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ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТІ 
ТҮРКИЯҒА РЕСМИ САПАРМЕН БАРДЫ

9-11 маусымда Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров Түркия 
Республикасына ресми сапармен келді. Сапар барысында түрлі салалардағы 
ынтымақтастықты нығайтуға және дамытуға бағытталған бірқатар құжаттарға қол 
қойылды:

• Қырғызстан Министрлер Кабинеті мен Түркия Үкіметі арасындағы өсімдік-
терді қорғау және карантин саласындағы келісім;

• Қырғызстан Министрлер Кабинеті мен Түркия Үкіметі арасындағы авторлық 
құқық және сабақтас құқықтар саласындағы өзара түсіністік туралы Меморандум;

• Қырғызстан Министрлер Кабинеті мен Түркия Үкіметі арасындағы мәдениет 
саласындағы ынтымақтастық туралы келісім;

• Қырғызстан Министрлер Кабинеті мен Түркия Үкіметі арасындағы мәдени 
орталықтар құру және олардың жұмысы туралы келісім;

• Қырғызстанның Мәдениет, ақпарат, Спорт және жастар саясаты министрлігі 
мен Түркияның мәдениет және туризм министрлігі арасындағы жастар саясаты 
саласындағы ынтымақтастық туралы өзара түсіністік туралы Меморандум;

• 2018 жылғы 9 сәуірдегі Қырғызстан Министрлер Кабинеті мен Түркия 
Үкіметі арасындағы дене шынықтыру және спорт саласындағы ынтымақтастық 
туралы келісімді іске асыру жөніндегі ведомствоаралық іс-шаралар жоспарын 
бекіту туралы хаттама;

• Қырғызстан Сыртқы істер министрлігі мен Түркия Сыртқы істер министрлігі 
арасындағы хаттама саласындағы ынтымақтастық туралы Меморандум;

• Қырғызстан мен Түркия арасындағы стратегиялық ынтымақтастық Жоғары 
Кеңесінің 5-ші отырысының қорытындысы бойынша бірлескен мәлімдеме.

Cонымен қатар, Қырғызстан мен Түркия арасындағы стратегиялық ынтымақ-
тастық Жоғары Кеңесінің кезекті V отырысы өтті.
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12 маусымда Өзбекстан Республикасы Туризм және спорт министрлігінің баспасөз 
қызметі Түркі кеңесі туризм министрлерінің VI кеңесі 23-24 маусымда Қоқан қаласын-
да өтетіндігін хабарлады.

Кездесу барысында туризм саласын пандемиядан кейін қалпына келтіру, «Қажылық 
туризмі» жобасын іске асыру, сондай-ақ мүше елдердің ірі қалалары арасындағы ха-
лықаралық рейстерді қалпына келтіру мәселелерін талқылау жоспарлануда.

Сонымен қатар, шетелдік қатысушылар туризм саласының перспективалық жобала-
рымен, қажылық туризмінің мүмкіндіктерімен, Қолөнершілікпен, экотуризммен және 
Ферғана облысының гастрономиялық әлеуетімен танысады.

Бүгінгі күнге дейін аталған іс-шараға Түркі кеңесінің Бас хатшысы Бағдад Әміреев, 
Түркияның мәдениет және туризм министрі Мехмет Нури Ерсой, Қазақстанның мәде-
ниет және спорт министрі Ақтоты Райымқұлова, Қырғызстан Премьер - Министрінің 
орынбасары-экономика және қаржы министрі Ақылбек Жапаров, Әзербайжан мемле-
кеттік туризм агенттігінің төрағасы Фуад Нагиевтің қатысуы бекітілді.

ӨЗБЕКСТАНДА ТҮРКІ КЕҢЕСІНІҢ ТУРИЗМ 
МИНИСТРЛЕРІНІҢ VI ОТЫРЫСЫ ӨТЕДІ
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ГЕРМАНИЯ ӘЗЕРБАЙЖАНДЫ COVID-19-ҒА 
БАЙЛАНЫСТЫ ЖҰҚТЫРУ ҚАУПІ ЖОҒАРЫ 

ЕЛДЕР ТІЗІМІНЕН ШЫҒАРДЫ

11 маусымда Германияның Федералды Денсаулық сақтау министрлігінің порт-
феліндегі федералды институт болып табылатын Роберт Кох институты Германия 
Әзербайжанды Covid-19 пандемиясына байланысты жұқтыру қаупі жоғары 
елдерден шығарғанын хабарлады. Жаңартылған тізім 2021 жылдың 11 маусымында 
жарияланды.

Осылайша, Әзербайжан бұдан былай жұқтыру қаупі жоғары ел болып саналмайды.
Жоғарыда аталған тізімге Канада, Хорватия, Норвегия, Швейцария, АҚШ және 

т. б. елдер кіреді.
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10 маусымда Алаш Орданың жетістіктері мен мұралары Кембридж университетінде 
ХХ ғасырдың басындағы Орталық Азия тарихына арналған бейнеконференцияның 
басты тақырыбы болды. 10 маусымда Алаш Орданың жетістіктері мен мұрасы XX 
ғасырдың басындағы Орталық Азия тарихына арналған Кембридж университетіндегі 
бейнеконференцияның басты тақырыбы болды. Оксфорд университетінің әлем дік 
тарих профессоры және «Жібек жолы: Әлемнің жаңа тарихы» жаһандық бестселле-
рінің авторы Питер Франкопан құттықтау сөзінде Орталық Азия тарихын зерттеудің, 
сондай-ақ өңір елдерімен зерттеу ынтымақтастығының маңыздылығын атап өтті.

Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшісі Ерлан Ыдырысов Алаш қозғалысының 
қазақ қоғамындағы Тәуелсіздік пен ұлттық бірегейлік идеяларын қалыптастырудағы 
бүгінгі күнге дейінгі рөлін атап өтті.

Хоккайдо университетінің профессоры Томохико Уяма XIX ғасырдан бастап Ке-
ңес кезеңінің басына дейін қазақ зиялыларының тарихына маманданған Алаш Орда 
тарихына қысқаша экскурсия жасады.

Стаффордшир университетінің оқытушысы доктор Алун Томас Гарвард универ-
ситетімен бірлесіп, ерте Кеңестік Орталық Азия ішіндегі шекараларды картаға түсіру 
бойынша өзінің жаңа зерттеуі туралы баяндама жасады.

Назарбаев Университетінің тарих кафедрасының доценті Никколо Пианчола 
Ресей империясы мен алғашқы Кеңес Одағының Қытаймен сауда айырбастарын 
зерттеу негізінде трансшекаралық аймақаралық алмасулардың әлеуметтік тарихына 
тоқталды. Конференция барысында ғылыми қоғамдастық өкілдері Алаш Орда үшін 
географиялық шекаралардың маңыздылығына, ерте Кеңестік Орталық Азиядағы 
билікті орталықтандыру процесі мен салдарына, сондай-ақ өңірдегі мұрағат 
материалдарының қолжетімділігі мен зерделенуіне қызығушылық танытты.

КЕМБРИДЖДЕГІ КОНФЕРЕНЦИЯДА АЛАШ ОРДА 
МҰРАСЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ
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ТҮРКІМЕНСТАНДА БҰҰ-НЫҢ ЖАҢА БӨЛІМШЕСІ 
ЖҰМЫСЫН БАСТАДЫ

10 маусымда Түркіменстанның астанасы Ашхабадта жобалық қызметтер бойынша өз 
жұмысын бастайтын БҰҰ-ның жаңа бөлімшесінің - БҰҰ Жобалық қызметтер жөніндегі 
кеңсесінің (UNOPS) салтанатты ашылуы өтті. Біріккен Ұлттар Ұйымының осы маңызды 
кеңсесінің ашылуы мемлекет пен халықаралық ұйым арасындағы 2021-2025 жылдарға 
арналған орнықты даму жөніндегі серіктестік шеңберін жүзеге асырудың маңызды 
кезеңіне айналды.

Айтулы шарада Түркіменстан СІМ басшысының орынбасары Вепа Хаджиев, БҰҰ-ның 
елдегі тұрақты үйлестірушісі міндетін уақытша атқарушы Кристин Вейганд құттықтау 
сөз сөйлеп, UNOPS ашылуы ұйымның барлық агенттіктерімен бірлесіп, Ұлттық қана емес, 
өңірлік деңгейде іске асырылатын жобаларды жүзеге асыруға лайықты үлес қосатынын 
атап өтті.

Сонымен қатар, Австриядағы Unops көп елдік кеңсесінің төрағасы Фрей фон Гроот 
қатысушылармен бейне байланысқа шықты. Ол барлық қатысушыларға UNOPS жұ-
мысының басым бағыттары туралы егжей-тегжейлі айтып, жобаларды іске асыруда, 
оның ішінде денсаулық сақтау, медицина және климаттың күрт өзгеруіне қарсы тұру 
саласында түркімен мемлекетімен және БҰҰ елдік командасымен тығыз өзара іс-қимыл 
жасауға үміт білдірді. Сондай-ақ Жапониямен серіктестікте іске асырылатын түркімен 
Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіруге бағытталған жаңа гранттық жобаны жүзеге 
асырудың мақсаттары мен кезеңдері туралы хабарлады.
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СТАМБУЛ ӘУЕЖАЙЫ ЕУРОПАДА БІРІНШІ 
ОРЫНҒА ИЕ БОЛДЫ

Жаңа Стамбул әуежайы тәулігіне қызмет көрсетілетін әуе рейстерінің саны бойынша 
Еуропада бірінші орын алады. Бұл туралы аэронавигация қауіпсіздігі жөніндегі 
еуропалық ұйымның (EUROCONTROL) есебінде айтылған.

EUROCONTROL мәліметтері бойынша, 10 Маусымда «Стамбул әуежайында» 686 рейс 
қызмет көрсетті.

Одан кейін Франкфурт әуежайы – 640 рейс, ал Амстердамдағы Схипхол әуежайы – 
623 рейс. Париж Шарль де Голь әуежайы төртінші – 616 рейс, Мадрид-Барахас әуе - 
жайы – бесінші орын – 562 рейс, Сабихи Гөкчен Стамбул әуежайы – алтыншы орын – 
503 рейс.

Есепке сәйкес, 10 Маусымда Еуропада 16 777 рейс жасалып, бұл 3 жылдың 2020 
қыркүйегінен бастап рекордтық тәуліктік көрсеткіш болды.
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