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ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН ТҮРКИЯ СІМ БАСШЫЛАРЫ 
ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ

 
16 шілдеде Түркия Республикасының Сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоглу мен 
Әзербайжан Республикасының Сыртқы істер министрі Джейхун Байрамов телефон арқылы 
сөйлесті. 
М. Чавушоглу Әзербайжан әріптесінің қызметке тағайындалуымен құттықтап, жұмысына 
табыс тіледі. Өз тарапынан Д.Байрамов түрік әріптесіне шынайы құттықтаулары үшін 
алғысын білдірді. 
Ол сондай-ақ бауырлас Түркия тарапынан Әзербайжанның тұрақты қолдауын, соның ішінде 
Әзербайжан мен Арменияның шекарадағы соңғы әскери оқиғасы туралы әділ мәлімдемесін 
жоғары бағалады және осыған байланысты түрік тарапына алғысын білдірді. 
Екі түркі мемлекетінің Сыртқы істер министрлері екі бауырлас ел арасындағы стратегиялық 
ынтымақтастықты одан әрі дамыту үшін күш салатындығын атап өтті. 
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ҚАЗАҚСТАН ОПЕК+ КЕЛІСІМІ АЯСЫНДА ӨЗ 
МІНДЕТТЕМЕЛЕРІН ОРЫНДАЙДЫ 

 

15 шілдеде ОПЕК+ мониторингі бойынша бірлескен комитеттің отырысы өтті. ОПЕК+ 
бірлескен мониторинг комитетінің отырысы барысында 2020 жылғы маусымдағы елдердің 
міндеттемелерін орындау қорытындылары талқыланды. 
Бұған дейін ОПЕК+ қатысушы елдер арасында 2020 жылдың мамыр-шілде айларында 
тәулігіне 9,7 млн.баррельге мұнай өндіруді ұжымдық қысқарту туралы келісімге қол 
жеткізілген болатын. Қатысушылар келісімнің әлемдік мұнай индустриясына оң әсерін атап 
өтті. Түрлі себептермен өз міндеттемелерін толық орындай алмаған бірқатар елдер мұнай 
өндіруді қосымша қысқартуға дайын екендіктерін растады. 
Қазақстан өз тарапынан өзіне алған міндеттемелерді орындауға дайын. Бұған дейін, ресми 
Нұр-Сұлтанның өкілдері ОПЕК + хатшылығына мамырдың алғашқы 12 күнінде саланың 
инерциясына байланысты елде мұнай өндірісінің артық өндірісі болғанын айтқан болатын. 
ОПЕК + келісімінің шарттары бойынша мұнай өндіруді тәулігіне 9,7 млн.баррельден 
тәулігіне 7,7 млн. баррельге дейін тамыз айынан бастап ағымдағы жылдың соңына дейін 
ұжымдық қысқарту қарастырылған. 
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ӨЗБЕКСТАН МЕН ТҮРКИЯ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ 
ТАРТЫМДЫЛЫҒЫН ЖАҚСАРТТЫ 

 

Өзбекстан мен Түркия Үкіметтері 9 шілдеде күшіне енген Инвестицияларды өзара 
көтермелеу және қорғау туралы келісімге қол қойды. 
Өзбекстан Республикасының сыртқы саяси ведомствосында, құжат ережелеріне сәйкес, екі 
елдің инвесторлары жүзеге асыратын инвестицияларға қатысты барынша қолайлы жағдай 
жасау режимі қолданылатынын атап өтті. Келісім инвесторлардың құқықтарын қорғаудың, 
капитал мен технологиялардың ағынын жеңілдетудің, ақша аударымдарын еркін жүзеге 
асырудың құқықтық негіздерін айқындайды. 
Құжат қазіргі жағдайды ескере отырып, инвестицияларды өзара көтермелеу мен қорғау 
тәртібін жетілдіруге бағытталған 1992 жылғы 28 сәуірдегі алдыңғы үкіметаралық келісімді 
алмастыруға арналған. 
Сонымен қатар, 9 шілдеден бастап 1996 жылғы 8 мамырдағы табысқа қосарланған салық 
салуды болдырмау туралы үкіметаралық келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы хаттама күшіне енді. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Turkic Weekly #183                                                                                                                            International Turkic Academy 
 

4 
 

ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН ВЕНГРИЯ СІМ БАСШЫЛАРЫ 
АРАСЫНДА КЕЗДЕСУ ӨТТІ 

 

Әзербайжан Республикасының Сыртқы істер министрі Джейхун Байрамов 17 шілдеде 
Әзербайжанда сапармен жүрген Венгрияның Сыртқы істер және сауда министрі Петер 
Сийяртомен кездесті. 
Тараптар стратегиялық ынтымақтастықтың даму деңгейіне қанағаттанушылық білдірді. 
Министр Д. Байрамов Венгр әріптесіне өңірдегі қазіргі жағдай туралы, атап айтқанда 
Әзербайжан мен Арменияның шекарасындағы шиеленіскен жағдай туралы ақпарат берді. 
Өз кезегінде П.Сийярто өңірдегі жағдайдың шиеленісуіне алаңдаушылық білдіріп, 
Венгрияның Таулы Қарабах қақтығысына қатысты ұстанымы өзгеріссіз қалғанын атап өтті: 
оның елі бұл мәселені аумақтық тұтастық шеңберінде және Әзербайжанның халықаралық 
деңгейде танылған мемлекеттік шекаралары шеңберінде шешуді қолдайды. 
Сонымен қатар, министрлер жаһандық пандемия жағдайында халықаралық ынтымақтастық 
пен бірліктің маңыздылығын атап өтті. Атап айтқанда, П. Сийярто Венгрия тарапы 
Әзербайжан Президентінің БҰҰ Бас Ассамблеясының COVID-19-мен күреске байланысты 
арнайы сессиясын өткізу туралы бастамасын қолдағанын атап өтті. 
Кездесу барысында екі ел арасындағы ынтымақтастықтың шарттық-құқықтық базасын 
кеңейту мәселелері талқыланды. Сонымен қатар, екі бауырлас елдің СІМ басшылары Түркі 
кеңесі, сондай-ақ басқа да халықаралық ұйымдар аясындағы ынтымақтастықтың 
маңыздылығына қатысты пікір алмасты. Кездесу қорытындысы бойынша бірқатар құжаттарға 
қол қойылды. 
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ТҮРКМЕНСТАНДА ДДСҰ ЕУРОПАЛЫҚ БЮРОСЫ 
МИССИЯСЫНЫҢ САПАРЫ ТУРАЛЫ  

БРИФИНГ ӨТТІ  

 

15 шілдеде Түркменстанның Сауда-өнеркәсіп палатасының ғимаратында Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының Еуропалық өңірлік бюросының (ДДҰ ЕӨБ) консультативтік-
техникалық миссиясының Түркменстанға сапарының қорытындысы бойынша брифинг өтті. 
Брифингке Түркменстанның Сыртқы істер, Денсаулық сақтау және медициналық өнеркәсіп, 
Ауыл шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау министрліктерінің басшылары мен 
өкілдері, Түркменстанның Су ресурстары жөніндегі мемлекеттік комитеті, Түркменстанда 
жұмыс істейтін дипломатиялық миссиялардың басшылары мен халықаралық ұйымдардың 
өкілдері, Түркменстанның ұлттық бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, сондай-ақ 
Түркменстанның СІМ жанынан аккредиттелген шетелдік тілшілер қатысты. 
Іс-шарада сөз сөйлеген Түркменстанның Денсаулық сақтау және медициналық өнеркәсіп 
министрі Н.Аманнепесов ДДҰ-ның Түркменстандағы ЕРБ миссиясының жұмысына жоғары 
баға беріп, ағымдағы жылдың 12 шілдесінде болған қауіпті жұқпалы аурулармен күрес 
жөніндегі Үкіметтік комиссияның соңғы отырысының нәтижелерін атап өтті. 
Миссия жетекшісі Катрин Смолвуд сарапшылар еліміздің аймақтары мен астанасындағы түрлі 
медициналық мекемелерге, кіру пункттеріне, зертханаларға барғанын айтып, Түркменстанда 
жасалған он күндік жұмыстың қорытындысымен бөлісті. 
БҰҰ-ның Түркменстандағы Тұрақты үйлестірушісі Елена Панова өз сөзінде 
Түркменстанның БҰҰ-ның барлық құрылымдарымен ынтымақтастық деңгейінің жоғары 
екендігін атап өтті. 
Брифинг соңында тараптар ынтымақтастық пен өзара қолдау арқылы барлық адамзаттың 
игілігі үшін бірлескен жұмысты жалғастыру қажеттігін айтты. 
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ВЕНГРИЯ ҚЫРҒЫЗСТАНҒА  
ГУМАНИТАРЛЫҚ КӨМЕК КӨРСЕТТІ 

 

15 шілдеде Қырғызстан Республикасының Сыртқы істер министрі Шыңғыс Айдарбеков венгр 
тарапының коронавируспен күресте Қырғызстанға гуманитарлық көмек көрсету аясында 
Бішкекке жұмыс сапарымен келген Венгрияның Сыртқы істер және сауда министрі Питер 
Сийяртомен кездесті. 
Министрлер кездесуі барысында қырғыз тарапы Венгрия Үкіметіне көрсетілген гуманитарлық 
көмек үшін алғысын білдірді. 
Сонымен қатар, кездесу барысында бұрын қол жеткізілген уағдаластықтарды жүзеге асыру 
мәселелері, сондай-ақ Қырғызстан Президенті Сооронбай Жээнбековтің 2020 жылы 
Венгрияға сапарын ұйымдастыру арқылы қырғыз-венгр ынтымақтастығын одан әрі кеңейту 
және тереңдету мәселелері талқыланды. 
Түркітілдес мемлекеттер кеңесінде (Түркі кеңесі) ынтымақтастық аясында тараптар қарым-
қатынастардың дамуындағы оң динамиканы атап өтті, атап айтқанда, 2018 жылы 
Мажарстанның ТМЫК-да бақылаушы мәртебесін алуы, 2019 жылы Будапешт қаласында 
Түркі кеңесінің өкілдігін ашуы, сондай-ақ аталған өкілдіктерді ұстау үшін Венгр тарапын 
қаржыландыруға дайын екендігін атап өтті. 
Венгрия СІМ басшысы Венгрия тарапының жақын арада Венгрияның Қырғызстандағы 
толыққанды елшісін тағайындау ниеті туралы хабардар етті. 
Сонымен қатар, венгр тарапы Австрияда тұратын Қырғызстан азаматтары берген көмекті 
жеткізді.   
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