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ТҮРКИЯДА АЛАПАТ ОРМАН ӨРТІ ОРЫН АЛДЫ

29 шілде күні Түркияның әр аймағындағы ормандарда өрт шықты. Өрт салдарынан
осы уақытқа дейін 4 кісі қайтыс болып, жүздеген адам жарақаттанған. Сондай-ақ
тілсіз жау қоршаған ортаға, ауыл шаруашылығы мен туризм базасына орасан зор
зиян тигізуде.
Бауырлас елдері апатқа байланысты Түркі елдері қолдауын білдіруде. Әзербай
жандық өрт сөндірушілер өртті бақылауға алуға атсалысуда. Қазақстан Респуб
ликасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия Республикасының Президен
ті Режеп Тайип Ердоғанға ниеттестік білдірген жеделхатын жолдап, бауырлас түрік
халқына гуманитарлық көмек көрсетуге дайын екенін атап өткен. Қазақстанның
Түркиядағы елшілігі тарапынан бөлісілген хабарға сәйкес, Қазақстан Манавгат
провинциясында «Қазақстан-Түркия достық орманын» отырғызуға дайын екені ай
тылған.
Сонымен қатар, Түрікменстан Президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Түркия
Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоғанға Түркияның бірқатар ай
мақтарында болған қайғылы орман өрттеріне байланысты көңіл айтты.
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ӘЗЕРБАЙЖАН, ТҮРКИЯ ЖӘНЕ ПӘКІСТАН
ПАРЛАМЕНТТЕРІНІҢ ТӨРАҒАЛАРЫ БАКУ
ДЕКЛАРАЦИЯСЫНА ҚОЛ ҚОЙДЫ

27 шілдеде Әзербайжан, Түркия және Пәкістан Парламенттерінің төрағалары үшжақты кездесудің қорытындылары бойынша Баку декларациясы қабылданды.
Декларацияға Әзербайжан Милли Меджлисінің төрағасы Сахиба Гафарова, Түркия
Ұлы Ұлттық жиналысының төрағасы Мұстафа Шентоп және Пәкістан Ұлттық ассамблеясының төрағасы Асад Гейсар қол қойды.
Сахиба Гафарова бұл құжат үш ел арасындағы стратегиялық байланыстарды нығайтуға ықпал ететіндігін атап өтті.
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ОА ЕЛДЕРІ АЙМАҚТАҒЫ КЛИМАТТЫҚ
САЯСАТТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІН
ТАЛҚЫЛАДЫ

2021 жылғы 26-27 шілде аралығында Тәжікстанда климаттың өзгеруі мәселелері
бойынша төртінші Орталық Азия конференциясы өтті.
Конференцияны Дүниежүзілік банк / ICIFSA «Арал теңізі бассейніндегі климаттың
өзгеруіне бейімделу және жұмсарту бағдарламасы» жобасы аясында Тәжікстан
Республикасының Үкіметімен бірлесіп Орталық Азия аймақтық экологиялық орта
лығы ұйымдастырды. Аталған жиын ОААЭО қызметінің басталуының 20 жылдығына
орайластырылды.
Іс-шараға Орталық Азия елдерінің қоршаған орта министрліктерінің басшылары,
парламенттер, мемлекеттік құрылымдар, академиялық мекемелер, үкіметтік емес
ұйымдар, халықаралық ұйымдар мен қаржы мекемелерінің өкілдері қатысты.
Конференцияның негізгі мақсаты - бұл процесте азаматтық қоғамның рөлінің
артыру арқылы климаттық саясатты жүзеге асыру бойынша Орталық Азия елдерінің
диалогын күшейту, климаттық қауіптер туралы хабардарлықты арттыру және
қауіптерді айзайту мақсатында аймақтағы мемлекеттердің белсенді қатысуына
ықпал етіп, Париж келісімін табысты іске асыру үшін болып табылады.
Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан мен Өзбекстан өкілдері
Орталық Азиядағы климаттық саясатты қалыптастыруға және тиімді іске асыруға
бағытталған ынтымақтастықтың негізгі аспектілерін талқылады.
Кездесу барысында 2021 жылдың қараша айында Глазго қаласында өткізу жос
парланған БҰҰ климаттың өзгеруі туралы Негіздемелік конвенциясы (COP-26) та
раптарының 26-шы конференциясына дайындығына басты назар аударылды.
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ТӘЖІКСТАНДА ШЫҰ ҚОРҒАНЫС
МИНИСТРЛЕРІНІҢ КЕҢЕСІ ӨТТІ

28 шілдеде Душанбе қаласында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер
қорғаныс министрлерінің кеңесі болып өтті. Іс-шараға Қазақстан, Қырғызстан, Қытай,
Өзбекстан, Пәкістан, Ресейден, Тәжікстаннан Үндістан қорғаныс ведомстволарының
басшылары қатысты. Кеңеске қатысушылар достық және сындарлы өзара іс-қимыл
жағдайында ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер арасындағы өзара түсіністіктің жоғары
деңгейін атап өте отырып, халықаралық және өңірлік қауіпсіздіктің өзекті мәселелері
төңірегінде пікір алмасты. Ауғанстан аумағында орын алып жатқан тәуекелдер мен
қауіп-қатерлерді бейтараптандыру бойынша бағыттар мен ықтимал әрекеттерді тал
қылады.
Сонымен бірге, ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер қорғаныс ведомстволарының басшылары
биылғы жылғы қыркүйекте Ресей Федерациясында «Бейбіт миссия – 2021» бірлескен
терроризмге қарсы әскери командалық-штабтық оқу-жаттығуларын өткізуді талқылады.
Іс-шара барысында ШЫҰ кеңістігінде қауіпсіздікті нығайтуға және тұрақтылықты
қолдауға бағытталған ынтымақтастықты жалғастыру, сондай-ақ 2022 жылы кезекті
отырысты Өзбекстанда өткізу туралы уағдаластықтарға қол жеткізілді.
Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің қорғаныс министрлері кеңестің
қорытындысы бойынша хаттамаға қол қойып, бірлескен коммюнике қабылдады және
екі жыл мерзімге кезекті ынтымақтастық жоспарын бекітті.

5

Turkic Weekly #237

International Turkic Academy

ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН ТҮРІКМЕНСТАН СІМ
БАСШЫЛАРЫ ОА ПРЕЗИДЕНТТЕРІНІҢ
АЛДАҒЫ КЕЗДЕСУІН ТАЛҚЫЛАДЫ

30 шілдеде Қырғызстан Сыртқы істер министрі Руслан Қазақбаев Түрікменстан
Министрлер Кабинеті Төрағасының орынбасары, Сыртқы істер министрі Рашид
Мередовпен телефон арқылы сөйлесті. Бұл туралы Қырғыз Республикасы Сыртқы істер
министрлігінің баспасөз қызметі хабарлады.
Сыртқы істер органдарының басшылары 2021 жылдың 5-6 тамызында Түрікменстанда
өтетін Орталық Азия мемлекеттері басшыларының кезекті Консультативтік кездесуінің
дайындық барысын талқылады.
Руслан Қазақбаев пен Рашид Мередов алдағы іс-шараның мазмұндық бөлігін талқылап,
аталған кездесу шеңберінде қабылдау жоспарланып отырған көпжақты құжаттар
жобаларына ерекше назар аударды.
Тараптар алдағы Орталық Азия мемлекеттері басшыларының кездесуі жоғары ұйым
дастырушылық деңгейде өтетініне және аймақтық ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға
және кеңейтуге серпін беретініне сенім білдірді.
Сондай-ақ, Орталық Азия Мемлекеттері басшыларының Консультативтік кездесуі шең
берінде жоспарланған бірқатар маңызды іс-шараларды ұйымдастыру жөнінде сындарлы
пікір алмасылды.
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QAZVAC ВАКЦИНАСЫНЫҢ 25 МЫҢ ДОЗАСЫ
ҚЫРҒЫЗСТАНҒА ЖЕТКІЗІЛДІ

28 шілдеде Қырғызстанға COVID-19 пандемиясымен күрестегі ынтымақтастық шең
берінде Қазақстаннан QazVac инактивтендірілген вакцинасының 25 000 доза көлемінде
ізгілік көмек жеткізілді. Бұл туралы Қазақстанның Сыртқы істер министрлігі мә
лімет таратты. Вакцинаны тапсыру рәсімі Қырғызстан Денсаулық сақтау министрі
Алымкадыр Бейшеналиев, Қазақстан Елшісі Рәпіл Жошыбаев пен медициналық
ұйымдар өкілдерінің қатысуымен өтті. Министр А.Бейшеналиев елде коронавирустық
инфекцияның одан әрі таралуына қарсы іс-қимылда маңызды қолдау көрсеткені үшін
Қазақстан тарапына шынайы ризашылығын білдірді. «Біз Astra Zeneca, Sputnik V және
басқа да шетелдік вакциналармен қырғызстандықтар QazVac-пен де екпе алатынына
қуаныштымыз», – деп атап өтті ол осы орайда.
Өз кезегінде Р. Жошыбаев вакцинаны жеткізуді Қазақстан Президенті ҚасымЖомарт Тоқаевтың Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровпен келіссөз нәтижесі
бойынша берген тапсырмасына сәйкес Қазақстан Үкіметі ұйымдастырғанын атап өтті.
«Қырғызстан біздің достарымыз бен халықаралық серіктестеріміздің арасында бірінші
болып коронавирусқа қарсы қазақстандық вакцина алады, бұл елдеріміз арасындағы
достық пен тату көршілестік қатынастарын тағы да растайды», – деп атап өтті елші.
Ол сондай-ақ Қазақстанның ізгілік көмегі көптеген адам өмірін құтқаруға және
Қырғызстандағы санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды жақсартуға көмектесетініне
сенім білдірді.
QazVac вакцинасын Қазақстанның Білім және ғылым министрлігінің Биологиялық
қауіпсіздік проблемаларының ғылыми-зерттеу институты өндіріп шығарған.
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ТҮРКІ КЕҢЕСІ ЕЛДЕРІ ДЕЗИНФОРМАЦИЯҒА
ҚАРСЫ КҮРЕСТІ ТАЛҚЫЛАДЫ

Түркия әлеуметтік желілерде жалған ақпарат таратуға қарсы күресте түркітілдес
мемлекеттермен белсенді ынтымақтастыққа дайын.
Бұл туралы 2021 жылдың 29 шілдесінде Түркітілдес мемлекеттердің БАҚ әрекетін
үйлестіру комитетінің бірінші отырысында Түркия президенті әкімшілігі жанындағы
байланыс бөлімінің басшысы Фахреттин Алтун хабарлады.
Алтун Түркияның жалған ақпаратқа, фактілерді бұрмалауға және жала жабуға қарсы
күресіп жатқанын айтты. Алтунның айтуынша, дезинформациямен күрестің тиімділігі
Сирия, Ливия мен Қарабахтағы операциялар кезінде көрінді. «Біз Қарабахтағы әділ
күрес кезінде біз шындықты шынайы және нақты ақпарат арқылы бұрмаланған әрі
жалған ақпараттар мен жаңалықтарға қарсы тұра алдық. Түркияның жалған ақпаратпен
күресудегі табысы бүкіл әлемге үлгі», – деді Ф. Алтун.
Байланыс бөлімінің басшысы Түркі кеңесіне мүше бауырлас елдердің жас және
белсенді тұрғындарының рөлін атап өтті. «Біз цифрлық коммуникациядағы ауқымды
өзгерістер мен трансформациялардың ықпалындамыз. Бүгінде түркі тілі интернет
контентінің таралуы бойынша әлемде 4 -ші орында. Түркі әлемі елдері әлеуметтік желі
қолданушыларының саны бойынша тез өсіп келе жатқан елдердің қатарына кіреді. Бұл
түркітілдес елдердің цифрлық әлемде қауіптердің құрбаны емес, қайта олар шындықты
қорғауға осы әлемнің мүмкіндіктерін пайдаланып, осы кеңістікті реттеуге тиіс нақты
фактор болып табылатынын білдіреді», – деді Ф. Алтун.
Сонымен қатар ол әлеуметтік желілердің адам өміріне сөзсіз әсері туралы да айтты.
«Әрине, біз әлеуметтік желі қолданушыларының мойындалған және құқықтық
нормалар шеңберінде еркін ойы мен пікірін білдіру бостандығына кепілдік береміз.
Сонымен қатар, біз цифрлық ақпарат құралдарының біздің қоғамды басқаруына жол
бермей, қоғамдық тәртіп пен елдеріміздің әл-ауқатын қорғауға тырысамыз. Біздің елдер
тиісті құрылымдар мен қоғамдармен бірлесе отырып, жалған ақпаратқа қарсы бірлескен
күрес жүргізуі тиіс. Біз бұл мақсатты ұлттық және халықаралық деңгейде нығайтатын
жоспарлар мен жобаларды іске асыруға тиіспіз», – деп қосты ол.
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ӨЗБЕКСТАНДА «ЖАУЫНГЕРЛІК ДОСТАСТЫҚ 2021» ӘСКЕРИ ОҚУ-ЖАТТЫҒУЫ ӨТТІ

2021 жылдың 26-30 шілдесінде Шығыс әскери округінің «Гурумсарой» далалық оқу
орталығының базасында Өзбекстан мен Тәжікстан әскери қызметкерлерінің қатысуымен
«Жауынгерлік достастық - 2021» арнайы тактикалық жаттығулары өткізілді.
Оқу-жаттығу барысында Өзбекстан мен Тәжікстанның әскери қызметшілері кәсіби
қызметтерінің дағдылары мен тәжірибелерімен алмасты.
30 шілдеде Өзбекстан мен Тәжікстан Қарулы Күштерімен бірлесіп өткізілген
«Жауынгерлік Достастық - 2021» тактикалық арнайы оқу-жаттығуларының негізгі
кезеңдері аяқталды.
Жабылу салтанатына Өзбекстан Республикасы Қорғаныс министрінің бірінші
орынбасары - Қарулы Күштер Бас штабының басшысы және Татарстан Республикасы
Қорғаныс министрінің кеңесшісі генерал-майор Азам Касимов қатысты.
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ТҮРІКМЕНСТАН МЕН ӘЗЕРБАЙЖАННЫҢ
МҰНАЙ-ГАЗ СЕКТОРЫНЫҢ ӨКІЛДЕРІ
КАСПИЙДЕГІ БІРЛЕСКЕН ҚЫЗМЕТТІҢ
ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫН ТАЛҚЫЛАДЫ

27 шілдеде Ашхабад қаласында Каспийдегі «Достлук» кен орны көмірсутек ресур
старын бірлесіп барлау және игеру жөніндегі өзара түсіністік туралы үкіметаралық Мемо
рандумды іске асыру бойынша түрікмен-әзербайжан бірлескен жұмыс тобының екі күндік
отырысы басталды.
Аталған кездесуде түрікмен тарапынан жұмыс тобының жетекшісі, мемлекеттік
министр – «Түрікменгаз» мемлекеттік концернінің төрағасы Б.Аманов, Әзербайжан
тарапынан – Әзербайжан Республикасының Энергетика министрі П. Шахбазов жетешілік
етті.
Кездесу барысында тараптар ағымдағы жылдың наурыз және мамыр айларында
өткен кездесулерде қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асырудың өзекті мәселелерін
қарастырды. Перспективалы үкіметаралық құжатты табысты іске асыру үшін әріптестерді,
сондай-ақ инвесторларды тарту бойынша бірлескен жұмыстарды жандандыруға ерекше
назар аударылды.
Айта кету керек, 2021 жылғы 21 қаңтарда екі елдің энергетика саласындағы ынты
мақтастығы мен өзара түсіністігін нығайту, сондай-ақ осы бағыттағы өзара әлеуетті ашу
мақсатында Түрікменстан Үкіметі мен Әзербайжан Республикасы Үкіметі арасындағы
Каспий теңізіндегі «Достлук» кен орнының көмірсутек ресурстарын бірлесіп барлау және
игеру туралы өзара түсіністік туралы Меморандумға қол қойылған еді.
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ТАТАРСТАННЫҢ САУДАЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫН
КЕҢЕЙТУ БОЙЫНША ЖОЛ КАРТАСЫ
ӘЗІРЛЕНУДЕ

ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Қайрат Төребаев Татарстан ПремьерМинистрінің орынбасары, Ауыл шаруашылығы және азық-түлік министрі Марат
Зяббаровпен өнеркәсіптік кооперация мен агроөнеркәсіптегі ынтымақтастықтың
келешегін талқылады. Атап айтқанда, кооперация бағыттарының бірі сүтті мал
шаруашылығы саласындағы ынтымақтастық және Қазақстан аумағында сүтті терең
өңдеу бойынша бірлескен жобаларды іске асыру болуы мүмкін.
Тараптар халал және органикалық өнімдерді өндіру және ілгерілету, сондай-ақ
аталған өнімдерді сертификаттау және аккредиттеу жүйелерін құру саласында тәжірибе
алмасу және бірлескен жобаларды іске асыру мүмкіндігін талқылады.
Тараптар сондай-ақ ауыл шаруашылығы кооперациясын дамыту және фермерліктің
сауда желілерімен тиімді өзара іс-қимылын қалыптастыру тәжірибесімен алмасты,
сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаларды тұрақтандырудың
өзара тәжірибесін талқылады.
Кездесу қорытындысы бойынша тауар өткізу жүйелерін дамыту бойынша «сағаттарды
салыстыру» уағдаластығына қол жеткізілді.
Тараптар Сауда-экономикалық ынтымақтастықты кеңейту және түрлі салаларда
тәжірибе алмасу жөніндегі Жол картасын әзірлеу туралы шешім қабылдады. Жақын
арада сарапшылық деңгейде Жұмыс тобын құру жоспарлануда.
Кездесу ҚР Сауда және интеграция вице-министрі Қайрат Төребаевтың «Ресей – Ислам
әлемі: KazanSummit 2021» XII Халықаралық экономикалық саммитінің жұмысына
қатысуы шеңберінде өтті. Саммит аясында ҚР сауда-экономикалық миссиясы және
Қазақстан-Ресей бизнес-форумы өтуде.
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ӘЗЕРБАЙЖАННЫҢ ТҮРКИЯДАҒЫ ЕЛШІСІ
ТАҒАЙЫНДАЛДЫ

Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиевтің Жарлығымен Рашад
Маммадов Әзербайжанның Түркия Республикасындағы Елшісі болып жаңадан
тағайындалды.
Айта кету керек, Рашад Маммадов мырза бұған дейін Әзербайжанның Қазақстандағы
Елшісі болып, абыройлы қызмет атқарды.
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