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ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТІ ТҮРКІМЕНСТАНҒА
БАРУДЫ ЖОСПАРЛАП ОТЫР

Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған Түркіменстанға
баруды жоспарлап отыр. Осы сапарға байланысты мәселелер Р.Т. Ердоғанның
Түркіменстан Сыртқы істер министрі Рашид Мередовпен кездесуінде талқыланды.
Естеріңізге сала кетейік, Р.Мередовтың Түркияға сапары барысында бұған
дейін Түркіменстан мен Түркия СІМ арасында 2021-2022 жылдарға арналған
ынтымақтастық бағдарламасына қол қойылған болатын.
Қол қою рәсімі Түркіменстанның Сыртқы істер министрі Рашид Мередов пен
Түркияның Сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоглу арасында өтті.
Кездесу барысында тараптар саяси-дипломатиялық, сауда-экономикалық және
мәдени-гуманитарлық бағыттардағы өзара іс-қимылды жандандыруды, сондай-ақ
Түркіменстан мен Түркияның инвестициялық тартылуын кеңейтуді талқылады.
Сондай-ақ, министрлер екі елдің өңірлік және халықаралық құрылымдар
аясындағы өзара қарым-қатынастарын нығайтудың маңыздылығын атап өтті.
Естеріңізге сала кетейік, 2021 жылғы 22 ақпанда Түркіменстанның Министрлер
Кабинеті Төрағасының орынбасары, Сыртқы істер министрі Рашид Мередов жұмыс
сапарымен Анкараға (Түркия) барған болатын.
23 ақпанда Р. Мередовты Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған қабылдады.
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ӨЗБЕКСТАН БҰҰ АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫ
ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕСІНІҢ ТОЛЫҚҚАНДЫ
МҮШЕСІ БОЛДЫ

22 ақпанда өткен БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінің 46-шы кезекті отырысында Өзбекстан БҰҰ Адам құқықтары жөніндегі кеңесінің толық құқылы мүшелігіне
қабылданды. Отырыс барысында Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеевтің сөйлеген сөзі тыңдалды. Өзбек мемлекетінің басшысы елдегі болашақ демократиялық өзгерістердің және кеңес аясындағы Үкіметтің жұмысының басым міндеттерін
атап өтті.
Ш.Мирзиеев ерекше қажеттіліктері бар, мүгедек адамдардың құқықтарын қамтамасыз ету жұмыстарына ерекше назар аударды. Сондай-ақ, Өзбекстан мүмкіндігі шектеулі
жандардың өзін-өзі жүзеге асыру мәселелері бойынша Өңірлік кеңес құру туралы бастама көтерді. Мүгедек адамдардың құқықтары туралы жаңа заңның қабылдануы – маңызды қадам.
Өзбекстан халқының жартысынан көбін құрайтын жастардың құқықтарын қорғау
мәселесі туралы айта отырып, Ш.Мирзиеев БҰҰ аясында Жастар құқықтары жөніндегі дүниежүзілік конференция өткізуді, сондай-ақ жастар құқықтары жөніндегі Арнайы
баяндамашы институтын құру туралы мәселені қарауды ұсынды.
Мәжбүрлі және балалар еңбегін жою бойынша жұмыс жалғасатын болады. Балалар
омбудсмені туралы заңды әзірлеу және қабылдау жүргізілуде.
Сонымен қатар, Өзбекстан басшысы Азаптауларға қарсы конвенцияға Факультативтік хаттаманы ратификациялау ниеті туралы хабарлады.
Сондай-ақ, мемлекеттік емес коммерциялық емес ұйымдар мен бұқаралық ақпарат
құралдары туралы кодекстерді дайындау туралы айтылды.
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ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН ТАТАРСТАН
ПРЕЗИДЕНТТЕРІ КЕЗДЕСТІ

24 ақпанда Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров Татарстан
Республикасының (РФ) Президенті Рустам Миннихановпен кездесті.
Тараптар екіжақты қырғыз-татарстан қатынастарының келешегі туралы пікір
алмасты. С.Жапаров әсіресе Қырғызстан мен Татарстан халықтарын ұқсас мәдениет,
ұқсас тілдер, біртұтас дін, сақтауды қажет ететін жалпы дәстүрлер біріктіретіндігін
атап өтті.
Ол сондай-ақ, Қырғызстан Татарстанның жетістігін үлкен қанағаттанушылықпен
бақылап отырғанын, бүгінде Ресейдің ең дамыған аймақтарының бірі болып
отырғанын айтты.
Қырғызстан Президенті Р.Миннихановқа екіжақты қырғыз-татар қатынастарын
дамыту мен ілгерілетуге жеке қызығушылық танытқаны үшін ризашылығын
білдірді.
«Біз әрқашан тығыз ынтымақтастыққа, екі ел халқының мүддесі үшін
экономикалық, сауда, мәдени байланыстарды дамытуға қуаныштымыз», – деп атап
өтті С.Жапаров.
Өз кезегінде Татарстан Президенті тараптар арасында тиімді достық байланыстарды
сақтаудың маңыздылығын атап өтті. Оның пікірінше, Қырғызстан мен Татарстан
арасындағы экономика мен байланысты дамыта отырып, жасампаздық үдерістерге
баса назар аудару қажет.
Р. Минниханов электрондық басқару, инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру
және т. б. салаларда тәжірибе алмасуға дайындығын білдірді.
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ӘЗЕРБАЙЖАН, ТҮРКИЯ ЖӘНЕ ТҮРКІМЕНСТАН
СІМ БАСШЫЛАРЫНЫҢ ҮШЖАҚТЫ
КЕЗДЕСУІ ӨТТІ

23 ақпанда Анкарада Әзербайжан Республикасы, Түркия Республикасы және
Түрікменстан Сыртқы істер министрлерінің үшжақты кездесуі өтті.
Кездесуден кейін Әзербайжан Сыртқы істер министрі Джейхун Байрамов, Түркия
Сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоглу және Түркіменстан Министрлер Кабинеті
Төрағасының орынбасары, Сыртқы істер министрі Рашид Мередовтың қатысуымен
бірлескен баспасөз конференциясы өтті.
Министрлер кездесу хаттамасына қол қойып, содан кейін үшжақты кездесудің
қорытындылары туралы пікір алмасты.
Тараптар 2014 жылғы 26 мамырда Бакуде, 2015 жылғы 29 қаңтарда Ашхабадта, 2015
жылғы 28 тамызда Анталияда және 2017 жылғы 19 шілдеде Бакуде өткен үшжақты
кездесулердің қорытындылары бойынша қабылданған өтініштерге бейілділіктерін
бекітті. Олар өздерінің халықаралық танылған шекаралары шегінде қатысушы
мемлекеттердің егемендігі мен аумақтық тұтастығын өзара құрметтейтінін және сөзсіз
қолдайтынын растады.
Олар бейбітшіліктің, тұрақтылықтың және жалпы өркендеудің жан-жақты кеңіс
тігін құру туралы көзқарастарын атап өтті және көпжақты ынтымақтастықтың
перспективаларын кеңейту үшін Түркіменстан-Түркия-Әзербайжанның үшжақты
тетігін қолданудың маңыздылығын қабылдады.
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ГЕНОЦИДТІ ЕСКЕ АЛУҒА АРНАЛҒАН WWW.
KHOJALYTODAY.COM САЙТЫ ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

26 ақпанда «Ходжалы үшін әділеттілік» халықаралық білім науқанының аясында
Гейдар Әлиев қорының қолдауымен дайындалған www.khojalytoday.com академиялық
ресурстық базасы таныстырылды.
1992 жылдың 25-26 ақпанына қараған түні армян қарулы күштері Ханкендиде
орналасқан Кеңес Армиясының 366-шы мотоатқыштар полкінің қолдауымен жасаған
Ходжалы геноцидінің ақиқатын әлемге жеткізу үшін құрылған ресурстық базада
Ходжалы трагедиясына қатысты ресми құжаттар, халықаралық және жергілікті
авторлардың академиялық еңбектері, халықаралық медиада таратылған материалдар,
оқиға куәгерлерінің айғақтары жиналды.
Айта кетейік, бүгінгі күнге дейін көптеген елдер Ходжалыдағы геноцид фактісін
мойындайтын қарарлар қабылдады. Бірқатар елдерде Ходжалы геноцидінің құрбандарын
еске алатын ескерткіштер орнатылған. www.khojalytoday.com. ресурстық базасының
«Халықаралық қолдау» бөлімінде дәл осыған орын берілген.
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ТҮРКІСТАН ДҮНИЕЖҮЗІЛІК МҰРА ҚАЛАЛАРЫН
ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ҚАТЫСАДЫ

Қазақстанның оңтүстігіндегі Түркістан қаласы ресми түрде Дүниежүзілік мұра
қалалары ұйымының (OWHC) мүшесі болды. 2 сәуірде Түркістан қаласы Еуразияның
Дүниежүзілік мұрасы қалаларының X Халықаралық конференциясын өткізеді.
Түркістанның OWHC құрамына енуімен қаланың мәртебесі көтеріледі.
«Түркістандағы бүкіл әлемді өзінің аспан түсті күмбезімен жаулап алған Қожа Ахмет
Ясауи кесенесі енді көп туристердің назарында болады», – деп атап өтті жергілікті
әкімшілік.
Дүниежүзілік мұра қалалары ұйымы 1993 жылы Мароккода ЮНЕСКО-ның қорға
латын мұраларын басқару әдістемесін әзірлеу мен енгізуді қолдау мақсатында құрылды.
2018 жылы Қазақстан басшылығының Сырдария өзеніне жақын орналасқан қаланы
әкімшілік орталыққа айналдыру туралы шешімі Түркістанның дамуына оң әсер етті.
Бұл ежелгі қоныста көптеген діни және тарихи ескерткіштер, соның ішінде бүкіл
әлемнен Түркістанға туристерді тартатын әйгілі Қожа Ахмет Ясауи кесенесі бар.
Түркістанға жылына орта есеппен миллион турист келеді. Бұл көрсеткіш 2025 жылға
қарай бес миллионға жетеді деп күтілуде.
Қалада халықаралық әуежай, Түркі халықтары мұражайы, Қазақ хандары мен
батырлары орталығы, Жастар сарайы, Қожа Ахмет Ясауидің шағын мұражайы және
басқа да бірқатар әлеуметтік-мәдени нысандардың құрылысы жалғасуда.
2019-2020 жылдар аралығында Қаланың инфрақұрылымын дамытуға 1,4 миллиард
доллар бөлінді.
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