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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ МАЖАРСТАННЫҢ 
СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРІН ҚАБЫЛДАДЫ

6 сәуірде Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордада 
Мажарстанның Сыртқы істер және сыртқы сауда министрі Петер Сийяртоны 
қабылдады.

Әңгімелесу барысында Қ.Тоқаев сенімді саяси диалогқа, үдемелі сауда-
экономикалық және инвестициялық ынтымақтастыққа, COVID-19 пандемиясы 
жағдайында өзара қолдауға негізделген қазақ-мажар стратегиялық әріптестігінің 
жоғары қарқынын атап өтті.

Қазақстан Президенті Мажарстан Премьер-Министрі Виктор Орбанға биылғы 
31 наурызда «Түркістан – Түркі әлемінің рухани астанасы» тақырыбында онлайн 
режимде өткен Түркітілдес мемлекеттер ынтымақтастығы кеңесінің бейресми 
саммитіне белсенді қатысқаны үшін ризашылығын білдірді.

– Жүргізілген келіссөздер Қазақстан мен Мажарстан арасындағы қарым-
қатынастардың одан әрі дамуына қосымша серпін береді деп үміттенемін. Мажарстан 
– Қазақстан осыдан 30 жыл бұрын өз елшілігін ашқан сіздің аймағыңыздағы алғашқы 
ел. Біз ерекше қарым-қатынастамыз. Мажарстан қазақстандықтар арасында өте 
танымал, сіздердің елдеріңізге деген үлкен ықыласымыз бар, – деп атап өтті Қ.Тоқаев.  

Өз кезегінде, П.Сийарто Қазақстан Президентімен кездесу мүмкіндігі үшін 
алғыс айтты және Будапешттің Қазақстанмен жан-жақты ынтымақтастықты одан 
әрі тереңдетуге, оның ішінде Түркі кеңесінің әлеуетін пайдалана отырып, одан әрі 
тереңдетуге дайын екенін растай отырып, өз елінің басшылығының құттықтау 
сөздерін жеткізді. Мажарстанның Сыртқы істер және сыртқы сауда министрі 
Түркістанның рухани астана ретіндегі маңызды рөлін атап өтті.

- «Президент мырза мен Елбасының Мажарстанда үлкен беделі бар. Біз Қазақстан 
мен ел халқының достық қарым-қатынасын, бауырластығын сезінеміз. Біздің 
байқаушы ретінде Түркітілдес мемлекеттердің Ынтымақтастық кеңесіне кіруіміз 
елдеріміз арасындағы стратегиялық әріптестік нәтижелерінің бірі болып табылады. 
Қазақстан біз үшін маңызды стратегиялық серіктес», – деді Петер Сийярто.

Тараптар Виктор Орбанның 2019 жылғы сәуірдегі Қазақстанға ресми сапары 
барысында қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыруға баса назар аудара отырып, 
екіжақты қарым-қатынастардың бірқатар практикалық мәселелерін талқылады.
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8 сәуірде Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров Мажарстанның Сы-
ртқы істер және сауда министрі Петер Сийяртоны қабылдады. Қырғызстан мен Мажар-
стан арасындағы екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелері мен оны одан әрі арт-
тыру жөніндегі шаралар туралы пікір алмасылды. 

С.Жапаров Қырғызстанның Еуропалық Одақтағы стратегиялық серіктесі болып та-
былатын Мажарстанмен қарым-қатынасын жоғары бағалады. Осы әріптестікті одан 
әрі дамыту мақсатында Қырғыз мемлекетінің басшысы екіжақты ынтымақтастықтың 
маңызды мәселелерін тиімді шешу үшін Қырғыз-мажар Стратегиялық кеңесін құруды 
ұсынды.

Ол Мажарстан Премьер-Министрі Виктор Орбанға сәлемін жеткізіп, оны Қырғыз-
станға мемлекеттік сапармен келуге шақырды. 

Іскер топтар арасындағы ынтымақтастықты нығайту мақсатында Қырғызстан Пре-
зиденті Қырғызстан мен Мажарстан арасында Іскерлік кеңес құруға шақырды және бар-
лық мәселелердің тез шешіліп, штаб-пәтері Бішкекте орналасқан Мажарстан-Қырғыз 
даму қорының жұмыс істей бастайтынына сенім білдірді. 

Өз кезегінде П.Сийярто мажар-қырғыз Даму Қоры мажар компанияларына Қырғыз-
станның экономикалық дамуына қатысуға жақсы мүмкіндік беретінін атап өтті.

Министр Мажарстан басшылығы Мажарстанның Түркітілдес мемлекеттердің ынты-
мақтастық кеңесінің (ТМЫК) қызметіне қатысуына үлкен мән беретіндігін баса айтты 
және осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Қырғызстан тарапына Мажарстанның Кеңес 
аясындағы ұстанымдарын қолдағаны үшін алғыс айтты.

Сонымен қатар, П.Сийарто қырғыз тарапының Мажарстанда елшілік ашу ниетіне қа-
нағаттанғандығын білдірді.

Ол Мажарстан Қырғызстанмен жоғары деңгейдегі стратегиялық қатынастарды 
сақтау үшін барлық күш-жігерін жұмсайтынын қуаттады.

ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТІ МАЖАРСТАННЫҢ 
СЫРТҚЫ ІСТЕР МИНИСТРІН ҚАБЫЛДАДЫ 
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ӨЗБЕКСТАНДА ТУРИЗМ ЖӘНЕ СПОРТ 
МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛДЫ

6 сәуірде Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев дене шынық-
тыру және спорт министрлігі мен туризмді дамыту жөніндегі мемлекеттік комитеттің 
негізінде туризм және спорт министрлігін құру туралы Жарлыққа қол қойды.

Премьер-Министрдің орынбасары – Азиз Абдухакимов басқаратын Мемлекеттік 
Туризм комитетінің төрағасы лауазымы Премьер-Министрдің орынбасары – туризм 
және спорт министрі болып қайта құрылады.

Естеріңізге сала кетейік, Өзбекстан Республикасы Спорт министрлігі 2018 жылдың 
ақпан айында Мемлекеттік дене шынықтыру және спорт комитетінің негізінде 
құрылды. Ол бір жыл бұрын таратылған Мәдениет және спорт министрлігінің орнына 
Мәдениет министрлігімен бірге құрылды.

Содан кейін Өзбекстан Президентінің жарлығында мәдениет пен спорт салаларын 
бір министрлікке біріктіру нәтижесіз болып шыққандығы атап өтілді.
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10 сәуірде Әзербайжанның астанасы Бакуде сенбі күні Түркі кеңесіне қатысушы 
елдердің Ақпарат және БАҚ жауапты министрлері мен жоғары лауазымды ресми 
тұлғаларының ІІІ отырысы өтті. Талқылауға Түркия, Әзербайжан, Қазақстан, 
Қырғызстан, Өзбекстан және Венгрия өкілдері қатысты.

Отырыстың ашылуында Түркі кеңесінің Бас хатшысы Бағдат Әміреев сөз сөйледі. 
Бас хатшы түркітілдес елдер өз жерлерін басқыншылықтан азат еткен Әзірбайжанмен 
ынтымақтасатынын атап өтті. Б. Әміреев Әзербайжанды 44 күндік соғыстағы жеңісімен 
құттықтады.

Әзербайжан Президентінің көмекшісі Хикмет Гаджиев те кездесуге қатысушылар 
алдында сөз сөйледі. Ол түркі әлемінің шындықтарын насихаттауда түркітілдес елдердің 
бұқаралық ақпарат құралдарының өзара іс-қимылының маңыздылығын атап өтті. 
«БАҚ саласында қажетті құқықтық параметрлер анықталды, құжаттар қабылданды, 
бұл іс жүзінде біздің ынтымақтастығымызды кеңейтуге мүмкіндік береді. Түркітілдес 
елдер арасында ақпараттық қолдау құру маңызды шарттардың бірі болып табылады», – 
деді Әзербайжан басшысының көмекшісі.

Отырысқа Түркия Президенті Әкімшілігінің байланыс басқармасының басшысы 
Фахреттин Алтун, Қырғызстанның Мәдениет, ақпарат, спорт және жастар саясаты 
министрі Қайрат Иманалиев, Өзбекстан Президенті Әкімшілігі жанындағы Ақпарат және 
бұқаралық коммуникациялар агенттігінің директоры Асаджон Ходжаев, Қазақстанның 
Ақпарат және қоғамдық даму министрінің орынбасары Асхат Оралов, Венгрияның 
қауіпсіздік саясаты жөніндегі мемлекеттік хатшысы Петер Штарай қатысты.

Кездесуде Түркі кеңесіне мүше мемлекеттер арасындағы БАҚ және ақпарат 
саласындағы ынтымақтастықты нығайту жөніндегі іс-қимыл жоспары талқыланды.

БАКУДЕ ТҮРКІ ЕЛДЕРІНІҢ БАҚ САЛАСЫНДАҒЫ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ
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ТҮРКИЯ МЕН ҚАЗАҚСТАН МЕДИА 
САЛАСЫНДАҒЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ 

ДАМЫТУДА

6 сәуірде Түркия Президенті Әкімшілігінің байланыс басқармасының басшысы 
Фахреттин Алтун Анкарада Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму 
министрі Аида Балаевамен кездесті.

Кездесу кеңейтілген және екіжақты форматта өтті. Тараптар түрік-қазақстан 
қатынастарын, сондай-ақ қоғамдық дипломатияны дамыту жөніндегі күш-жігерді, 
мәдениет, коммуникация және медиа салаларындағы ынтымақтастықты талқылады.

Ф.Алтун Қазақстанды Тәуелсіздіктің 30 жылдығымен құттықтады. Ол Түркияның 
Қазақстанмен, сондай-ақ Түркі әлемі елдерімен қарым-қатынасындағы ынтымақтастықты 
атап өтті.

«Медиа және коммуникация саласындағы қарым-қатынастарды дамыту екіжақты 
қарым-қатынастарды дамытуға оң серпін береді», – деді Ф.Алтун.

Оның айтуынша, Түркия мен Әзербайжан арасында құрылған бірлескен медиа 
платформа бүкіл түркі әлемін қамтитын құрылымға айналуы мүмкін, деп атап өтті.

Ф.Алтун сондай-ақ Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Тұңғыш 
Президент Нұрсұлтан Назарбаевқа өз сәлемін жеткізді.

Қазақстандық министр А.Балаева өткізілген кездесулер екіжақты байланыстардың 
дамуына серпін беретініне сенім білдірді. А. Балаева екіжақты байланыстарды дамыту 
үшін медиа саласындағы ынтымақтастықтың маңыздылығын атап өтті.

«Түрік-Қазақстан қатынастарын дамыту екі елдің мүддесіне сай келеді. Бірлескен 
жұмыс оң нәтиже бере алады», – деді А.Балаева.

А.Балаева Ф.Алтунға жылы қабылдауы мен қонақжайлылығы үшін алғысын білдіріп, 
оған Қазақстанның ведомстволық сыйлығын табыстады.
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ТҮРКІМЕНСТАН МЕН ИРАННЫҢ СЫРТҚЫ ІСТЕР 
МИНИСТРЛЕРІ КЕЗДЕСТІ

8 сәуірде Түркіменстанның астанасы Ашхабад қаласына Иран Ислам Республика-
сының Сыртқы істер министрі Мохаммад Джавад Зариф ресми сапармен келді.

Оны Түркіменстанның Сыртқы істер министрі Рашид Мередов қабылдады. Тараптар 
одан әрі мемлекетаралық өзара іс-қимылдың негізгі мәселелерін талқылады.

Келіссөздер барысында Ашхабад пен Тегеранның Ауғанстандағы жағдайға қатысты 
ұстанымдарының ұқсастығы атап өтілді. Кездесудің күн тәртібіне 6-шы Каспий 
саммитіне дайындық мәселелері де енгізілді. БҰҰ, ЭЫҰ және ИЫҰ шеңберіндегі 
елдердің қатынастарына ерекше назар аударылды.

Р. Мередов Иран тарапын осы жылдың 12 желтоқсанында Ашхабадта өтетін 
Бейбітшілік пен сенім мәселелері жөніндегі халықаралық конференцияға қатысуға 
шақырды. Келіссөздер соңында министрлер дипломатиялық ведомстволар арасындағы 
2021-2022 жылдарға арналған ынтымақтастық бағдарламасына қол қойды.

Иран және түрікмен делегациялары өкілдерінің қатысуымен сімаралық консуль-
тациялар шеңберінде таяу уақытта экономикалық әріптестік жөніндегі үкіметаралық 
түрікмен-иран комиссиясының отырысын өткізуге қатысты уағдаластыққа қол 
жеткізілді. Энергетика және көлік-транзит салаларындағы ынтымақтастық перспек-
тиваларына баса назар аударылды.

Тараптар сондай-ақ бизнес-байланыстарды нығайту үшін бірлескен көрмелер мен 
форумдар, түркімен ақыны Махтумкули Фрагидің туғанына 300 жыл толуына орай 
Мәдени іс-шаралар өткізуге келісті.
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