
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Тurkic Weekly 2016 30 (38) (19-25 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 
ақпараттық-сараптамалық дайджест. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
БҰҰ БАС АССАМБЛЕЯСЫНЫҢ 71-ШІ СЕССИЯСЫ 

13 қыркүйекте БҰҰ Бас Ассамблеясының 71-ші сессиясы ресми түрде ашылды. Әдеттегідей жалпы 
пікірталас 20-26 қыркүйек аралығында өтеді. 
Жаңа 71-ші сессия төрағасы ретінде Фиджи дипломаты Питер Томсон сайланды. Ол сессия соңына 
қарай БҰҰ тұрақты даму саласындағы барлық 17 мақсаты бойынша ілгерілеуге қол жеткізу керек деп 
мәлімдеді. 
БҰҰ Бас ассамблеясының 71-ші сессиясында сөз сөйлеген ұйымның Бас хатшысы Пан Ги Мун 
Ассамблея төрағасы Питер Томсонның сессия бас тақырыбы ретінде әлемді түрлендіру жолындағы 
Тұрақты даму мақсаттарын таңдағандығына ризашылық білдірді. БҰҰ басшысы 17 мақсатты жүзеге 
асырудың алғашқы жылы ұлттық іс-әрекеттер тұғырнамасы мен халықаралық деңгейде күш біріктіру 
үшін маңызды екенін айтты. Пан Ги Мун Ауа райы бойынша Париж келісімінің күшіне енуін тездетуді 
талап етуге шақырып, 19 қыркүйекте өткен мигранттар мәселесіне арналған Саммиттің маңыздылығын 
еске салды. 
БҰҰ сессия жұмысына түркітілдес елдер де белсенді қатысты. Нақтырақ айтқанда, Түркі кеңесі 
сыртқы саясат мекемелерінің басшылары Нью-Йорктегі жалпы саяси тартысқа қатысып, басқа ел 
өкілдерімен бірқатар екіжақты кездесулер өткізді. Шарада сөз сөйлеген Түркия Президенті Реджеп 
Тайип Ердоған әлемдік қауымдастық назарын БҰҰ мен оның институттарын реформалау керектігіне 
бұрды. Жекелеп айтқанда, Түркия басшысы былай деді: «БҰҰ реформалау қажеттілігі туып отыр. Бұл 
арада Бас хатшы Пан Ги Мунның қолға алған бастамалары маңызды. Ең әуелі қауіпсіздікті қамтамасыз 
ететін шешім қабылдау жүйесін реформалау керек. Тұрақты бес мүше мұндай шешімдерді жеке өздері 
қабылдай алмайды». 
БҰҰ баспасөз қызметі таратқан мәліметте жыл бойы БҰҰ БА қарауына барынша кең ауқымды 
мәселелерді қамтитын 170 сұрақ ақаруға ұсынылады делінген. Күн тәртібіне Африка елдерінің дамуы, 
гуманитарлық көмек көрсету бойынша күш біріктіру, әділеттілікке қолдау көрсету және халықаралық 
құқықты дамыту мәселелері енген. 19 қыркүйекте Бас Ассамблея алғаш рет мемлекет және үкімет 
басшылары деңгейінде босқындар мен мигранттардың кең ауқымды көшуіне байланысты жиын өткізді. 
БҰҰ-да өз елдерінен қашқан адамдардың үлкен топтарының көшіне дер кезінде әсер ететін жүйе 
қолдану мүмкіндігіне үміт артып отыр. 

1 



 

ӨЗБЕКСТАН САЙЛАУҒА ДАЙЫНДЫҚ ҮСТІНДЕ 

Өзбек БАҚ-тарының хабарлауынша, Өзбекстанның барлық төрт саяси партиясы осы жылдың 
желтоқсанына белгіленген президенттік сайлауға қатысу туралы құжаттарын Орталық сайлау 
комиссиясына өткізген. 

Өзбекстанның Халықтық-демократиялық партиясы (ӨХДП) және Өзбекстанның «Адолат» 
(Әділет) әлеуметтік-демократиялық партиясының өкілдері сейсенбі күні Республиканың 
президент сайлауына қатысу үшін тиісті құжаттарды Орталық сайлау комиссиясына 
ұсынғандығы туралы ОСК хабарламасында айтылады.  

Өзбекстанның Либерал-демократиялық партиясы (ӨзЛиДеп) және «Миллий тикланиш» 
(Ұлттық қайта өрлеу) демократиялық партиясы да тиісті құжаттарды ОСК-ге тапсырған.  

Нақтырақ айтқанда, ӨзЛиДеп саяси кеңесі мемлекет басшысы орнына ел президенті м.а. 
Шавкат Мирзиеевті, «Миллий тикланиш» дем.партиясы – Сарвар Отамурадовты, ӨӘДП – 
Наримон Умаровты, ӨХДП – Хотамжон Кетмоновтың қандидатураларын ұсынды.  

Өзбекстан ОСК ресми мәлімдемесінде Өзбекстанның барлық төрт саяси партиясының өкілдері 
президент сайлануына қатысу үшін қажетті құжаттарды өткізді деп хабарланады. Ұсынылған 
құжаттар негізінде ОСК бес күндік мерзімде партияларды президенттік сайлауға жіберу не 
жібермеу туралы нақты шешім қабылдайтын болады.  

Өзбекстанда президентті мерзімінен бұрын сайлау 4-ші желтоқсанда өтетінін естеріңізге 
саламыз. Сайлау науқаны осы айдың тоғызынан басталды. 30 қыркүйек – 20 қазан аралығында 
кандидаттарды тіркеу жүргізіледі.  
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ТҮРІКМЕНСТАН МЕН ТАТАРСТАН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ НЫҒАЙТУДА  

20-шы қыркүйек Ашхабадта Түрікменстан мен Татарстан үкімет өкілдерінің кеңесі өтті.  

Кездесу түрікмен астанасына жұмыс сапарымен келген Татарстан Өнеркәсіп және сауда 
министрінің бірінші орынбасары Руслан Кабировпен болды. Тараптар Түрікменстан мен 
Татарстан Республикасы арасындағы саяси, сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, мәдени-
гуманитарлық салалардағы екіжақты ынтымақтастықтың оң нәтижелері мен 
артықшылықтарын атап өтті.  

Сондай-ақ, күн тәртібінде Ашхабадта ортақ бизнес-форум ұйымдастыру мәселесі де болды. 
Ашхабадта «КАМАЗ»-дың Орталық Азиядағы ең ірі оқу-сауда және қызмет көрсету орталығы 
орналасқан. Осы себепті бұл ауыр жүк көлігінің Түрікменстандағы жалпы саны он мың 
бірліктен асады. Татарстанның көлік жасау концерні Ашхабадқа жүк тасымалдауға арналған 
түрлі үлгідегі және қуаттағы машиналарды, арнайы техникаларды ұсынады. жанармай-
энергетикалық кешендегі ынтымақтастық та даму үстінде. Мысалы, «Татмұнай» және 
«Түрікменмұнай» компаниялары 2008 жылы келісімге қол қойған.  

Аталмыш келісімнің мәні әзірге бар ұңғыма қор қабаттарының мұнай өнімділігін арттыруға 
бағытталған қызмет көрсету және Готурдепе кен орнындағы мұнай өндіру әлеуәтін ары қарай 
пайдалану болып тұр. 
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БАКУ - ЕО ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ АРТУДА  

20-шы қыркүйек Бакуде Ұлыбританияның Еуропарламенттегі депутаты, консерваторлар мен 
реформистер тобының өкілі Сайяд Каримнің төрағалығымен Еуропалық парламент 
делегациясы қатысқан Еуроодақ-Әзербайжан Парламенттік ынтымақтастық комитетінің 13-ші 
отырысы өтті.  

Әзейбайжандық БАҚ таратқандай, отырысқа сондай-ақ Финляндиядан Еуропалық парламент 
депутаты, Жасылдар тобының өкілі Хейди Хаутала, Румыниядан Еуропалық парламент 
депутаты, Еуропалық халықтық партия өкілі, шетел комитетінің мүшесі Рамона Манеску, 
Альберто Чирио, Андрейс Маминск пен Ивета Григуле қатысқан.  

Әзербайжан Республикасы Парламентіндегі кездесулерде Халықаралық қатынастар және 
парламентаралық байланыстар комитетінің төрағасы Самед Сейдов Әзербайжанның ЕО-пен 
ынтымақтастықты жалғастыруға ынталы екенін атап өтті.  

Сайяд Карим өз кезегінде, ЕО Әзербайжанмен болған қатынастарын өте маңызды және өзара 
тиімді деп санайтынын жеткізді. Оның мәлімдемесі бойынша: «Екіжақты қатынастарды 
тереңдетіп, нығайту үшін жетерлік әлеует бар. Көп аспектілі ЕО -Әзербайжан қатынастары 
Еуропалық одақ және Әзербайжан халқы үшін құрылымдық дамуды қамтамасыз ету тең 
негізде құрылуы өте маңызды». 
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 АЛМАТЫ 1000 ЖЫЛДЫҒЫН ТОЙЛАДЫ 
Өткен аптада Қазақстанның оңтүстік астанасы Алматы қаласы 1000 жылдығын тойлады. Апта 
бойы қалада думанды концерттер, театрландырылған қойылымдар, жалпыхалықтық мәдени 
шаралар өткізілді.   
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қала күнін мерекелеу құрметіне оңтүстік астанаға 
барып, «Алматы Арена» жаңа мұзайдынында өткен «Алматының 25 шыңы» атты салтанатты 
шараға қатысты. Елбасы бұл мерейтойды тек Қазақстан ғана емес, бүкіл әлемдік қоғамдастық 
атап өтетінін, бұл датаның ЮНЕСКО-ның Адамзаттың атаулы және мерекелік күндері 
күнтізбесіне енгенін атап өтті. Нұрсұлтан Назарбаев Алматының 1000 жылдығын Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы белесінде мерекелеуімізді жақсылыққа баладі.  
Президент айтқандай, Алматының 1000 жылдық мерейтойын бүкіл әлемдік қоғамдастық 
тойлауда. «Қала 1929 жылы Қазақстанның астанасы атанып, кейіннен миллиондаған тұрғыны 
бар мегаполиске айналды. Алматыға егемен Қазақстанның алғашқы астанасы болу мәртебесі 
бұйырды. Сондықтан біз бүкіл халық болып қаланың мыңжылдығын Отанымыз 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы белесінде мерекелеудеміз. 1995 жылы жалпы халықтық 
референдумда республика Конституциясы қабылданды. Осы қалада «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» конституциялық заңға қол қойылды. 
Алматыда Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылды. Осы шаһарда жаңа елорда – Астана туралы 
тарихи қаулы қабылданды, – деді Нұрсұлтан Назарбаев. 
Сонымен бірге, Тұңғыш президент паркі аймағында Алматының мыңжылдық мерейтойына 
орайластырылған АЛМАfest-2016 Алма фестивалі өтті. Оған қоса, Абай атындағы мемлекеттік 
опера және балет театрында вокалшылардың халықаралық байқауы, «Алматы Арена» 
мұзайдынында EMA Muzzone-2016 Еуразиялық музыкалық марапаттауы, «Көк төбе» паркінде 
КOKTOBE.BAZ&ART бірінші күзгі ауылшаруашылық жәрмеңкесі секілді өзге де көптеген 
мерекелік шаралар болды.  
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ТҮРІКМЕНСТАНДА ЕЛДЕГІ ЕҢ ІРІ ӘУЕЖАЙ АШЫЛДЫ 

Түрікменстан астанасы Ашхабадта елдің бас әуе қақпасына айналуы тиіс жаңа әуежайдың 
ашылуы болды. «Turkmenstan» сайты жазғанына қарағанда, ашылу салтанатында ел президенті 
Гурбангулы Бердімұхамедов пен әлемнің ең ірі деген әуе компанияларының өкілдері қатысқан. 

Жоба авторларының мәлімдемесі бойынша, жаңа әуежай қызмет көрсетудің әлемдік 
стандартына сай келетін кез-келген үлгідегі және кез-келген жүк көтергіштікке ие ұшақты 
қабылдай алады. Әуежайдың өткізу мүмкіндігі сағатына 2000 жолаушы болады.  

Жаңа Халықаралық әуежай кешені – жолаушыларға, VIP және жүкке арналған үш 
терминалдан, ұзындығы 3800 метрлік жаңа ұшу-қону жолағы (ҰҚЖ), тұрақ орындары және 
әуе кемелері үшін перрон, әуе қозғалысын басқару қызметі мұнаралары, т.б. нысандардан 
тұрады. Әуе вокзал  кешені орналасқан аумақтың жалпы ауданы 1200 гектарды құрайды.  

Әуежай Гиннестар рекорды кітабынан негізгі жолаушылар терминалы төбесіндегі әлемдегі ең 
үлкен кілем өрнегінің сәулеттік бейнесі үшін сертификат алып та үлгерді. Бұл өрнектің ауданы 
705 м.кв. тең.  
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 НЬЮ-ЙОРКТЕ ТҮРКІ КЕҢЕСІ СІМ ЖЕТЕКШІЛЕРІ БАС ҚОСТЫ 
Алқалы басқосу Нью-Йорк қаласындағы Қазақстан Республикасының БҰҰ Тұрақты 
өкілдігінде ҚР Сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысовтың төрағалығымен өтті. 
БҰҰ 71-ші Бас Ассамблеясы аясында өткен жиынға Әзербайжан Республикасы Сыртқы істер 
министрі Эльмар Мамедьяров, Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрі Ерлан 
Ыдырысов, Қырғыз Республикасы Сыртқы істер министрі Эрлан Абдылдаев және Түркия 
Республикасы Сыртқы істер министрі Мевлүт Чавушоглу, сондай-ақ Түркі кеңесінің Бас 
хатшысы Рамиль Гасанов қатысты.  
Жиында алдымен Түркі кеңесінің БҰҰ және ИЫҰ сияқты халықаралық ұйымдарда 
бақылаушы мәртебесін алуына қатысты мәселелер мен қадамдар қарастырылды. Рамиль 
Гасанов өзі басқарып отырған Түркі кеңесінің ЕҚЫҰ сияқты халықаралық ұйымдармен 
ынтымақтастығы туралы ақпарат беріп, БҰҰ-ның Тұрақты даму мақсаттарына бағытталған 
шаралардың маңызын атап өтті.  
Тараптар кездесуде Түркі кеңесі аясында қызмет ететін Халықаралық Түркі академиясы, 
Халықаралық Түркі мәдениет және мирасы қоры және Көшпенділер мәдениеті орталығына 
байланысты мәселелерді талқылады.  
Сонымен бірге, биыл, 18 қараша күні Бішкекте өтетін Түркі кеңесі Мемлекет басшыларының 
6-шы саммитіне дайындық барысы басқосуда талқыланған негізгі мәселелердің бірі болды.  
Кездесу соңында министрлер жиынға төрағалық жасағаны үшін Ерлан Ыдыровқа алғыс 
білдіріп, Қазақстанның 2017-2018 жж. БҰҰ Қауіпсіздік кеңесіне тұрақты емес мүшелігіне 
сайлануына байланысты Қазақстан Сыртқы істер министрін құттықтады. Министрлер 
сонымен қатар, 2016 жылғы 2-8 қыркүйекте өткен 2-ші Дүниежүзілік көшпенділер ойынын 
ойдағыдай ұйымдастырған Қырғызстанды арнайы құттықтады. 
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ИРАН МЕН АРМЕНИЯ ВИЗАСЫЗ ТӘРТІП ЕНГІЗДІ 
Армения СІМ хабарлауы бойынша, 2016 жылы 5-ші маусымда қол қойылған Армения мен 
Иран арасындағы виза жүйесін жою туралы меморандум күшіне енді. Хабарламада былай 
делінеді: «Меморандумға сәйкес, Армения мен Иран азаматтары 180 күндік мерзім ішінде 90 
күннен аспайтын жағдайда кіру визаларынан босатылады». 

Осылайша, екі ел азаматтары транзитпен өтіп, басқа тараптың территориясында визасыз 90 
күнге дейін еркін жүре алады. Армения мен Иран энергетика саласында тығыз байланыс 
орнатқан серіктестер. Тиімді ынтымақтастық көлік, экология, денсаулық сақтау, 
ауылшаруашылық, ғылым-білім, мәдениет салаларын да қамтыған. Армения 2015 жылдың 2 
қаңтарынан ЕАЭО мүшесі бола тұра, Иранмен шекараласатын жалғыз мерлекет ретінде 
ЕАЭО-Иран арасында экономикалық көпір құруға көмектеседі.  

 

 

 

 

 

 

 

8 



 
 

БОСНИЯ МЕН ГЕРЦЕГОВИНА ЕО-ҒА КІРУГЕ ӨТІНІШ БЕРДІ 
Биыл, 15 ақпанда Еуропа Одағының сыртқы саясат жөніндегі жоғарғы комиссары 
Федерика Могерини Босния-Герцеговинаның Еуроодаққа кіруге өтініш бергенін 
мәлімдеген болатын. 

«Deutsche Welle» газеті хабарлауынша, Брюссель Босния-Герцеговинаның одаққа 
қабылдану үшін қажетті бар еуропалық стандарттарға сай келмейтініне қарамастан 
Сараевоның бұл өтінішін қарастыратынын білдірген. 

ЕО баспасөз қызметі таратқан ақпарға сәйкес, Босния мен Герцеговинаның мүшелігін 
рәсімдеу бірнеше айдан бірнеше жылға созылуы мүмкін. Дегенмен, Босния мен 
Герцеговина президиумының төрағасы Драган Чович үміткер-мемлекет мәртебесін алу 
рәсімі ұзаққа созылмайды деп үмітті. «Бізді реформаларға толы ұзақ жол күтіп тұр. (...) 
Бірақ, біз жолымыздан таймаймыз», деді Д.Чович. 

Естеріңізге сала кетейік, Босния мен Герцеговина ЕО-пен жақын ынтымақтастық орнату 
туралы Тұрақтылық және ассоциация келісіміне 2008 жылы қол қойған. Алайда келісім 
Германия мен Франция экономикалық дамуды арттыру туралы жаңа бастама көтерген 2015 
жылдың қаңтарына дейін ратификацияланбаған еді. 
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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 
ынтымақтастығын арттыруға ықпал етеді.  
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