойнауын пайдаланудың тәуелсіз құқықтарын жүзеге 

асыру мақсатында Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының Каспий теңiзiнiң 

солтүстiк бөлiгiнің түбiн бөлу туралы Келiсiмінің хаттамасына қосымша хаттама; 

- М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстандық 

филиалының қызмет етуі туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей 

Федерациясының Үкіметі арасындағы келісім; 

- «Туймазы-Омск-Новосібір-2» және «Омск-Павлодар» магистралдық мұнай 

құбырларында технологиялық мұнайлардың деңгейін анықтау туралы Қазақстан 

Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы келісім; 

- Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы 2018-

2023 жылдарға арналған өңіраралық және шекара маңы ынтымақтастығы бағдарламасы; 

- «ҚазТрансОйл» АҚ мен «Транснефть» ЖАҚ арасындағы ынтымақтастық туралы 

меморандум; 

Қорытындысында тараптар бұл шараның жаңа өсу нүктелерін табуға және Қазақстан мен 

Ресейдің адами капиталының дамуына серпін беретініне сенім білдірді. 
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ЕО ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ БАЙЛАНЫСЫН КЕҢЕЙТЕДІ 
Есеп беру кезеңінде ЕО өкілдері Орталық Азия елдерінің басшыларымен кездесті. Атап айтқанда, 

ЕО Сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты жөніндегі жоғары өкілі / Еуропалық Комиссияның 

вице-президенті Федерика Могерини бірден екі елдің - Қырғызстан мен Өзбекстанды аралап, екі 

елдің жоғары лауазымды тұлғаларымен кездесті. 

Қырғызстан сапарында Ф.Моерини президент болып сайланған Сооронбай Жээнбековпен, 

қазіргі президент Алмазбек Атамбаевпен, сондай-ақ Премьер-министр Сапар Исаковпен кездесу 

өткізді. 

Қырғызстан БАҚ-ның хабарлауынша ЕО Жоғарғы Өкілі Қырғыз Республикасының Достық 

орденімен марапатталды. 

Ф. Могерини жүздесулерде ел сайлаған президенттің жаңа сайланған президентке конституцияға 

сай билік тапсыруының алғашқы үлгісі болатын жақында өткен президент сайлауы 

қорытындыларын талқылады. Ол Еуропалық Одақтың Қырғыз Республикасындағы сайлау 

жүйесіндегі заңның үстемдігі мен сот жүйесінің реформасына үнемі қолдау көрсететінін тағы да 

растады. Бұдан өзге, ЕО Жоғарғы өкілі Қырғызстан билігі ЕҚЫҰ / ДИАҚБ сайлауын бақылау 

миссиясының ұсынымдарын орындауға тиіс екендігін атап өтті. 

Басқа да мәселелер бойынша, келіссөздердің күн тәртібінде 1999 жылы қабылданған бұрынғы 

келісімнің орнын басуға бағытталған ЕО мен Қырғызстан арасындағы екі жақты жаңа келісім 

болды.  

Бұдан басқа, Қырғызстан билігімен кездесуде Ф.Могерини жақын арада Еуроодақ пен 

Қырғызстан терең әріптестік пен ынтымақтастық туралы жаңа келісім жасайтынына сенім 

білдірді. Ф.Могеринидің айтуынша, Еуроодақтың әріптестікке деген ұмтылысы «Еуроодақтың 

Қырғызстанның демократия мен парламентаризмді одан әрі нығайту бейілділігіне деген үлкен 

сенімін» көрсетеді. 

Ф.Могерини Өзбекстанда да дәл осындай ел басшылығымен екіжақты кездесулер өткізді, 

сондай-ақ Самарқандтағы ЕО-Орталық Азияның 13-ші министрлік кездесуіне қатысты. 

Ф.Могеринидің баяндамасында айтылғандай, жалпы алғанда, ЕО Орталық Азияны ЕО үшін 

маңызды аймақ ретінде таниды. ЕО өкілі адам құқықтарының ЕО-ның Орталық Азия елдерімен 

қарым-қатынастарының маңызды аспектісі екенін айтты. 
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ӨЗБЕКСТАНДА «ЕО-ОРТАЛЫҚ АЗИЯ» 13-ШІ МИНИСТРЛЕР КЕҢЕСІ ӨТТІ 
10-11 қарашада Өзбекстанның Самарқанд қаласында «Еуропалық Одақ - Орталық Азия» 13-ші 

министрлік кездесуі өтті. Өзбекстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің баспасөз 

қызметінің хабарлауынша, кездесуге облыстың барлық бес ел аймақтарының сыртқы істер 

министрлері қатысты. Сонымен қатар, аталған кездесуде БҰҰ Бас хатшысының саяси мәселелер 

жөніндегі көмекшісі Мирослав Енча, Еуропалық Одақтың Сыртқы істер және қауіпсіздік саясаты 

жөніндегі жоғарғы өкілі Федерико Могерини, ЕҚЫҰ Бас хатшысы Томас Гримингер, Еуропалық 

Одақтың Халықаралық ынтымақтастық және даму жөніндегі комиссары Невен Мимика және 

басқалар болды. 

Жалпы, БҰҰ қолдауымен өткен халықаралық конференцияға 500-ден астам қонақтар қатысты. 

Оның ішінде ТМД, Еуропа, Азия және Американың үкіметтік делегациялары, оннан астам 

халықаралық ұйымдардың өкілдері, жүзден астам халықаралық сарапшылар мен журналистер 

болды. 

Ф.Могерини өзбек БАҚ-тарына берген сұхбатында Орталық Азияның бар елдерінің Сыртқы 

істер министрлерімен бірлескен кездесу өткізу бастамасының сәтті болғанын айтқан. Оның 

ойынша, мұндай форматтағы кездесулер екіжақты келіссөздерге қарағанда мәселелерді ашық 

талқылауға керемет мүмкіндік береді. "Еуропалық Одақ - әлемдегі аймақтық интеграцияның 

алдыңғы қатарлы және табысты жобасы ретінде көп жылдарғы тәжірибесінде бір міндерттерді 

бірнеше елдердің ынтымақтасып шешуінің артықшылықтарын түсінді. Біз ынтымақтасу арқылы 

өз елдеріміздің тұрғындарын әлдеқайда артық пайдамен қамтамасыз етеміз", - деді Ф.Могерини. 

Өзбекстан президенті Шавкат Мирзияев өзінің баяндамасында сауда-экономикалық 

қатынастарды дамыту мақсатында Орталық Азия елдерінің өңірлері мен бизнес-

қауымдастықтары басшыларының ассоциациясын құру туралы бастама көтеріп, олардың 

басымдықтарын атап өтті. 

Өзбек БАҚ-тары конференция қатысушыларының Көлік коммуникацияларын дамытудың жалпы 

аймақтық бағдарламасын бекітуге, сондай-ақ Орталық Азиядағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты 

қамтамасыз ету мақсатында бірлесіп әрекет етуге үндегенін жазады. 

Жалпы алғанда, кездесуге қатысушылар Еуропалық Одақ - Орталық Азия форматында одан әрі 

ынтымақтастықты дамыту туралы қызу пікір алмасты. 

4 



 

ҚЫТАЙ-АМЕРИКА ҚАТЫНАСТАРЫ ЖАҢА ДЕҢГЕЙГЕ КӨТЕРІЛДІ 
Өткен аптада Дональд Трамп АҚШ президенті сайланғалы Азия-Тынық мұхит аймағы 

елдеріне алғашқы сапарын жасады. Атап айтқанда, Д.Трамп Жапонияға, Қытайға, сондай-

ақ Вьетнамға барып, онда АТА елдерінің басқа көшбасшыларымен APEC саммитіне 

қатысты. 

Америка көшбасшыларының барлық сапарларының ішіндегі ең жемісті әрі маңыздысы - 

Қытайға ресми сапары. Бұл Д.Трамптың аспан асты еліне жасаған алғашқы сапары болды. 

Естеріңізге сала кетейік, биылғы жылы Си Цзиньпин Америка Құрама Штаттарында 

болған-ды. Хабарланғандай, келіссөздердің басты тақырыбы - әлемнің екі ірі экономикасы 

арасындағы екіжақты сауда қатынастары, сондай-ақ Қытай мен АҚШ мүдделеріне тікелей 

қатысы бар Корея түбегіндегі жағдай болды. Бейсенбіде өткен кездесуден кейінгі 

бірлескен баспасөз мәслихаты барысында  Трамп бастаған АҚШ делегациясының Қытайға 

жасаған үш күндік сапарының бизнес өкілдері үшін нәтижелі болғаны мәлім болды. Екі 

мемлекет басшыларының қатысуымен энергетика, ауыл шаруашылығы, әуе кемелері мен 

автокөліктерді жеткізу салаларында жалпы сомасы 253 млрдтан доллардан асатын 

маңызды мәмілелерге қол қойылды. Атап айтқанда, Sinopec, China Bank және China 

Investment Corp сияқты ірі қытай мемлекеттік мұнай-газ корпорациясы көлемі 43 миллиард 

доллар құрайтын Аляскадағы газ жобаларын дамыту туралы келісімге қол қойды. 

Сонымен қатар, «China Energy Investment Corp» Батыс Вирджиниядағы энергетикалық 

жобаларға 83,7 миллиард доллар инвестициялау туралы, соның ішінде сланецті газ кен 

орындарын игеру туралы өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. 

Сондай-ақ, тараптар атом энергетикасы саласындағы ынтымақтастықты тереңдетуге 

келісті. Бұдан өзге, қытайлық State Nuclear Power Technology Company of China (SNPTC) 

және АҚШ Westinghouse Electric компаниясы Қытайдағы AP1000 алты атом реакторын 

салу туралы келісімге қол қойды. 
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Энергетикадан басқа, «China Aviation Supplies Holding Company» (CASC) және 

авиацияқұрылысы алып Boeing компаниясы арасында ірі келісімшартқа қол қойылды, 300 

ұшақ жеткізу бойынша сомасы 37 миллиард доллардан асатын мәміле жасалды. 

Сондай-ақ, Корей түбегіндегі қауіпсіздік мәселелері өзекті болды. Келіссөздер барысында 

АҚШ пен Қытай КХДР-ды одан арғы арандатудан тежеу жөнінде нақты қандай әрекеттер 

қабылдайтыны туралы пікірлерін білдірмесе де, алғашқы қадамдарды қабылдау қажеттігі 

туралы бірауыздан келісімге келді. Дональд Трамп және Си Цзиньпин Корей түбегін 

толықтай ядролық қарусыздандыруға деген мүдделерін растады. 

Бұл ретте қытай тарапы БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі шеңберінде КХДР кез-келген қысым мен 

шектеуді бекіту туралы тұрақты ұстанымын ұстанатынын және Қауіпсіздік Кеңесінің 

қарарлары негізінде тиімді және заңды нәтижелерге қол жеткізуге болатынын атап өтті. 

Пекин диалогты жаңартып, келіссөздер үстеліне оралуды талап етеді. 

Жалпы алғанда, америкалық делегация мүшелері 3 күн ішінде қытайлық әріптестерімен 

қарқынды келіссөздер жүргізді. Бұл келіссөздер нәтижелері екіжақты экономикалық 

өзара іс-қимылдың теңдессіз жоғары деңгейін көрсетті. 
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ВЕТНАМДА АТЭАТ ЕЛДЕРІ ЛИДЕРЛЕРІ ЖИНАЛДЫ 
10 қарашада Вьетнамда APEC саммитінің 25 жылдығы өтті. Бұл іс-шара әлемдік 

қауымдастықтың назарын өзіне аудартты, өйткені шараға негізгі әлемдік державалардың 

бірқатар көшбасшыларын жиналған еді. 

Мәселен, БАҚ атап өткендей, форумның 21 экономикасының көшбасшылары Азия-Тынық 

мұхиты өңірін (АТА) дамытудың өзекті мәселелерін талқылады. Оны ішінде: бұл бірқатар 

елдердегі протекционистік үрдістерді нығайту тұрғысынан тұрақты өсуді, сауданы 

дамытуды қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәселелері сөз болды. 

Саммиттің алдындағы күндерде АТЭЫ елдерінің экономика өкілдері Вьетнам 

төрағалығының жұмысын қорытындылап және экономика басшыларына ұсынылатын 

құжаттарды әзірледі. 

Форумға Ресей, Австралия, АҚШ, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Қытай, Корей 

Республикасы, Малазия, Мексика, Жапония, Жаңа Зеландия, Папуа – Жаңа Гвинея, Перу, 

Сингапур, Таиланд, Филиппин, Чили және басқа елдердің мемлекет және үкімет 

басшылары, сондай-ақ Қытайдың Гонконг Арнайы әкімшілік ауданының басшысы және 

Қытайлық Тайпей (Тайвань) жетекшісінің өкілі қатысты. 

Данангтегі АТЭЫ саммитіне қатысушылар цифрлық экономика, инвестициялар және 

қатысушы елдер арасындағы іскерлік байланыстар мәселелеріне ерекше назар аударды. 

Көптеген талқылаулардан кейін тараптар Азия-Тынық мұхиты аймағындағы сауданы 

дамыту туралы бірлескен декларацияға қол жеткізе алды. 

Декларацияда қатысушы елдер бейбіт, тұрақты, серпінді, өзара байланысты және 

өркендеуге арналған АТА-ның ортақ болашағын құру туралы жалпы АТЭЫ тапсырмасына 

өздерінің міндеттемесін растады. 

 «Біз сыбайлас жемқорлық пен парақорлыққа қарсы күресте мемлекеттік және жеке 

секторлардың бірлігін нығайтуға, соның ішінде сыбайлас жемқорларға және ұрланған 

активтерге пана болудан бас тартуға міндеттіміз», - делінген құжатта. 
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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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