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ҚАЗАҚСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН МАҚТААРАЛ 

ТУРАЛЫ КЕЛІССӨЗДЕР ЖҮРГІЗДІ 

 

14 мамырда Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрі 

Мағзұм Мырзағалиев Өзбекстан Республикасының Су шаруашылығы министрі Шавхат 

Хамраевпен кездесті. 

Кездесуде екі елдің үкімет мүшелері Мақтаарал аймағында су тасқыны салдарынан қираған 

аумақтарды қалпына келтіру және су қоймаларының қауіп-қатерінің алдын-алу туралы 

келіссөздер жүргізді. 

Қазақстанның Экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Ерлан 

Нысанбаевтың айтуынша, бүгінде Шардара су қоймасынан тұрғындарға қауіп жоқ. Сонымен 

бірге Мақтаарал және Жетісай аудандарында апат салдарынан 7 649 га егістік алқапқа зиян 

келді. Осыған байланысты осы бағытта геологиялық зерттеулер жүргізілуде. 

Естеріңізге сала кетсек, 1 мамырда таңертең жауған нөсер мен дауылдан кейін Өзбекстандағы 

Сардоба су қоймасының бөгеті жарылды. Нәтижесінде Түркістан облысы Мақтаарал 

ауданының шекара коллекторлары суға толып, бұл аймақтағы бірнеше елдімекендерді су 

басып қалды. Осыған байланысты Түркістан облысының Мақтаарал ауданында төтенше 

жағдай жарияланды. Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Мақтаарал ауданындағы су 

тасқынынан зардап шеккендерге көмек көрсетуді тапсырды. 

Үкімет Түркістан облысында Өзбекстандағы су қоймасында болған апаттан кейін су тасқыны 

салдарынан үйлерінен айырылған азаматтар үшін мыңнан астам үйдің құрылысын бастайды. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН ӨЗБЕКСТАНҒА  

ГУМАНИТАРЛЫҚ КӨМЕК ЖІБЕРДІ  

 

Қырғыз үкіметі 2020 жылы Сардоба су қоймасының жарылуынан зардап шеккен Өзбекстан 

Республикасының халқына гуманитарлық көмек көрсетті. 

Тиісті шешімге 1 мамырда Қырғыз Республикасының Премьер-Министрі Мұхаммедқали 

Абылгазиев қол қойды. Өзбекстанның зардап шеккен тұрғындарына 1 мың тонна цемент, 100 

тонна күріш және 10 тонна өсімдік майы жіберілді. 

Қиын мезеттегі өзара көмек көрсетуде Орталық Азиядағы туысқан түркі елдерінің қарым-

қатынасы әрқашан ерекшеленеді. Өзбекстан өз тарапынан бауырлас Қырғызстанға COVID-19 

эпидемиясымен күресуде көмектесті. 
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ТҮРКИЯНЫҢ FATIH БҰРҒЫЛАУ КЕМЕСІ ТЕРЕҢ 

СУДА БҰРҒЫЛАУ ЖҰМЫСТАРЫН БАСТАМАҚ   

 

Түркия Fatih отандық бұрғылау кемесін Шығыс Жерорта теңізінде және шілде айында Қара 

теңізде терең бұрғылау жұмыстарын жүргізуді жоспарлап отыр. Бұл туралы Түркияның 

Энергетика және табиғи ресурстар министрі Фатих Донмез 14 мамырда энергетикалық 

сектордың 600 өкілінің қатысуымен өткен Түркия Энергетикалық Саммитінің видео-

конференциясының аяғында хабарлады. 

Ф. Донмез Ливиямен жасалған теңіз аймақтарындағы шектеу туралы меморандумды қозғап, 

бұл процесстің басталғанын және Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Түркия Мұнай 

Компаниясы осы аймақты  іздеу үшін алғашқы өтініш бергенін атап өтті. Ол процедура 

аяқталғаннан кейін алғашқы сейсмикалық барлау жұмыстары басталатынын айтты. 

Естеріңізге сала кетсек, 2011 жылы Түркия Солтүстік Кипр Түрік Республикасымен 

континенттік қайраңды шектеу туралы келісімге, ал 2019 жылы Ливиямен теңіз аймақтарын 

шектеу туралы меморандумға қол қойды. Осы шеңберде Түркия Солтүстік Жерорта теңізінде 

СКТР-дан алынған лицензияларға сәйкес белсенді бұрғылау және сейсмикалық барлау 

жұмыстарын жүргізеді. 
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ТҮРКІМЕНСТАН ЮНЕСКО-МЕН 

КОНСУЛЬТАТИВТІК КЕЗДЕСУ ӨТКІЗДІ   

 

11 мамырда Түркіменстан астанасы Ашхабадта БҰҰ Білім, ғылым және мәдениет ұйымының 

(ЮНЕСКО) өкілдерімен білім беру мәселелері бойынша консультативтік кездесу өтті. 

Түркімен тарапынан келіссөздер жүргізуге Сыртқы істер, білім, қаржы және экономика 

министрліктерінің, сондай-ақ Мемлекеттік статистика комитетінің өкілдері қатысты. Онлайн 

кездесу барысында Түркіменстандағы ТДМ жүзеге асыру мен мониторингіне, атап айтқанда 

Тұрақты Дамудың 4-мақсатына – ауқымды және әділетті сапалы білім беруді қамтамасыз ету, 

теңдік және баршаға білім алуды алға жылжыту мүмкіндіктеріне баса назар аударылды. 

Қазіргі уақытта Түркіменстанның білім беру жүйесі білім сапасын арттыруға және 

студенттердің жағдайын жақсартуға бағытталған үлкен реформаларды жүргізуде. Оқу мен 

ақпараттандырудың халықаралық стандарттары енгізілуде. 
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ТАШКЕНТТЕ ТМД СІМК ОТЫРЫСЫ ӨТТІ  

 

12 мамырда Өзбекстанның астанасы Ташкентте Өзбекстан Республикасының ТМД-ға 

төрағалығы аясында бейнеконференция түрінде Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына 

қатысушы мемлекеттердің Сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтті. 

Өзбекстанның Сыртқы істер министрі Абдулазиз Камиловтың төрағалығымен өткен 

отырысқа Армения, Әзербайжан, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Молдова, Ресей, 

Тәжікстан және Түркіменстан Сыртқы істер ведомстволарының басшылары, сондай-ақ Атқару 

комитетінің төрағасы – ТМД Атқарушы хатшысы Сергей Лебедев қатысты. 

Іс-шара барысында тараптар халықаралық күн тәртібі мен Достастық форматындағы өзара іс 

қимылдың өзекті мәселелері бойынша пікір алмасып, ТМД елдерінің Сыртқы істер 

ведомстваларының 2019 жылға арналған көп деңгейлі консультациялар жоспарының және 

2020 жылға арналған жоспардың орындалуын, сондай-ақ коронавирустың таралуына бірлесіп 

қарсы тұрудың жолдарын талқылады. Кездесу қорытындысы бойынша бірқатар құжаттарға 

қол қойылды. 

Естеріңізге сала кетсек, бес түркі мемлекеті ТМД-ға мүше: Әзербайжан, Қазақстан, 

Қырғызстан, Түркіменстан және Өзбекстан. 
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ДДСҰ COVID-19-БЕН КҮРЕСУДЕ  

ӘЗЕРБАЙЖАН ЖҰМЫСЫН ЖОҒАРЫ БАҒАЛАДЫ 

 

12 мамырда Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) Бас директоры Тедрос Адан 

Гебрейесус Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиевке хат жолдады. 

Т.А.Гебрейесус жолдаған хатында Әзербайжан Үкіметінің COVID-19-ға қарсы алдын-алу 

шараларын жүзеге асыруда атқарған жұмыстарын жоғары бағалады. Сонымен қатар ол 

Әзербайжан Республикасы Президентінің көрсеткен қолдауын ұлттық, аймақтық және 

жаһандық деңгейлердегі көпжақты дипломатия мен ынтымақтастыққа үлгі екенін, сондай-ақ 

Президент И.Әлиевтің басшылығымен өткізілген дәйекті іс-шаралар айқын көрінетінін 

айрықша атап өтті. 

ДДСҰ Бас директоры Әзербайжан Президенті И.Әлиевтің төрағалық етуімен 2020 жылдың 

10 сәуірінде видео-конференция түрінде өткен COVID-19-ға қарсы Түркі Кеңесінің кезектен 

тыс саммиті ынтымақтастықты одан әрі күшейтіп, екі ұйым арасындағы байланысты 

нығайтуға қызмет етті деп мәлімдеді. 

Бейнеконференция түрінде ұйымдастырылған Қосылмау қозғалысының саммитіне тоқталған 

Т.Гебрейесус Әзербайжан Республикасының Президентін шараның өте сәтті өткізілуімен 

құттықтап, үлкен бастама екенін айтты. 

Сонымен қатар, Т.Гебрейесус Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы COVID-19 қауіп-

қатерлерімен күресуде Әзербайжанмен жаһандық, аймақтық және елдік деңгейде 

ынтымақтасуға дайын екенін айтты. 

Сөзінің соңында ДДСҰ-ның Бас директоры Әзербайжан Республикасының Президентіне 

терең құрметі мен қошеметін білдірді. 
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