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ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТІ  

АҚШ ПРЕЗИДЕНТІНЕ ХАТ ЖОЛДАДЫ 

 

Түркия Президенті Реджеп Тайып Ердоған АҚШ Президенті Дональд Трампқа пандемияға 

қарсы халықаралық күрес аясында 28 сәуірде АҚШ-қа жеткізілген көмек жөнінде хат жолдады. 

Р.Т. Ердоған АҚШ Конгресі мен бұқаралық ақпарат құралдары Түркия мен АҚШ 

арасындағы қатынастардың стратегиялық маңыздылығын дұрыс бағалайды деп үміттенеді. 

«Менің елім – АҚШ-тың сенімді және мықты серіктесі және әрі қарай да осы күресте барлық 

мүмкіндікті көрсететініне сенімді бола аласыз. Біздің аймақтағы соңғы оқиғалар Түркия мен 

АҚШ-тың одақтастығы мен ынтымақтастығын жалғастырудың қаншалықты маңызды екенін 

көрсетті. Болашақта Конгресс пен АҚШ бұқаралық ақпарат құралдары пандемия кезіндегі 

бірлігімізді ескеріп, қатынастарымыздың стратегиялық маңыздылығын түсінеді және соған 

сәйкес әрекет етеді деп сенемін», – деді Р.Т. Ердоған өз хатында. 

Түркия Президенті бүкіл адамзат үшін ауыр сынаққа айналған бұл дағдарысты Америка 

халқы жеңе алатынына сенімін білдірді. «Бұл қарапайым көмек сіздің вируспен күресуге және 

азаматтарыңыздың емделуіне ықпал етеді деп сенемін», – деді Р.Т. Ердоған. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТІ  

ҚАУІПСІЗДІК КЕҢЕСІНІҢ ОТЫРЫСЫН ӨТКІЗДІ 
 

 
 

28 сәуірде Қырғыз Республикасының Президенті Сооронбай Жээнбеков бірнеше мемлекеттік 

орган басшыларының, сондай-ақ Қырғызстанның астанасы Бішкек қаласының мэрінің 

қатысуымен шектеулі құрамда Қырғыз Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің отырысын өткізді. 

Қауіпсіздік Кеңесінің отырысында коронавирустық инфекцияның елде таралуын болдырмау 

және Қырғызстандағы әлеуметтік-экономикалық қызметті одан әрі жаңғырту жөніндегі 

шаралар туралы мәселе қаралды. 

Атап айтқанда, елдегі коронавирустық инфекцияның таралуымен күресу бойынша жүргізіліп 

жатқан жұмыстар, экономикаға кері әсерді болдырмаудағы қабылданған шаралар және 

экономиканы қалпына келтірудің нұсқалары жөніндегі бірінші вице-премьер-министр 

Кубатбек Бороновтың, вице-премьер-министр Еркін Асрандиевтің, Денсаулық сақтау 

министрі Сабыржан Әбдікәрімовтің және мемлекеттік орган басшыларының ақпараттары 

тыңдалды.  

Қырғызстанда Бішкек, Ош, Джалал-Абад және Нарын, сондай-ақ Ош облысының Ноокат, 

Қара-Су аудандарында, Жалал-Абад облысының Созақ ауданында және Нарын облысының 

Ат-Башин ауданында COVID-19 пандемиясына қарсы төтенше жағдай 30 сәуірге дейін 

жалғасады. Коменданттық сағат іске асырылуда. 
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ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ГЕОЛОГТАРҒА 

АРНАЛҒАН КЕҢЕС ӨТКІЗДІ 
 

 
 

27 сәуірде Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев геология саласындағы 

атқарылған жұмыстар мен келешектегі міндеттерді талдауға арналған кеңес өткізді. Отырыста 

геологиялық барлау жұмыстарын кеңейту, салаға шетелдік инвестицияларды тарту мәселелері 

қаралды. 

Осы саланың инвестициялық тартымдылығын арттыру мәселесін талқылау барысында өзбек 

мемлекетінің басшысы халықаралық стандарттарды енгізу қажеттілігін атап өтті. Геологтарды 

JORC стандарттары бойынша оқыту үшін шетелдік мамандарды тартудың маңыздылығы 

айтылды. 

Сондай-ақ, дамуға 20 дайын кен орнына инвесторларды тарту және басқа перспективалы 

учаскелер үшін инвестициялық жобаларды дайындау туралы нұсқаулар берілді. 

Сонымен қатар, кеңесте екі айда 3 мың гектар жерді сумен қамтамасыз ету үшін 70 ұңғыма 

бұрғылау тапсырылды. Бұдан басқа, биылғы жылы 200 жаңа ұңғымадағы судың ағынын және 

400 ұңғымадағы су деңгейінің онлайн-мониторингін, сондай-ақ жерасты суларының 

интерактивті картасын енгізу қажеттілігі атап өтілді. 

Іргелі, инновациялық және қолданбалы зерттеулердің геологияны дамытудағы рөлі маңызды 

екенін ескере отырып, жыл соңына дейін ғарыштық кескіндерден 2,5 мың шаршы шақырым 

жерді және 5 мың шаршы шақырым аэрогеофизикалық әдіспен геологиялық зерттеу 

міндеттері анықталды. 

Сонымен қатар, сала мамандары атқарылған жұмыстары мен жаңа тапсырмаларды орындау 

жоспарлары туралы баяндады.  
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ӘЗЕРБАЙЖАН ПРЕЗИДЕНТІ МЕН ЕҚДБ 

ПРЕЗИДЕНТІ БЕЙНЕКОНФЕРЕНЦИЯ ӨТКІЗДІ 

 

28 сәуірде Еуропалық қайта құру және даму банкінің (ЕҚДБ) бастамасымен Әзербайжан 

Республикасының Президенті Ильхам Әлиев пен банк президенті Сума Чакрабарти арасында 

бейнеконференция өтті. 

Бейнеконференция барысында ЕҚДБ басшылығы Әзербайжанның коронавирустық 

пандемиямен күресте қолданған шараларын жоғары бағалап, пандемияның әлеуметтік-

экономикалық салдарын болдырмау үшін елде жүргізіліп жатқан тиімді жұмыстардың 

маңыздылығын атап өтті. 

Әзербайжан мен Еуропалық қайта құру және даму банкі арасындағы ынтымақтастықтың 

перспективалары туралы пікір алмасылды. Талқылау барысында Экономика министрі Микаил 

Джаббаров пен Шығыс Еуропа және Кавказ аймағындағы  Еуропалық қайта құру және даму 

банкінің атқарушы директоры Маттео Патроне сөз сөйледі. 

Еуропалық қайта құру және даму банкі Әзербайжанмен түрлі саладағы ынтымақтастықты 

одан әрі кеңейтуге ниетті екендігін білдірді. 
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ҚАЗАҚСТАН ПАРЛАМЕНТІ АДБ СЕРІКТЕСТІК 
КЕЛІСІМІН РАТИФИКАЦИЯЛАДЫ  

 

30 сәуірде Қазақстан Парламентінің Сенаты Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Азия 

Даму Банкі (АДБ) арасындағы серіктестік туралы шекті келісімді ратификациялады. 

Бұл келісім 2019 жылы 27 тамызда Қазақстанның астанасы Нұр-Сұлтан қаласында жасалды. 

«Келісімде мемлекеттік кепілдікпен қарыз алу кезінде Азия Даму Банкінің саясаты мен 

ережелерін қолдану жөнінде ережелер белгіленгенін атап өтті. Онда тауарлар, жұмыстар мен 

қызметтерді сатып алудағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат, экологиялық және әлеуметтік 

қорғау шаралары, негізгі еңбек стандарттары, төлемдер, ақпараттарды ашу, гендерлік 

дамудағы ережелер бар», – деді ҚР Ұлттық экономика министрі Руслан Даленов.  

«Келісімге сәйкес, ынтымақтастықтың негізгі мақсаттары мен бағыттары – Қазақстанның 

макроэкономикалық тұрақтылығын арттыру, инфрақұрылым мен коммуналды қызметті 

модернизациялау, ауылшаруашылық кешенді дамытуға жәрдемдесу, шағын және орта 

бизнесті қаржыландыруға мүмкіндікті жақсарту, денсаулық сақтау және білім беру сияқты 

инфрақұрылым мен әлеуметтік салаларға инвестицияларды арттыру», –  деді Р.Даленов. 

Қазақстан экономикасының дамуына АДБ қызметі жұмыс орындарын құру, инновацияларды 

ынталандыру, әлеуетті ұлғайту, білім және үздік халықаралық тәжірибені енгізу негізінде 

үлкен ықпал ететіндігі аталып өтті. 
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ТҮРКМЕНСТАН ҮКІМЕТІ МЕН  

БҰҰДБ АРАСЫНДА ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ ӨТТІ 

 

2020 жылдың 28 сәуірінде Түркменстанның астанасы Ашхабадта БҰҰ ғимаратында 

Түркменстан Үкіметі мен БҰҰ Даму Бағдарламасы өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел 

өтті. 

Кездесудің негізгі тақырыбы 2021-2025 жылдарға арналған Түркменстан мен БҰҰДБ 

арасындағы ынтымақтастық бағдарламасының жобасы болды. Заңның үстемдігі және 

экономиканы әртараптандыру, сондай-ақ статистикалық мәліметтердің сапасы сияқты 

салалардағы ынтымақтастықты одан әрі кеңейту басымдықтары талқыланды. 

Кездесу барысында құжаттың негізгі тармақтары, елдің соңғы бірнеше жылдағы жетістіктері 

туралы пікірлер, сондай-ақ БҰҰДБ-ның тұрақты дамуды қамтамасыз етудегі рөлі туралы 

айтылды. 

Жоғарыда аталған құжаттарды дайындауға белсенді қатысып, бірлесіп жасаған нәтижелі 

жұмысына алғыс айтқан Түркмен тарапы БҰҰ-ның мамандандырылған ұйымдары, 

агенттіктері және кең ауқымды мекемелерімен ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ниетті 

екенін білдірді. 

БҰҰДБ өкілдері түркмен тарапына одан әрі ынтымақтастық жөнінде құжаттар дайындауда 

үлкен жұмыс жасағаны үшін ризашылықтарын білдіріп, Түркменстанның ТДМ ұлттық 

бағдарламаларды интеграциялауға белсенді қатысуы мен байыпты көзқарасын атап өтті. 

Қорытындылай келе, тараптардың өкілдері одан әрі жүйелі жұмыстар жүргізуге дайын 

екендіктерін жеткізіп, бұл кездесу Түркменстан мен БҰҰ Даму Бағдарламасы арасындағы 

көпжақты серіктестікті дамытуға оң серпін беретініне сенім білдірді. 

 


