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ТҮРКІ КЕҢЕСІНЕ МҮШЕ ЕЛДЕРДІҢ  
БАСШЫЛАРЫ БЕЙНЕСАММИТ ӨТКІЗДІ  

 

2020 жылдың 10 сәуірінде «COVID-19 пандемиясымен күресудегі серіктестік пен 
ынтымақтастық» тақырыбына арналған бейнеконференция түрінде Түркі кеңесінің кезектен 
тыс Саммиті өтті. 
Саммиттің өтуіне Түркі кеңесінің қазіргі төрағасы, Әзербайжан Республикасының Президенті 
Ильхам Әлиев бастамашы болды. 
Саммитке Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, Қырғыз 
Республикасының Президенті Сооронбай Жээнбеков, Түркия Республикасының Президенті 
Режеп Тайып Ердоған, Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев, сондай-ақ 
Түркменстан Президенті Гурбаноглы Бердімұхамедов, Венгрияның Премьер-Министрі 
Виктор Орбан және Түркі кеңесінің Бас хатшысы Бағдат Әмреев қатысты.  
Түркі кеңесіне мүше елдердің басшыларынан басқа бейнесаммитке Бүкіләлемдік денсаулық 
сақтау ұйымының бас директоры Тедрос Адан Гебрейсус қатысты. 
Саммитке қатысушылар ұлттық деңгейде коронавирустық індетпен күресу, денсаулық сақтау 
саласындағы көпжақты ынтымақтастықты дамыту және аймақтағы індеттің туындаған 
мәселелерін шешу бойынша қабылданған шаралар туралы пікір алмасты. 
Сонымен қатар, мемлекет басшылары коронавирустың ұлттық және жаһандық экономикаға 
тигізетін кері әсерін жеңу жолдарын, болашақтағы бірлескен күш-жігермен сауда-
экономикалық қатынастарды жалғастыру мен дамытудың ортақ шараларын, сондай-ақ 
дағдарыс пен пандемиядан кейінгі кезеңде кедергісіз көлік байланыстарын қамтамасыз ету 
әрекеттерін талқылады. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас директоры Т.А.Гебреисус Түркі кеңесінің 
бүгінгі таңда әлемдік қауымдастық қана бірлескен күш-жігермен шеше алатын жаһандық 
проблемаға айналған COVID-19 пандемиясымен күресу әрекеттерін жоғары бағалады. 
Саммит қорытындысы бойынша мемлекет басшылары бірлескен Декларация қабылдады. 
Саммиттің өту барысы мен нәтижелері қатысушы елдердің бұқаралық ақпарат құралдарында, 
сондай-ақ Түркі кеңесі мен Халықаралық Түркі академиясының (www.twesco.org) веб-
ресурстарында толық баяндалған. 
 

http://www.twesco.org/
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ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТІ БҰҰ  
ЖҮЙЕСІНІҢ ҮЙЛЕСТІРУШІСІМЕН КЕЗДЕСТІ  

 

 
 
6 сәуірде Қырғыз Республикасының Президенті Сооронбай Жээнбеков Қырғыз 
Республикасындағы БҰҰ жүйесінің Тұрақты үйлестірушісі Озонниа Ожиеломен кездесті. 
Тараптар коронавирустық инфекциядан туындаған елдегі ағымдағы жағдай туралы пікір 
алмасты, сондай-ақ оның одан әрі таралуына қарсы бірлескен қадамдарды талқылады. 
Қырғыз мемлекетінің басшысы қырғыз тарапының осы бағытта қабылдаған шараларын, 
сонымен бірге елдің туындайтын проблемалары мен шұғыл қажеттіліктерін атап өтті. 
Атап айтқанда, денсаулық сақтау, білім беру, азық-түлік қауіпсіздігі, сондай-ақ шағын және 
орта бизнес саласында қолдау көрсету мүмкіндігі талқыланды. 
Өз тарапынан, О.Ожиело С.Жээнбековке БҰҰ-ның Қырғызстанда атқарып жатқан 
жұмыстары туралы хабарлады. Қырғыз Республикасының Үкіметімен бірлесіп, 8 басымдық 
сектор анықталып, соның аясында COVID-19-ның одан әрі таралуына қарсы әрекет ету, 
сондай-ақ әлеуметтік-экономикалық саладағы жағымсыз салдарды жою бойынша бірлескен 
жұмыс жүргізілуде. 
Сонымен қатар О.Ожиело COVID-19-ға қарсы күресті қаржыландыруға арналған 2 миллиард 
долларлық ғаламдық гуманитарлық әрекет ету жоспары мен экономикалық қордың 
құрылғаны туралы хабарлады. Озонниа Ожиело Қырғызстан осы құралдар арқылы БҰҰ 
қолдауына сүйене алатындығын атап өтті. 
Сонымен қатар, отырыста елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше назар 
аударылды. 
БҰҰ-ның Тұрақты үйлестірушісі аурудың таралуына байланысты туындаған мәселелерді 
шешуде Қырғызстанға қолдау көрсетуді жалғастыруға дайын екендігін білдірді. 
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ӨЗБЕКСТАНДА ӨЖЖ АППАРАТТАРЫН  
ЖАСАП ШЫҒАРМАҚ 

 
4 сәуірде Өзбекстан Республикасының Инновациялық даму министрлігі Словакияның 
Chirana акционерлік қоғамымен және Ресейлік серіктестерімен бірлесіп Ташкентте 
өкпеге жасанды желдету аппараттары мен наркозды-тыныс алу аппараттарын шығаруды 
бастайтынын мәлімдеді. ӨЖЖ аппараттарын шығару мамыр айында басталады. 
Chirana компаниясының гендиректоры Василий Шимко Chirana желдеткіштері бір 
сатылы желдетуді емес, үш сатылы желдетуді жүзеге асыратынын атап өтті. Chirana 
Өзбекстанға шамамен 9 миллион доллар инвестиция салып, 100-ден астам жұмыс орнын 
құруды жоспарлап отыр. 
Инновациялық даму министрлігі Коммерциализация және ғылыми зерттеулер мен 
технологиялар трансфері бөлімінің бастығы Джамолиддин Бабахановтың айтуынша, 
ӨЖЖ аппараттар өндірісі мамырда басталады, зауыт құрылысы қыркүйекте аяқталады. 
Өндірілген өнімді Түркменстан, Тәжікстан, Қырғызстан және Ауғанстанға экспорттау 
жоспарлануда. 
ӨЖЖ өндірісі Орталық Азияда тұңғыш рет жүзеге асырылады, бұл елдің медициналық 
индустриясында импорт алмастыруды тездетеді. Бүгінгі таңда ӨЖЖ аппараттары 
әлемдегі 12 елде шығарылады. 
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ҚАЗАҚСТАНДА КОРОНАВИРУСТЫ АНЫҚТАЙТЫН 
ТЕСТ ЖҮЙЕЛЕРІН ЖАСАП ШЫҒАРДЫ  

 

 
 
Аса қауіпті инфекциялар Ұлттық ғылыми орталығы мен Ұлттық биотехнология 
орталығының ғалымдары мен мамандарының арқасында қазақстандық дәрігерлер қысқа 
мерзімде халықаралық стандарттарға сәйкес келетін коронавирусты анықтауға арналған тест 
жүйелерін жасап шығарды. 
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ғалымдарды қол жеткізген 
табыстарымен құттықтады. Қ.Тоқаев екі ұжымға да ресми хат жолдады. 
«Мен екі жетекші отандық ғылыми-зерттеу институттарының ұжымын үлкен жетістікпен – 
COVID-19 коронавирусын анықтауға арналған диагностикалық тест жүйелерін жасауымен 
құттықтаймын. Сіздердің жетістіктеріңіз отандық биомедициналық саланың жоғары бәсекеге 
қабілеттілігін және әлемде коронавирустық инфекцияның таралуына қарсы тұру жағдайында 
оның даму болашағын көрсетеді. Әзірленген тест жүйелері мыңдаған қазақстандықтардың 
өмірі мен денсаулығын сақтауға көмектеседі деп сенемін », - делінген Қазақстан Президентінің 
ресми хатында. 
Қ.Тоқаев ғалымдарға еңбектері үшін алғыс білдіріп, өркендеуі мен жаңа жетістіктерді тіледі. 
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы COVID-19 пандемиясымен күресу шараларын белсенді 
және сәтті жүзеге асыруда. 
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ӘЗЕРБАЙЖАНДА КОРОНАВИРУСТЫ                       
ӨЛТІРЕТІН МАСКА ЖАСАП ШЫҒАРДЫ 

 

 

Әзербайжанда адамды вирустардан қорғап қана қоймай, сонымен қатар инфекцияны 
өлтіретін электрондық маска жасап шығарылды. 
Бұл инновациялық жұмыстың авторы – математик Түркел Сүлейманлы. Ол өзінің Авторлық 
құқық жөніндегі мемлекеттік агенттікке өтінім бергенін, сонымен қатар оның өнертабысы 
қалай жұмыс істейтінін көрсетті. 
«Жасуша иммунға қарсы қорғаныс тудырмайды, өйткені жасушаның майлы қабаты оның 
«тамақ» екендігі туралы жалған әсер қалдырып, оған өзіне қосылуға мүмкіндік береді. Барлық 
вирустар табиғатта көбеймейді, жасуша ішінде немесе клеткаға қосылған кезде көбейеді. Егер 
оның липидті қабаты бұзылса, онда жасуша бөтен денені бірден танып, оған шартты түрде 
өзінің «жауынгерлерін» жібере бастайды», – деп түсіндірді өнертапқыш. 
«Екі батарея, чип, электрондық алым және қорғаныш мембранасы. Ол әртүрлі металдар 
қоспасынан жасалған. Масканы өз уақытында қосуға болады. Егер қажет болмаса, оны 
өшіруге болады », – деді Т.Сүлейманлы.  
Жаңа қорғаныс құралы өзін тазартады және оны қайта зарядтауға болады. 
Сондай-ақ, Т.Сүлейманлы маскаға дененің температурасын көрсететін кішкене экран 
орнатуды, сонымен қатар көзілдірік қосуды жоспарлап отырғанын айтты. 

 
 
 
 
 
 

https://m.minval.az/news/123977227
https://m.minval.az/news/123977227
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ТҮРКМЕНСТАНДА БАЛАЛАРМЕН  
ЖҰМЫС ІСТЕУ ҰЙЫМЫ ҚҰРЫЛДЫ 

 

8 сәуірде Түркменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов ғылым және білім, денсаулық 
сақтау және спорт вице-премьері Пурли Агамырадов және білім министрі Мамедмурад 
Гелдинязовтың қатысуымен жиын өткізді. 

Түркменстан мемлекетінің басшысы 7-14 жас аралығындағы мектеп оқушыларын біріктіру 
үшін Түркменстанда «Алтын нәсіл» («Золотое поколение») балалар ұйымын құруды 
тапсырды. Түркменстандағы 14 жастан асқан жасөспірімдермен Махтумкули атындағы жастар 
ұйымы жұмыс жасайды. 
Сонымен қатар, шенеуніктерге оқушылар саны 300 адамнан асатын орта мектептерге педагог-
психолог лауазымын енгізуді тапсырды. 
Сондай-ақ, Г. Бердімұхамедов «балалар мен жастар инновация саласында жақсы бағдарлануы 
үшін технология жұмыстарын тереңдетіп оқытатын арнайы орта мектептер ашу қажет» деп 
мәлімдеді. 
Оқушылардың жеке қабілетін дамытуға ықпал ететін мемлекеттік орталық құру және мектеп 
пен қоғамдық жұмыстарда жоғары нәтижелерге қол жеткізетін балаларды ынталандыру 
әдістерін енгізу тапсырылды. Мәселен, түлектерді алтын, күміс және қола медальдармен 
марапаттау, сонымен қатар жоғары сынып оқушыларын Президенттік шәкіртақымен 
марапаттау. 
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ТҮРКИЯ ЮНЕСКО ТІЗІМІНЕ  
4 НЫСАНДЫ ЕНГІЗУДІ ҰСЫНДЫ 

 

 
 
Түркияның Мәдениет және туризм министрлігі БҰҰ ЮНЕСКО-ның материалдық емес 
мәдени мұраларының тізіміне тағы 4 нысанды енгізуді ұсынды. Олардың бірі түрік мұрасы, ал 
үшеуі бірнеше елдердің мәдениетінің ортақ мұрасы. 
Министрліктің хабарлауынша, түріктің материалдық емес мәдени мұрасына үміткер – 
«Хұсни-и Хат Ислам каллиграфиясы өнері», ал түркия-әзербайжандық бірлескен 
кандидаттары «Шәй мәдениеті: шығу тегі, қонақжайлылық және әлеуметтік қарым-қатынас 
символы» және «Мей/балабан үрмелі аспабын орындаудағы шеберлік пен өнер». Түркия, 
Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан және Түркменстанның ортақ 
нысаны – «Қожа Насреддин туралы астарлы әңгімелерді қайталау дәстүрі». 
Түркия ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралар тізімінде нысандар саны бойынша 
алғашқы бес елдің қатарына кіреді. Жалпы алғанда, тізімге 178 елдің нысандары енген. 18 
нысан – Түркияның мәдени мұрасы. 
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	Аса қауіпті инфекциялар Ұлттық ғылыми орталығы мен Ұлттық биотехнология орталығының ғалымдары мен мамандарының арқасында қазақстандық дәрігерлер қысқа мерзімде халықаралық стандарттарға сәйкес келетін коронавирусты анықтауға арналған тест жүйелерін жа...
	Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ғалымдарды қол жеткізген табыстарымен құттықтады. Қ.Тоқаев екі ұжымға да ресми хат жолдады.
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