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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ЖӘНЕ БҰҰ БАС 
ХАТШЫСЫ ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІН 

ТАЛҚЫЛАДЫ

4 маусымда Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев БҰҰ 
Бас хатшысы Антониу Гутерришпен келіссөздер жүргізді. Келіссөздер барысында 
өңірдегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету, пандемиямен күрестегі өзара іс-қимыл, сон-
дай-ақ климаттың өзгеруі мәселелері қаралды. Кездесу онлайн форматта өтті.

Ауғанстандағы жағдайды саралай келе, саясаткерлер Орталық Азиядағы қауіп-
сіз  дікті сақтау мәселелеріне егжей-тегжейлі тоқталды. Осы процесті жүзеге асыру 
тұрғысынан Қазақстан Ауған тарапына одан әрі қолдау көрсетуге және мемлекет 
өмірінің штаттық режимін қалпына келтіруге бағытталған халықаралық күш-
жігерге қатысуға дайын екенін мәлімдеді.

Сондай-ақ, БҰҰ тарапынан теңізге шыға алмайтын дамушы елдер тобының 
мүдделерін қорғайтын Қазақстан ұсыныстарының орынды екені атап өтілді.

Қазақстан Президенті сұхбаттасушыға 2060 жылға дейін көміртекті бейтарап-
тандыру бойынша жетілдірілген ұлттық шешімдерге қатысты Глазгода қараша 
айында өтетін COP26 Дүниежүзілік Климаттық форумына қатысатынын хабарлады.

Қазақстан күн тәртібіндегі жаһандық антиядролық іс-қимылдары да БҰҰ 
назарынан тыс қалған жоқ. Антониу Гутерриш елдің осы стратегиялық бағыттағы 
көшбасшылығын жоғары бағалады. Қазақстан Президенті БҰҰ басшысын Семей 
полигоны жабылуының 30 жылдығына арналған халықаралық конференцияға 
қатысуға шақырды.
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4 маусымда Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеев Өзбекстанға 
жұмыс сапарымен келген Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының төрағасы 
Мәулен Әшімбаевпен кездесу өткізді. Тараптар коронавирусқа қарсы бірлескен іс-қи-
мыл мәселелерін талқылады, сондай-ақ бауырлас елдер арасындағы көп салалалы серік-
тестікті дамыту және тереңдету жөнінде алдағы қадамдарды талқылады.

Пандемияның салдарын бірлесіп жою үшін екі ел үкіметтер, аймақтар және кәсіп-
керлік құрылымдарды өзара белсенді қатысуды  жалғастыруда. Ағымдағы жылдың ба-
сынан бері өзара тауар айналымы 40% - ға өсті. Екі республиканың бейінді ведомство-
лары машина жасау, жеңіл өнеркәсіп, көлік, туризм және басқа да экономикалық са-
лаларда ауқымды жобаларды іске асыру бойынша жұмыс атқаратыны атап өтілді. Сон-
дай-ақ, мәдени-гуманитарлық саладағы бағдарламалар қайта қолға алынбақ.

Тараптар екі мемлекет парламенттерінің екіжақты өзара перспективалық іс-қимылы-
ның күн тәртібін құруға, өңірлік биліктер мен іскер топтарды кеңінен тарта отырып, 
жаңа ұсыныстар мен нақты жобаларды әзірлеуге және ілгерілетуге белсенді қатысудың, 
сондай-ақ өңірлік және халықаралық өзекті мәселелер бойынша келісілген ынтымақта-
стықты нығайтудың маңыздылығына назар аударды.

ӨЗБЕКСТАН МЕН ҚАЗАҚСТАН ПАНДЕМИЯМЕН 
БІРЛЕСІП КҮРЕСУДІ КӨЗДЕЙДІ
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ТҮРКИЯ ҚАРА ТЕҢІЗДЕ ЖАҢА ГАЗ КЕН 
ОРНЫН АШТЫ

4 маусымда Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған Қара 
теңіздегі Зонгулдак провинциясында Филиос портының және табиғи газ кен 
орындарын пайдалану нысанының іргетасын қалау рәсімінде сөйледі. Ол өз сөзінде 
Түркия Қара теңізде көлемі 135 млрд. текше метрді құрайтын жаңа газ кен орнын 
тапқанын мәлімдеді.

«Біздің Фатих бұрғылау кемесі Сакария учаскесіндегі Амасра-1 ұңғымасынан 135 
миллиард текше метр табиғи газдың жаңа кен орнын тапты», - деді түрік басшысы.

Р. Т. Ердоған осылайша Түркияның Қара теңізде тапқан табиғи газ қорының 
жалпы көлемі 540 млрд.текше метрге жеткенін айтты.

Оның айтуынша, Амасра-1 ұңғымасы аймағында бұрғылау жалғасуда және ел 
билігі «осы аймақтан тағы да жақсы жаңалықтар күтеді».

Президент Р.Т. Ердоған табиғи газды теңізден құрлыққа жеткізу үш кезеңде 
жоспарланғанын да атап өтті.

Атап айтқанда, бірінші кезеңде теңіз түбінде табиғи газ өндіру жүйесі орнаты-
лады, ал екінші кезеңге табиғи газды құрлықта өңдейтін және оны пайдалануға 
дайындайтын қондырғыны іске қосу жоспарлануда.

«Үшінші кезең – бұл теңіздегі жүйе мен құрлықтағы нысан арасындағы 
байланысты қамтамасыз ететін құбыр», - деді Түрік мемлекетінің басшысы.

Түркия Президенті елдің энергетика саласындағы жетістігі тек табиғи газбен 
ғана шектелмейтінін атап өтті. Оның айтуынша, Диярбакыр мен Кыркларелидің 
оңтүстік-шығыс және солтүстік-батыс провинцияларындағы үш ұңғыма тәулігіне 
6800 баррель мұнай өндіруге қабілетті.



4

Turkic Weekly #229                                                                                                     International Turkic Academy

2 маусымда Әзербайжан мен Түркияның билік партиялары ынтымақтастық 
туралы хаттамаға қол қойды. Хаттамаға «Ени Әзірбайжан» партиясы төрағасының 
орынбасары Таир Будагов пен Әділет және даму партиясы төрағасының бірінші 
орынбасары Нуман Куртулуш қол қойды.

Анкарадағы Әділет және даму партиясының орталық штабында өткен кездесуде 
нақты жағдай жоғары бағаланды және екі бауырлас елдің билеуші саяси партиялары 
арасындағы байланыстар мен ынтымақтастықтың перспективалары талқыланды.

Хаттамаға қол қою рәсімінен кейін Т. Будагов пен Н.Куртулуш бірлескен баспасөз 
конференциясын өткізді.

Айта кетейік, сапар аясында партия делегацияларының басқа да кездесулері өтті, 
сондай-ақ жастар бірлестіктері мен ЖЕА және Түркияның Әділет және даму партия-
сының тексеру комиссиялары арасындағы әріптестік мәселелері талқыланды.

ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН ТҮРКИЯНЫҢ БИЛЕУШІ 
ПАРТИЯЛАРЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ТУРАЛЫ 

ХАТТАМАҒА ҚОЛ ҚОЙДЫ
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ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН ЕО ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 
ЖАҢА ДЕҢГЕЙГЕ КӨТЕРІЛУДЕ

Қырғызстан мен Еуропалық Одақ арасындағы кеңейтілген ынтымақтастық туралы 
келісім нәтижесінде қатынастар жаңа сапалық деңгейге көтереді деп күтілуде. Бұл 
туралы 3 маусымда Еуропалық Одақтың Орталық Азия бойынша арнайы өкілі Елші Петер 
Буриан мәлімдеді. Ол өз миссиясының аяқталуына орай өңірге өзінің қорытынды сапары 
шеңберінде Қырғызстанға келді.

Оның айтуынша, кеңейтілген ынтымақтастық туралы келісімді аяқтау процесі жүріп 
жатыр. «Бұл келісім біздің ынтымақтастығымызды жаңа деңгейге көтереді. Сіздің 
еліңіздегі реформалардың жетістіктерін көрсетеді. Келіссөздердің бұл процесі үш жыл 
бұрын басталды және көптеген бағыттар бойынша міндеттемелер жүктелетін өте күрделі 
процесс болды. Ол саяси қатынастар, экономикалық байланыстар, адам құқықтары және 
халықаралық ұйымдар деңгейіндегі ынтымақтастық сияқты барлық негізгі бағыттар 
бойынша ынтымақтастық қағидаттарын көздейді. Ол демократия, адам құқықтары, 
жалпы құндылықтар мәселелеріне назар аударады. Бұл өте маңызды құжат», - деді 
П.Буриан.

Сонымен қатар, Елші реформаларды жүзеге асыру үшін гранттар ұсыну мәселесі қа-
растырылған көп жылдық ынтымақтастық бағдарламасын дайындау үдерісі аяқталғанын 
атап өтті.

«Сонымен қатар, Қырғызстанның бастамасы бойынша Орталық Азияда экономика-
лық форум өткізуге дайындалып жатырмыз. Қазіргі уақытта дайындық жұмыстары 
жүріп жатыр, мүмкін бұл қазан айының соңы немесе осы жылдың қараша айының басы 
болуы мүмкін. Осы жаңа алаң арқылы біз бизнес үшін жағдайды жақсартуды, ережелер 
мен заңдарды үйлестіру арқылы инвесторларға Орталық Азияда неғұрлым қолайлы 
нарық құру үшін өңірлік ынтымақтастықты нығайтуды ынталандырғымыз келеді», – 
деді П.Буриан.
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ТҮРІКМЕНСТАН МЕН АУҒАНСТАН 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАДЫ 

5-6 маусымда Түрікменстанның үкіметтік делегациясы Ауғанстан Ислам Респуб-
ликасының Герат қаласына сапарлап барды.

Кездесулер барысында экономикалық кеңесшілер кіретін делегациялар, екі елдің 
энергетика және көлік салаларының басшылары мен өкілдері, сондай-ақ ұлттық қаржы 
институттары мен халықаралық холдингтердің басшылары бірлескен жобаларды жүзеге 
асыру және өзге де кең ауқымдағы екіжақты мәселелерді талқылады. Сонымен қатар, 
ТАПИ, АРА-ны электрмен жабдықтау, Тургунди-Герат теміржол учаскесі құрылысы, 
Гераттан Түрікменстанға мәрмәр тасу, түрікмен тарапының қатысуымен, экспорт, 
транзиттік маршрут аясында сауда ынтымақтастығын арттыратын «Лапис дәлізі»  де  
назардан тыс қалмады.

Тараптар жоғарыда аталған жобаларға өз үлестерін қосуға келісті. Сондай-ақ, 
экономикалық өркендеу және Оңтүстік пен Орталық Азия арасындағы берік байланыстар 
бойынша да пікір алысты.

Сондай-ақ, кездесу қорытындысы бойынша көршілес екі елдің Сыртқы істер министр-
лері келіссөздердің нәтижелі болғанын атап өтті.
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