
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тurkic Weekly 2017 13 (64) (27 Наурыз – 2 Сәуір) 
 

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 

ақпараттық-сараптамалық дайджест. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ БАӘ-ГЕ РЕСМИ САПАРЫ  

  
Өткен аптада Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен Біріккен Араб 

Әмірліктеріне барды. Қазақстан президенті БАӘ-нің вице-президенті, премьер-министрі, 
Дубай әмірлігінің билеушісі, шейх Мұхаммед бен Рашид Әл Мактуммен кездесті. Келіссөз 
барысында тараптар екі ел арасындағы ынтымақтастықтың қазіргі ахуалы мен оны бұдан әрі 
дамыту жайын талқылады. Атап айтқанда, сауда-экономика, қаржы және инвестиция 

салаларындағы өзара іс-қимыл мәселелері қаралды. 

 

Сондай-ақ Елбасы Біріккен Араб Әмірліктеріне сапар аясында Дубай халықаралық қаржы 

орталығы (DIFC) басшылығымен кездесті. Нұрсұлтан Назарбаев қаржы орталығын тиімді 
басқару тұрғысынан Біріккен Араб Әмірліктерімен тәжірибе алмасудың маңыздылығына, 

сондай-ақ DIFC пен Астана халықаралық қаржы орталығы арасында тығыз қарым-қатынас 

орнату қажеттігіне тоқталды. Дубай әмірлігінің билеушісі бұл бағытта іс-қимыл орнатуға 
толық дайын екенін жеткізді. Ақорда сайтында сейсенбі күні жарияланған ақпарға сәйкес, 

Қазақстан президентіне Дубай халықаралық қаржы орталығы құрылған кезеңнен бері оның 

Дубай қаласының ішкі жалпы өніміне қосқан үлесі 8%-ға жеткені туралы мәлімет берілген. 

 

«Нұрсұлтан Назарбаев Астана халықаралық қаржы орталығының жұмысын ұйымдастыру 

барысында біздің еліміз Біріккен Араб Әмірліктерінің тәжірибесін зерттеп, қолданып 

отырғанын атап өтті. Сондай-ақ, орталықтың жұмысын одан әрі тиімді жүргізу мақсатымен 

бірқатар шаралар іске асырылғанын айтты», - делінген Ақорда хабарламасында.  

 

Өз кезегінде Дубай әмірі бұл бағытта ынтымақтастық өрбітуге әзір екенін білдірді. Қазақстан 

президенті исламдық қаржыландыру ісін дамытып, оны енгізуге айрықша үлес қосқаны үшін 

шейхқа алғыс білдірді. 
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 Х.РОУХАНИДІҢ РЕСЕЙ САПАРЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ  
 

Өткен аптада болған айтулы оқиғалардың бірі – Хасан Роуханидің Мәскеу сапары мен Ресей-Иран 

келіссөздері болды. Екі ел басшысы кездесуде Ресей-Иран ынтымақтастығы мәселелерін сөз етті. 
Әсіресе сауда-экономикалық және инвестициялық байланыстар мен энегетика және көлік 

инфрақұрылымы саласында ірі бірлескен жобалар жүргізу жайы талқыланды.  
 

Х.Роухани РФ-ға сапары аясында В.Путинмен, Д.Медведевпен, сондай-ақ бизнес нтымақтастық 

өкілдерімен кездесті. Сарапшылардың айтуынша, екі ел арасындағы қарым-қатынас қарқынды дамып 

келеді. Бұған қол қойылған құжаттар мен келісімдер куә. Атап айтқанда, темір жолдарды электрлеу 

бойынша стратегиялық қарым-қатынас орнату жөнінде, сондай-ақ ресейлік локомативтер мен құрал-

жабдықтарды Иранға жеткізу туралы келісімге қол қойылды.  
 

Бұдан бөлек, байланыс, ақпараттық технологиялар, ядролық материалдарды тасымалдау, құрылыс, 

дене шынықтыру мен спорт, сауда және электр энеогиясы салалары бойынша бірқатар келісім 

жасалды.  
 

Ресей Федерациясы Сыртқы істер министрі Сергей Лавров пен Иран Сыртқы істер министрі 
Мұхаммед Джавад Зариф Ресей ааматтарының Иранға, Иран азаматтарының Иранға топтасып визасыз 

саяхаттауына мүмкіндік беретін үкіметаралық келісімге қол қойды. Тараптар сондай-ақ ядролық 
энергетика саласындағы байланыстың маңыздылығын атап өтті. Екі ел басшылары кездесуінде мәшине 

жасау және азаматтық авиация салаларындағы ынтымақтастықты кеңейту мәселелері талқыланды.  
 

Ресей мен Иран халықаралық терроризммен бірлесе күресу тақырыбында да ортақ мәмілеге келді. 
Баспасөз мәслихатында сөйлеген В.Путин: «Ресей мен Иран ИГИЛ* мен «Ан-Нусра»-ны жоюға 
бағытталған іс-әрекеттерді өзара үйлестіріп, Сириядағы жағдайды реттеуде ықпалдасады», - деп атап 

өтті.  
 

Х.Роуханидің мәлімдеуінше, тараптар сонымен бірге Солтүстік-Оңтүстік бағыты мен Мәскеу мен 

Бендер-Аббас арасындағы байланысты реттеу, сондай-ақ екі еле арасындағы сауда-саттықтың 

артықшылықтары мен кедергілерін талқылаған. Ол өз сөзінде Сириядағы дағдарысты реттеуге 

арналған Астанада өткен Ресей, Иран мен Түркия арасындағы үшжақты кездесудің маңызына 

тоқталды. Иран Ислам Республикасын 2016 жылдан бері басқарып келе жатқан Х.Роухани бұған дейін 

Ресей астанасына үш ресми сапармен келгенін айта кету керек.  
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ТҮРІКМЕН-РЕСЕЙ АРА-ҚАТЫНАСЫ 
30-шы наурыз күні Ашхабадта Беларусь басшысының Түрікменстанға ресми сапары аясында 

Александр Лукашенко мен Гурбангулы Бердымухамедовтың кездесуі өтті.  
 
Түрікмен баспасөзі хабарлағандай, мемлекет басшылары оңаша және делегация мүшелері 
қатысуымен кеңейтілген құрамда кездесулер өткізген. Нәтижесінде бірқатар құжаттар 

пакетіне және ортақ мәмілеге қол қойылған. Ел басшылар саяси, сауда-экономикалық, 

ғылыми-техникалық, мәдени-гуманитарлық салалардағы екіжақты ынтымақты тереңдетуге 

келіскен.   
 
Келіссөздерді сонымен бірге қарым-қатынасты дамыту мүмкіндіктері қарастырылған. Мысалы, 

Беларусь Түрікменстанның Еуропаға тауар тасымалы үшін қажет логистикалық орталықтар 

ұсынуға әзір. А.Лукашенко Түрікменстан Иран, Пәкістан, Үндістан мен араб мемлекеттеріне 

тауар жеткізуге ыңғайлы алаң санайтынын жеткізді. Сол себепті өзара тауар тасымалына 

қолайлы дәліз бағытын әзірлегеніміз жөн деді.  
 
Сарапшылардың пікірінше Түрікменстанда әлі де Беларусьте жасалған мәшине өнімдері 
сұранысқа ие екен.  
 
Өз кезегінде Г. Бердымухамедов екі ел арасындағы ынтымақтастық қарқынды дамып келе 

жатқанын басып айтты. 31-ші нгаурыз күні қос ел басшылары беларусиялық инвесторлар 

көмегімен жуырда құрылысы аяқталған Гарлық тау-кен өндіру комбинатын аралап көрді.  
 
Беларусь басшысының айтуынша, жобаны іске асыру оңай соқпаған. Десе де түрікмен және 

беларусь мамандарының күш жұмылдыруымен жоба құрылысы аяқталған. А.Лукашенко 

Беларусь мемлекеті Түрікменстанмен түрлі саладағы өз тәжірибесімен бөлісуге әзір екенін 

айтты. «Соңғы бес жылдықта біз сауда мен қызмет айналымында 300 млн доллар көрсеткішке 

қол жеткіздік. Бұл өте үлкен нәтиже. Осы бағытта ақырындап дамып келеміз. Бүгінгідей 

күрделі кезеңде сауда ісіндегі көптеген мәселелердің түйінін таба білдік», - деп мәлімдеді 
А.Лукашенко. 
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ЖЕНЕВАДАҒЫ СИРИЯЛЫҚ КЕЛІССӨЗДЕРДІҢ 5-ШІ КЕЗЕҢІ  

 
Астанада сәтті өткен бірнеше кездесуден соң Сириялық келіссөздердің 5-ші кезеңі Женевада 

жалғасты. Мүдделі тараптардың келіссөздері Сирияда қайта күшейе бастаған қақтығыстармен тұспа-

тұс келді.  
 

Келіссөздерде БҰҰ-ның Сирия бойынша арнайы өкілі қатысушыларға 12 пунктен тұратын құжат 

ұсынды. Оның ішінде Сириядағы дағдарысты реттеудің негізгі принциптері бар, оның ішінде елдің 

аймақтық бүтіндігі мен егемендігін сақтау, сондай-ақ құрылымының демократиялық формасын 

қамтамасыз ету бар.  
 

Дегенмен сарапшылардың пікірінше, ұсынылған принциптер негізінен БҰҰ-ның Сирияға қатысты ҚК 

2254 резолюциясын қайталайды және мәселені саяси реттеуге қатысты нақты ұсыныстар бермейді. Ал 

мұндай формадағы ұсыныстарды әр қатысушы өзінше түсінетіндіктен еш тараптың қарсылығын 

тудырмайды.  
 

Келіссөздердің басында тараптар қандай да бір шешуші шешімдер қабылданатынына аса үмітті 
болмаған. Мысалы, келіссөздердің жаңа кезеңі қарсаңында Дамаск делегациясы БҰҰ-ның Женевадағы 

бөлімшесінде РФ-ның өкілі Алексей Бородавкинмен кездескен болатын. Ең ірі оппозициялық 
делегацияның басшысы Наср аль-Харири халықаралық қауымдастық мәселені реттеуге саяси күш-

жігер танытып отпағандықтан ешқандай прогресске сенбейтінін мәлімдеген.  
 

Айта кетерлігі, Женевада көптеген қатысушылар Сириядағы дағдарысты реттеудегі Астана процесінің 

маңызын атап өтті.  
 

Астанадағы сириялық келіссөздер ол елдегі жағдайды бейбіт жолмен шешуді көздейді. Бұл туралы 

сәрсенбі күні Вашингтонда өткен «ДАИШ» террористік тобына қарсы күресетін халықаралық 

коалицияға мүше мемлекеттердің дипломатиялық ведомстволары басшыларының кездесуінде айтылды. 

«Біз Астанадағы келіссөздердің Женевада БҰҰ-ның қолдауымен өткен келіссөздің бағытын анықтауға 
мүмкіндік бергенін мойындаймыз», - делінген құжатта.  
 

Түркияның СІМ басшысы соңғы сұхбатында Астанада өткен сириялық келіссөздердің өзіндік миссиясы 

бар, ол Женева келіссөздерінің баламасы емес деп мәлімдеген. «Біз Сириядағы бейбіт келісімді 
қолдауға тырысу үшін Астанада келіссөздер ұйымдастырдық. Түркия екі платформаны да қолдайды 

және Женева мен Астанадағы келесі келіссөздерге үміт артады», - деді М.Чавушоглу. 
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БОАО ФОРУМЫ: НЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 

23-26 наурыз күндері Хайнань провинциясында Боао азиялық форум-2017 өтті. Биылғы 

жиынға Қытай билігі «Жаһандану және еркін сауда: Азиялық мүмкіндіктер» деген тақырыпты 

таңдапты. Форумда жаһандану, экономикалық өсім, реформалар және жаңа экономика 

сынды өзекті тақырыптар көтерілді.  
 
Форумда жалпы саны 65 іс-шара өтті. Атап айтқанда, жиынның ашылу салтанаты, пленарлық 

отырыс, 44 отырыс, 17 дөңгелек үстел, сондай-ақ ресми кешкі дастархан. Биыл форумға 
әлемнің түрлі мемлекеттерінен 1800-ден астам кісі қатысты.   
 
Боао азиялық форумының атқарушы хатшысы Чжоу Вэньчжун мәлімдегендей, биылғы 

форумда негізінен 4 түрлі талқылауға басымдық берілген. Қысқаша атап айтқанда, "Белбеу 

және Жол", "Өсім", "Реформалау" және "Жаңа экономика".  
 
«Синьхуа» агенттігі хабарлағандай, шара барысында "Экономикалық жаһандануға үлес қосу 

туралы декларация" қабылданған. Құжатта Қытай билігі қазіргі жаһандық басқару жүйесі 
әлемдік экономикада болып жатқан өзгерістерге сай емес деп мәлімдейді. Қарсы шараларды 

қабылдау жүйелік кереғарлықты шеше алмайды, керісінше өсуге кедергі келтіреді. Осы ретте 

Пекин экономикалық жаһандануға бейімделіп, жаһандық басқару жүйесін реформалауды 

ұсынады.  
 
Декларацияда сонымен қатар халықаралық саудаға ашық әрі әділ жүйе құруы тиіс ДСҰ, ХВҚ 

және ДБ секілді ұйымдарда реформа жүргізуге ұсыныстар айтылады. Сондай-ақ, Пекиннің 

бастамасымен құрылып жатқан Азиялық инфрақұрылымдық инвестициялар банкіне (АИИБ) 

тағы 13 мемлекет қосылды. Осылайша жалпы мүшелердің саны 70-ке жетіп, АДБ жұмысына 

қатысатын елдер санынан артып кетті.   
 
Бүгінде Боао форумы Давос экономикалық форумының азиялық баламасы саналады. Қытай 

әлемдік экономикадағы интеграциясынан тыс, мүмкіндігінше өзінің балама алаңдары мен 

қаржылық-экономикалық құрылымдарын құруға тырысып бағуда. Боао форумы сондай 

бастамаларының бірінен туған шара.  
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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 болып табылады. Түркі академиясы 

Түркі әлемін зерттейтін ғылыми-зерттеу және білім беру орталықтары арасында 

ынтымақтастықты арттыруға ықпал етеді.  

www.twesco.org    |    57-49-86 

пр. Тәуелсіздік 57, Бейтбітшілік және келісім сарайы 

Астана, 010000    |    Қазақстан 

 @intturkicacadem 
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