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ӘЗЕРБАЙЖАННЫҢ БАСТАМАСЫМЕН  
БҰҰ-НЫҢ АРНАЙЫ СЕССИЯСЫ ӨТТІ 

 

Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиевтің бастамасымен 10 шілдеде БҰҰ 
арнайы сессиясы жұмысын бастады. БҰҰ барлығы 30 арнайы сессияны өткізді және бұл 
арнайы сессия Әзербайжанның бастамасы бойынша өткізілді. Жалпы, COVID-19 
пандемиясымен күрес бойынша Әзербайжан жүзеге асырып жатқан шараларды шетелдік 
әріптестер жоғары бағалайды. 
Бұған дейін, 8 шілдеде И.Әлиев пен БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш телефон арқылы 
сөйлесті. Әңгіме барысында А.Гуттериш COVID-19 арналған БҰҰ Бас Ассамблеясының 
арнайы сессиясын өткізу туралы бастаманы қолдайтынын атап өтіп, БҰҰ техникалық-
логистикалық мәселелерді шешуде Әзербайжанмен ынтымақтасуға дайын екенін айтты. 
Сонымен қатар, Бас хатшы Әзербайжан БҰҰ-ның Тұрақты даму мақсаттарын іске асыру 
бойынша белсенді жұмыс істеп жатқанын атап өтті. 
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ӨЗБЕКСТАН МЕН АҚШ ҮКІМЕТТЕРІ БІРЛЕСКЕН 
МӘЛІМДЕМЕ ҚАБЫЛДАДЫ  

 

8 маусымда Өзбекстан Республикасы мен Америка Құрама Штаттары Үкіметтерінің 
инвестициялар мен инфрақұрылымдық даму саласындағы ынтымақтастықты одан әрі 
тереңдету туралы бірлескен мәлімдемесі қабылданды. 
Атап айтқанда, тараптар Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеевтің 2018 
жылдың мамыр айында АҚШ-қа сапарының қорытындысы бойынша екі елдің президенттері 
қабылдаған бірлескен мәлімдемені басшылыққа ала отырып, «Стратегиялық әріптестіктің жаңа 
дәуірін» тереңдетуге өздерінің ұмтылыстарын тағы да растады. Үкіметтер арасындағы 
қарқынды диалог нәтижесінде АҚШ пен Өзбекстан бүгінде мемлекетаралық 
ынтымақтастықтың жаңа кезеңін бастан кешуде. 
Сонымен қатар, тараптар жаңа жұмыс орындарын құруға, халықтың инфрақұрылымға, білім 
беру мен денсаулық сақтау салаларына қол жетімділігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ баламалы 
энергетиканы кеңінен енгізуге бағытталған жеке кәсіпкерлікті қолдаудың арнайы 
бағдарламаларын жүзеге асыруға қызығушылықтарын растады. 
Тараптар ұзақ мерзімді экономикалық тұрақтылықты, азық-түлік және экологиялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ететін Орталық Азия өңіріндегі маңызды инфрақұрылымдық 
жобаларды іске асыру жөніндегі күш-жігерді біріктірудің маңыздылығын атап өтті, сондай-ақ 
Орталық Азия елдерімен, Ауғанстан, Пәкістан және Үндістанмен өңірлік қор құру туралы 
одан әрі пікірталастар жүргізуге келісті. 
Сонымен қатар, бірлескен мәлімдемеде екі ел ынтымақтастығының басқа да өзекті мәселелері 
қозғалды. 



Turkic Weekly #182                                                                                                                            International Turkic Academy 
 

3 
 

ТҮРКИЯ МЕН КЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТТЕРІ 
ПЕНДЕМИЯМЕН КҮРЕСУ МӘСЕЛЕСІН 

ТАЛҚЫЛАДЫ 

 

6 шілдеде Түркия Республикасының Президенті Реджеп Тайып Ердоған Қырғыз 
Республикасының Президенті Сооронбай Жээнбековпен телефон арқылы сөйлесті. 
Конструктивті өткен әңгіме барысында тараптар коронавирус пандемиясымен күрес 
аясындағы ынтымақтастықты талқылады. Сонымен қатар, бауырлас екі түркі мемлекетінің 
көшбасшылары екіжақты қарым-қатынастарды одан әрі дамыту жолдары жөнінде пікір 
алмасты.  
Сонымен қатар, екі бауырлас елдің басшылары Түркі әлеміндегі ынтымақтастықты дамыту 
тұрғысынан маңызды болып табылатын неғұрлым ауқымды аймақтық күн тәртібіндегі 
мәселелерді қозғады. 
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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ АХҚО СОТЫ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ АНТ ҚАБЫЛДАУ РӘСІМІНЕ 

ҚАТЫСТЫ  

 

8 шілдеде Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Астана» 
халықаралық қаржы орталығы (АХҚО) сотының төрағасы болып тағайындалған Лорд 
Манспен ресми ант қабылдау рәсіміне қатысты. Салтанатты шара онлайн-форматта өтті. 
Қ. Тоқаев өз сөзінде Қазақстан халықаралық стандарттарға сәйкес келетін заманауи, кәсіби 
және тәуелсіз сот жүйесін қалыптастыруға әрдайым ерекше назар аударып отырғанын атап 
өтті. Осыған орай, 2018 жылы Қазақстанның Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бастамасымен АХҚО-ның құрылуы еліміздің сот жүйесіндегі құрылымдық 
реформаларға терең ниетін тағы да дәлелдейді. 
Қ.Тоқаевтың айтуынша, пандемия мен мұнай бағасының құлдырауынан туындаған жаһандық 
күйзелістер жағдайында экономиканы қалпына келтірудегі орталықтың рөлі мен маңызы, 
соның ішінде инвестиция тарту мәселелері де өзекті болып отыр. 
– АХҚО сенімді қаржы платформасының синониміне айналуы және шетелдік 
инвесторлардың Қазақстанға деген сенімін арттыруы қажет. Өз кезегінде, Орталық 
құрылымының негізгі бөлігі бола отырып, сот тұлғасындағы жалпы құқықтық тәуелсіз сот 
жүйесіне АХҚО қызметі қазақстандық инвестициялық бағдарламаны тиімді жүзеге асыруда 
маңызды рөл атқарады, – деді Қазақстан Президенті. 
Іс-шара соңында Қ.Тоқаев Лорд Вулфқа орталықтың сот жүйесін құру процесіне қосқан жеке 
үлесі үшін алғысын білдіріп, сондай-ақ Лорд Мансурға АХҚО сотының төрағасы ретінде 
табыс және жемісті еңбек тіледі. 
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ТҮРКМЕНСТАН МЕН ҚАЗАҚСТАН СІМ 
БАСШЫЛАРЫ ДИАЛОГТЫҢ БАСЫМДЫҚТАРЫН 

ТАЛҚЫЛАДЫ 

 

8 шілдеде Түркменстанның Вице-премьері, Сыртқы істер министрі Рашид Мередов Қазақстан 
Республикасының Сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеубердімен телефон арқылы сөйлесті. 
Әңгіме барысында екі түркітілдес елдің Сыртқы істер министрлері аймақтық және 
халықаралық күн тәртібіндегі кең ауқымды мәселелерді, сондай-ақ саяси-дипломатиялық, 
сауда-экономикалық, көлік, мәдени-гуманитарлық салалардағы мемлекетаралық 
ынтымақтастықтың перспективаларын талқылады. 
Тараптар жаһандық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша Түркменстан мен 
Қазақстанның ұстанымдарының жақындығын қанағатпен атап өтті. Халықаралық ұйымдар 
платформасындағы өзара іс-қимылды жандандыру, саяси бастамаларды өзара қолдау да пікір 
алмасу тақырыбына айналды. 
Телефон арқылы сөйлесу барысында COVID-19 пандемиясымен күрестегі 
ынтымақтастықтың маңыздылығы аталып өтті. 
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БІШКЕК АУМАҒЫНДА ЗАМАНАУИ КЕШЕНДІ 
КЛИНИКА САЛЫНАДЫ 

 

8 шілдеде Қырғыз Республикасының Президенті Сооронбай Жээнбеков Қырғызстанның 
астанасы Бішкек қаласында заманауи кешенді клиника салынады деп мәлімдеді. 
Бұл мәлімдемені С.Жээнбеков Бішкектегі алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша 
азаматтарды қабылдау үшін ашылған күндізгі стационарға барғанында айтқан. 
Қырғызстан Президенті Бішкек қалалық мэриясы астана аумағынан заманауи кешенді 
клиника салу үшін жер телімін қарастырып жатқанын айтты. 
«Заманауи кешенді клиниканың жетіспеушілігі қазіргі жағдайда өте қиын. Бішкекте біз барлық 
медициналық қызметтерді көрсететін кешенді клиника саламыз. Мемлекеттік-жеке серіктестік 
негізінде заманауи аурухана құрылысына қаражат салуға қызығушылық танытқан инвесторлар 
бар. Осындай заманауи ауруханалар барлық облыс орталықтарында салынатын болады», – деп 
атап өтті Қырғыз мемлекетінің басшысы. 
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