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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ МЕН  
ЕУРОПАЛЫҚ КЕҢЕС ПРЕЗИДЕНТІ  

ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ 

 

2 сәуірде Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Еуропалық 
Кеңестің Президенті Шарль Мишельмен телефон арқылы сөйлесті. Тараптар әлемде 
коронавирустық инфекцияның таралуына байланысты жағдайды және оның салдарын жою 
бойынша бірлескен шараларды талқылады. 
Атап айтқанда, Ш.Мишель Қазақстан Президентінің елде COVID-19-дың одан әрі таралуына 
жол бермеу үшін жасаған іс-әрекеттері мен шешімдерін жоғары бағалады. Оның айтуынша, 
Қазақстан – ЕК-ның Орталық Азиядағы өте маңызды серіктесі болып табылады. Осыған 
байланысты Қазақстанның коронавируспен күрестегі халықаралық және аймақтық күш-
жігерлерге қатысуы үлкен мәнге ие және Брюссель тарапынан толық қолдау табуда. 
Сонымен қатар Ш.Мишель Қазақстан Президентінің шағын және орта бизнесті қолдауға, 
жұмыспен қамтамасыз етуге және халық алдындағы әлеуметтік міндеттемелерін орындауға 
бағытталған дағдарысқа қарсы шараларын атап өтті. Қ.Тоқаев Қазақстан мемлекеттің 
әлеуметтік-экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін батыл қадамдар жасап 
жатқандығын айтты. 
Сөйлесу барысында Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутеррештің әлемнің 
ең осал елдеріне көмек көрсету үшін халықаралық қаржыландыру (5 трлн. доллар) тартуды 
қоса алғанда, коронавируспен күрес жөніндегі гуманитарлық жоспарды ілгерілету жөніндегі 
бастамасын қолдайтындығын білдірді. 
Сонымен қатар, тараптар қазақстан-еуропалық қатынастардың қазіргі жағдайы мен даму 
болашағы, оның ішінде «Қазақстан-ЕК» кеңейтілген серіктестік пен ынтымақтастық туралы 
жаңа келісімді іске асыру туралы пікір алмасты. Келіссөздер соңында тараптар аймақтық және 
жаһандық күн тәртібіндегі өзекті мәселелерге назар аударды. Атап айтқанда, Ш.Мишель 
«Астана» форматында сириялық келіссөздерді жүргізу мүмкіншілігіне қызығушылық танытты.  
Өз кезегінде Қ.Тоқаев Қазақстанның Сириядағы бейбіт жолмен реттеу үшін Женева процесін 
толықтыратын келіссөздердің келесі раундын ұйымдастыруға алаң ұсынуға дайын екенін 
қуаттады. 
Телефонмен сөйлесуді еуропалық тарап бастаған болатын. 
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ТҮРКМЕНСТАН МЕН ТАТАРСТАН  
ПРЕЗИДЕНТТЕРІ ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ 

 

2 сәуірде Түркменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов пен Татарстан 
Республикасының (РФ) Президенті Рустам Минниханов телефон арқылы сөйлесті. 
Г. Бердімұхамедов Р.Миннихановты жылы қарсы алып, оны өткен Наурыз мерекесімен 
құттықтап, бауырлас Татарстан халқына амандық тіледі.  
Тараптардың көптеген салалардағы ынтымақтастықты одан әрі жандандыруға дайын 
екендіктерін қуаттай отырып, әңгімелесушілер бұрын қол жеткізілген уағдаластықтарды 
ілгерілету бойынша қадамдарды талқылады. 
Қолданыстағы мүмкіндіктерді тиімді пайдалануға мысал ретінде Түркменстан Татарстанның 
ірі компанияларымен – «КамАЗ» автомобиль жасайтын гигантымен, «Татнефть» ААҚ, Қазан 
тікұшақ зауытымен және басқа да көптеген кәсіпорындармен ұзақ мерзімді өзара тиімді 
серіктестігі жатады. Мәселен, «Татнефть» отын-энергетикалық кешені объектісінің жаңғырту 
жұмыстарын жүргізіп, Каспийдің түркмен секторының қайраңын дамыту мүмкіндігін 
талқылайды. 
Сондай-ақ, тараптар мәдени-гуманитарлық салада байланыс орнатудың маңыздылығын атап 
өтті. Осы тұрғыда Түркменстан басшысы Татарстанның жоғары оқу орындарында оқитын 
студенттерге көрсеткен қамқорлығы үшін ризашылығын білдірді. 
Сонымен қатар, әлемдік экономикаға теріс әсер ететін коронавирустық пандемиямен 
байланысты жағдайды және осы тұрғыда – оның таралуын болдырмайтын медициналық 
мақсаттағы бұйымдарды шығаруды талқылады. 
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СООРОНБАЙ ЖЭЭНБЕКОВ СИРИЛ МЮЛЛЕРМЕН 
ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ 

 

1 сәуірде Қырғыз Республикасының Президенті Сооронбай Жээнбеков Дүниежүзілік 
банктің Еуропа және Орталық Азия бойынша өкілі Сирил Мюллермен телефон арқылы 
сөйлесті. Сөйлесу барысында шенеуніктер өзара серіктестік тақырыбын қозғады, 
сонымен қатар COVID-19 инфекциясының таралуына қарсы бірлескен шараларды 
талқылады. 
С.Жээнбеков пандемияның одан әрі таралуын болдырмау үшін елдер арасындағы күш-
жігерді біріктіру қажет деді. Сонымен қатар, Қырғызстан Президенті Дүниежүзілік банкі 
Қырғызстанға қазіргі жағдайға байланысты елдің экономикалық жағдайын ұстап тұруға 
қаржылық көмек көрсетуін өтінді. 
Өз кезегінде С.Мюллер банк басқа қаржы кәсіпорындарымен бірге вирус індетінің 
салдарын еңсеруге барынша күш салуға ниетті екенін атап өтті. 
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88 ЕЛ ТҮРКИЯДАН КӨМЕК СҰРАДЫ 

 

Коронавирустық пандемия (Covid-19) аясында 88 мемлекет Түркиядан көмек сұрап, оларды 
қажетті медициналық жабдықтармен және құралдармен қамтамасыз етуді сұрады. Бұл туралы 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Еуропа аймағы бойынша директоры Ханс Клуге 
қатысқан бейнеконференция барысында Түркия Республикасының Денсаулық сақтау 
министрі Фахреттин Кожа мәлімдеді. 
Тараптар Covid-19-ға байланысты әлемдегі қазіргі жағдайды талқылады және Түркия мен 
ДДҰ Еуропа бойынша аймақтық бюросы арасында 2020 және 2021 жылдарға арналған 
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. 
Х.Клюге Түркияға Covid-19-ға қарсы күресте бірқатар елдерге, соның ішінде Италия мен 
Испанияға көрсеткен қолдауы үшін алғысын білдірді. Оның айтуынша, Covid-19-бен күресу 
үшін әлемдік қауымдастық өз күштерін жұмылдыруы керек. 
Түркия Денсаулық сақтау министрлігінің басшысы түрік медициналық мекемелеріндегі 
реанимация бөлімшелерінің 62 пайызға толғанын айтты. «Түркия медициналық жабдықтарға 
деген өз қажеттіліктерін толығымен қанағаттандырады, біздің елдегі жағдай Еуропадағыдан 
гөрі жақсы», – деді Ф.Кожа. Оның айтуынша, көптеген шет мемлекеттер Covid-19-бен күресу 
үшін Түркиядан гуманитарлық көмек сұрайды. 
«Түркия бүгінде өзінің күш-жігерімен 30-ға жуық мемлекетті қажетті медициналық 
құралдармен қамтамасыз етті. 2 миллион медициналық бетпердеге сұраныс Германиядан 
келді. Түркия бұл сұранысты жақын күндері қанағаттандырады. Ұлыбритания да Анкарадан 
көмек сұрады, біз бұл елге өз мүмкіндігімізше көмектесеміз. Жалпы 88 мемлекет Түркияның 
билік органдарынан көмек сұрады », – деді министр. 
Ф.Кожа Covid-19 індетін жоюды тек ғылыми жолмен жүргізуге болатындығын және бұл үшін 
зерттеу, деректер мен ынтымақтастық қажет екенін атап өтті. 
Конференция қорытындысы бойынша ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. 
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ВЕНГРИЯ СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРІ ТҮРКИЯ 
МЕН ӨЗБЕКСТАНҒА АЛҒЫС БІЛДІРДІ  

 

Венгрияның сыртқы істер және сыртқы сауда министрі Питер Сийярто Түркияға 
коронавирустың жаңа түрімен күресуде қолдау көрсеткені үшін алғысын білдірді. 
П.Сийяртоның Facebook-тегі ресми парақшасында жазғандай, Венгрия жақында Түркі 
кеңесіне коронавирустың таралуын болдырмауға көмек сұрап жүгінді, содан кейін Түркия 
медициналық бетперде тігу үшін Венгрияға 8 тонна шикізат экспортын мақұлдады, ал 
Өзбекстан 150 мың бетперде жіберді. 
«Түркия мен Өзбекстан үкіметінің қолдауы өте маңызды. Біз оларға ризамыз. «Дос басыңа күн 
түскенде танылады», - деді П.Сийярто. 
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ӨЗБЕКСТАН ҚЫРҒЫЗСТАНҒА  
ГУМАНИТАРЛЫҚ КӨМЕК ЖІБЕРДІ 

 

2 сәуірде Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёевтің бастамасымен 
теміржол арқылы Қырғызстанның Ош қаласына гуманитарлық көмек жіберілді. 
Жалпы Өзбекстаннан 17 вагон гуманитарлық жүк келді. Атап айтқанда, қырғыз тарапына 1 
мың тонна ұн, 7 мың қорғаныш киім, 7 мың респиратор, 20 мың қолғап, 500 қорғаныш 
көзілдірік, 200 пирометр өткізілді. 
Гуманитарлық көмек тапсыру рәсімі Ош теміржол вокзалында өтті, оған Қырғыз 
Республикасы Үкіметінің Ош облысындағы уәкілетті өкілі Ұзарбек Жылқыбаев, елдің 
төтенше жағдайлар министрінің орынбасары Равшан Рысбаев, басқа да шенеуніктер және 
бұқаралық ақпарат құралдары қатысты. 
Шара барысында Ұ.Жылқыбаев қырғыз тарапы Өзбекстан басшылығының бұл қолдауын 
жоғары бағалайтынын атап өтті. Қырғызстан басшылығы атынан Ол бауырлас өзбек 
халқының екі мемлекет басшылары арасындағы қазіргі қатынастар деңгейіне, сондай-ақ 
Қырғызстан мен Өзбекстан арасындағы өзара тиімді және үйлесімді дамып келе жатқан 
ынтымақтастық рухына сәйкес келетін көмегі үшін терең ризашылығын білдірді. 
Дереккөздерге сүйенсек, Қырғызстан Төтенше жағдайлар министрлігі басшысының 
бұйрығымен осы бөлімнің жабдықтары мен базасы елдің барлық аймақтарында гуманитарлық 
жүктерді қабылдау және жеткізу бойынша жұмыстарды жүргізуге дайын болған. 
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ӘЗЕРБАЙЖАН МҰНАЙ ӨНДІРІСІН ШЕКТЕУ 
МІНДЕТІНЕН  БОСАДЫ 

 

1 сәуірде ОПЕК+ мұнайының тәуліктік өндірісін 1,7 миллион баррельге төмендетуге 
байланысты 2019 жылғы 6 желтоқсанда қол қойылған «Ынтымақтастық туралы 
декларацияны» орындау мерзімі аяқталды.  
Осы уақыт ішінде Әзербайжан 27000 баррель көлеміндегі «Ынтымақтастық декларациясы» 
бойынша міндеттемелерін толық орындады. Қаңтар-наурыз айларында республикада тәуліктік 
мұнай өндірісі шамамен 754 мың баррельді құрады. Әзербайжан мұнай өндіруді 2020 жылға 
арналған жоспарға және қазіргі жағдайға сәйкес жүзеге асырады. 
Әзербайжан әлемдік мұнай нарығын тұрақтандырудың дәйекті жақтаушысы болып табылады 
және осы мақсатта наурыз айында ОПЕК + елдері арасында келісімге қол қою үшін өткізілген 
консультацияларға тікелей қатысты. Әзербайжан ОПЕК+ форматында мұнай өндіретін елдер 
арасындағы ынтымақтастықты жалғастыратын болады. 
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