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АРАЛ КӨЛІН ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ БОЙЫНША ОРТАЛЫҚ АЗИЯ   
ЕЛДЕРІНІҢ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ 

1960-шы жылдары Арал көлі көлемі тұрғы- 
сынан əлемдегі төртінші ірі көл еді. Алай-
да жылдар өткен сайын Арал көлінің суы 
тартылып, ғаламдық экологиялық мəселе-
лердің біріне айналды. Арал көліндегі су 
тапшылығына суды ауылшаруашылық да- 
қылдарын суару үшін қолдану жəне ірі бө- 
геттерді салу себептері əсер еткен. Осы ор- 
айда бұрын  кейбір аймақтар суландырыл-
ғанымен, жерлердің басым бөлігін суланд- 
ыру əрекеттері КСРО-ның Орталық Азияда 
қарқынды түрде жүргізген аграрлық саяса-
тының салдарынан туындаған болатын. 
КСРО дəуіріндегі бесжылдық жоспарларға 
сəйкес Арал көлінің маңайын суландыру 
аймағы 1960 жылғы 4,5 млн. гектардан (га) 
1980 жылы 7 млн. гектарға артты. Тəуелсі- 
здік алғаннан бергі дəуірде Орталық Азия 
мемлекеттерінің суландыру алаңдары айта- 
рлықтай өзгерген жоқ. Қазіргі таңда сулан-
дырылып жатқан жалпы алаң 8,4 млн. гек- 
тар (га) жерді құрайды. 1980-ші жылдар   
дың басында Арал көліне құюлуы қажет 
118,43 текше километр (км3) судың тек 7 
текше  километрі ғана құйылды, ал қалған 
бөлігі жерлерді суландыру мақсатында па- 
йдаланылды. Арал көлі маңайындағы ауы- 
лшаруашылығына тиімді жерлердің 90%-
нан астамы жасанды түрде суландырылу-
да. Бұл өз кезегінде көлдің тартылуы мəсе- 
лесін тереңдетуде жəне əлем елдерінің наз- 
арын аударуда. 
Арал көлінің бассейні барлық Орталық Аз- 
ия елдерін қамтығанымен, негізінде көлге 
Қырғызстан мен Тəжікстан территориялар- 
ынан бастау алатын екі ірі өзен, яғни Сыр- 
дария жəне Əмудария өзендері құйылады, 
əрі  екі Орталық Азия мемлекеті (Қазақст- 
ан, Өзбекстан) арасында бөлінеді. Арал кө- 
лі біртұтас сутаған болып табылмағандық-
тан, аталмыш екі мемлекеттің ынтымақта- 
стығы көлдің су мəселелерін шешуде бас- 
ты рөлді атқарады. Бүгінгі таңда көл екі 
бөліктен тұрады: Қазақстан аумағында ор- 
наласқан Солтүстік бөлігі (кіші Арал) жəне 
Өзбекстанда орналасқан ірі Оңтүстік бөлігі 
(үлкен Арал). 
2005 жылы Қазақстан «Дүниежүзілік банк- 
пен» бірлесе отырып, Сырдария өзенінен 
кіші Аралға құйылатын суды ұстап тұру 
жəне көлдің су деңгейін бұрынғы қалпына 
келтіру үшін 8 миллдік Көкарал бөгетін са- 
лды. Құны 64 млн. доллар болған бұл бөгет 
жобасының тиімділігі дəлелденді. Осының 
нəтижесінде кіші Аралдың су деңгейі теңіз 
деңгейінен 38 метрден 42 метрге дейін көт- 
еріліп, су көлемі 15-тен 27 текше километ-
рге дейін артты. Арал қаласына жағалық 
сызығының ұзындығы 100 километрден 12 
километрге дейін түсті. Жобаның арқасын-
да өңірде балық шаруашылығы жанданды. 
Солтүстік Арал жобасының бірінші кезеңі 
басталғаннан кейін балық өнімдерінің экс- 
порты 3,6 есе артқандығы мəлімденді. Же- 
ргілікті халықтың тұрмыс деңгейі Арал кө- 
лінің жағдайына байланысты қатты төмен-
дегені мəлім. Сондықтан су деңгейі мен ба- 
лық түрлерін қайтадан қалпына келтіру 

Қызылорда облысының экономикалық тұр- 
ғыдан гүлденуі үшін аса маңызды. 
Үлкен Аралдың жағдайы тым нашар. Үл- 
кен Аралдың өзі екі бөлікке бөлінді: терең 
батыс бөлігі жəне таяз, тұрақсыз шығыс 
бөлігі. Батыс бөлігіндегі су деңгейі жауын-
шашынның мөлшеріне жəне жер асты су 
ағынының көлеміне байланысты өзгеріп 
отырса, шығыс бөлігі 2014 жылы тіптен к- 
өрінбейтін болды. Мамандардың бір бөлігі 
үлкен Аралдағы жағдайдың басты себеп-
кері ретінде Өзбекстан үкіметінің жүргізг- 
ен тиімсіз суландыру шаралары деп есепт- 
есе, ал кейбір сарапшылардың ойынша Кө- 
карал бөгетінің үлкен Аралдағы суды төм- 
ендетіп, үлкен Аралға теріс əсерін тигізге- 
ндігін тілге тиек етуде. Экологиялық жүй- 
ені қорғау үшін батыс бөлігінің су деңгейін 
сақтау əрі шығыс бөлігінің су деңгейін қал- 
пына келтіру аса маңызды.  
Əмударияның жоғарғы ағысындағы елдер 
(Тəжікстан жəне Қырғызстан) мен төменгі 
ағысындағы елдер (Қазақстан, Түрікменст- 
ан жəне Өзбекстан) арасындағы трансшек- 
аралық су ынтымақтастығы  - Арал мəселе- 
сін шешу үшін аса қажет. Бұл мемлекеттер 
тəуелсіздіктерін алғаннан кейін Арал теңізі 
мəселесін шешудегі бірлескен іс-əрекеттер 
бағытында күш жігерін жұмсауда. Соны-
мен қатар, халықаралық донорлық ұйымд- 
ар өңірдегі су мəселелері бойынша жоба-
ларға жиі қатысуда. 
Осы тұрғыдан қарастырғанда, 1992 жылы 
Орталық Азия елдері тарапынан «Мемлек- 
етаралық су ресурстарын басқару, пайдал- 
ану жəне қорғау саласындағы ынтымақтас-
тық» туралы келісім-шартқа қол қойылды. 
Келісім-шарт Арал мəселесін бірлесіп ше- 
шуді мақсат тұтқан. Осы келісім-шарт аяс- 
ында келісімге байланысты мəселелерді б- 
асқару үшін «Мемлекетаралық үйлестіру 
су шаруашылығы комиссиясы» құрылды.  
Сондай-ақ, 1993 жылы «Арал теңізі мен о- 
ның жағалауына қатысты мəселелерді ше- 
шу», «Қоршаған ортаны жетілдіру жəне А- 
рал өңірінің əлеуметтік-экономикалық да- 
муын қамтамасыз ету бойынша бірлескен 
іс-əрекеттер туралы» келісім-шартқа қол 
қойылды. Келісімді үйлестірумен жаңадан 
құрылған «Арал көлі мəселелері жөніндегі 
мемлекетаралық кеңес» айналысты. Қаржы 
қажеттілігі болса, Орталық Азияның бес 
мемлекетін қамтитын жəне Қазақстан Рес- 
публикасының Президенті Нұрсұлтан На- 
зарбаевтың ұсынысымен құрылған  «Халы- 
қаралық Аралды құтқару қоры» (ХАҚҚ) 
қамтамасыз етуде. 1994 жылы Арал көлі м- 
əселесін шешуге бағытталған «Ұзақ мер-
зімді тұжырымдама» мен «Қысқа мерзімді 
бағдарлама» қабылданды. Бұған қоса 1996 
жылы Орталық Азияның бес мемлекеті «А- 
рал көліне қатысты мəселелерді шешу жə- 
не Арал өңірінің əлеуметтік-экономикалық 
дамуын қамтамасыз ету бойынша бірлеск- 
ен іс-əрекеттер туралы» келісім-шартқа қ- 
ол қойды. Арал көлі бассейнінің бағдарла-
масын іске асыру мақсатында «Арал көлі 
мəселелері жөніндегі мемлекетаралық кең- 
ес» ХАҚҚ-пен бірлесіп, «Халықаралық А- 

ралды құтқару қоры» болып қайта құрыл-
ды жəне бұл қор Орталық Азия елдерінің 
Үкімет басшыларының орынбасарлары та- 
рапынан басқарылды. Келісім-шарттың не- 
гізгі  мақсаттарының бірі Арал көліне су 
ағынын арттыру болып табылады. 2009 ж- 
ылдың сəуір айында өткен «Орталық Азия 
мемлекеттері басшыларының саммиті» ая- 
сында ХАҚҚ Атқару комитеті трансшека-
ралық су мəселелері бойынша бірқатар ке- 
лісімдер мен меморандумдарды қабылда-
ды. Жалпы құны 2,5 млрд. долларды құр- 
айтын үшінші «Арал көлі бассейні бағда- 
рламасының» жобасы саммит барысында 
дайындалып, қорытынды нұсқасы 2012 ж- 
ылы қабылданды. Жоба Орталық Азия ме- 
млекеттерінің мүдделерін ескере отырып, 
жергілікті халықтың тіршілігін жақсартуға 
бағытталған. 
Сондай-ақ, 2015 жылдың қараша айында 
Арал көлі бассейнінде «Климаттың өзгеруі 
салдарын жұмсарту жəне оған бейімделу» 
атты бағдарлама «Дүниежүзілік банк» тар- 
апынан бекітілді. Бағдарлама климаттың ө- 
згеруі салдарынан туындайтын мəселелер-
ді шешуде аймақтық ынтымақтастықты кө- 
здеуде.  
«Дүниежүзілік банк» тарапынан қаржыла- 
ндыратын жобаның бірінші кезеңі Қырғы- 
зстан, Тəжікстан жəне Өзбекстан елдерінде 
жүзеге асырылады деп жоспарланған бола- 
тын. Екінші кезеңі Қазақстан мен Түркі-
менстан мемлекеттерінде жүзеге асырыл- 
уы жоспарлануда. Осы орайда «Дүниежү-
зілік банк» Халықаралық даму ассоциаци- 
ясының 38 млн. доллар көлемінде қаржы 
қорын жасақтауын мақұлдады. Қырғызстан 
елі бағдарламаның бірінші кезеңіне енгізі- 
лмеді, ал Тəжікстанға 9 млн. доллар, Өзб- 
екстанға 14 млн. доллар жəне басқа да өң- 
ірлік іс-шараларға 15 млн. доллар бөліне-
тіндігі жоспарланды. 
Орталық Азия елдері арасындағы су ынты- 
мақтастығы арқасында Арал көлін қалпына 
келтіру бойынша көптеген күш жігердің 
жұмсалуына қарамастан, айтарлықтай ілге- 
рілікке қол жеткізілмей отыр. Кейбір мама- 
ндар жобаларды іске асыру кезінде аймақ-
тық үйлестірудің болмауы, табысты нəти-
желерге жете алмаудың бірден-бір себебі 
деп санауда. Су ресурстарын басқару жүй- 
есін жетілдіруде Орталық Азия елдеріне 
көмек көрсететін түрлі халықаралық ұйым- 
дардың болуына қарамастан, су ресурста-
рын басқару заңдарын, ережелерін жəне 
жобаны жүйелі түрде басқарып, бақылай 
алатын жəне орындалуын қамтамасыз ете 
алатын «Ортақ басқару орталығы» қалып-
тастырылмаған. Бастамалардың қайталан- 
уы салдарынан бағдарламалардың тиімділ- 
ігінің төмендеуі, сондай-ақ қаражаттың же- 
ткіліксіз таратылуы Арал мəселесін шешу-
дегі əлсіз тетіктердің мысалдары болып та- 
былады. Қорыта келгенде, Арал көлін қал- 
пына келтіру үшін Орталық Азия елдері 
трансшекаралық су мəселесі жөнінде ынт- 
ымақтасып, күш жігерлерін үйлестірулері 
үлкен маңыздылыққа ие.  



 

 
 

x Өзбекстан Республикасы Парламе- 
нтінің Сенаты үкімет жүйесінде П- 
арламенттің рөлін күшейту үшін 
Парламенттік бақылау туралы заң 
қабылдады. Заңнама жəне сот мəс- 
елелері комитетінің төрағасы Бат- 
ыр Матмұратовтың айтуы бойын-
ша заңның негізгі мақсаты Конст- 
итуция мен заң талаптарының ор-
ындалуын парламенттік бақылау-
ды жүзеге асыру жөніндегі бірегей 
заңнама жүйесін құру, сондай-ақ 
мемлекеттік органдардың тиімді-
лігі мен жауапкершілігін арттыру 
болып табылады. 

x Украина парламентіндегі үш ірі п- 
артия – Порошенко блогы, Халық 
майданы жəне Батькивщина (От- 
ан) жаңа коалиция қалыптастыру 
жəне жаңа премьер-министр рет- 
інде Парламент спикері Владимир 
Гройсманды ұсыну жөнінде келіс-
ті. 

x Орталық Азияға ресми сапары ба- 
рысында «Еуропадағы қауіпсіздік 
жəне ынтымақтастық жөніндегі ұ- 
йым» (ЕҚЫҰ) төрағасы жəне Гер-
мания сыртқы істер министрі Фр- 
анк-Вальтер Штайнмайер Өзбекс- 
тан, Қырғызстан жəне Тəжікстанн- 
ың саяси басшыларымен келіссөз- 
дер өткізді. ЕҚЫҰ кеңістігінде те- 
рроризмге қарсы күрес, аймақтық 
ынтымақтастық жəне экономикал- 
ық байланыс сияқты ЕҚЫҰ жұмы- 
сының негізгі аспектілері талқыла- 
нды. 

x Вашингтонда өткен Біріккен Ұлтт- 
ар Ұйымының (БҰҰ) Ядролық қа-
уіпсіздік жөніндегі саммиті нəтиж- 
есінде қатысушылар БҰҰ-ны қол-
дау аясында бірлескен коммюнике 
мен іс-шаралар жоспарын қабылд- 
ады. 

x Байланыс тобының Украина өкілі 
баспасөз хатшысы Дари Олифер 
Донбасста өзін-өзі жариялаған Лу-
ганск Халық Республикасы мен Л- 
уганск облысының Киев бақылай-
тын бөлігі арасындағы байланыс 
желісінде Золотое жаңа көлік бе- 
кетінің ашылғандығы туралы мə-
лімдеді. 

x Əзірбайжан Қорғаныс министрліг- 
інің ресми өкілі Вагиф Дяргахлы 
Таулы Қарабақ аймағында байла-
ныс желісі бойындағы жағдай кү- 
рт нашарлады деп хабарлады. Қа-
зіргі уақытта тараптар арасында 
қақтығыстар Тертер, Агдере жəне 
Физули бағыттарында жалғасуда. 

x Ресей Қорғаныс министрлігі Ресей 
əуе десанты күштері мен Беларусь 
арнайы күштері бөлімдерінің Ре-
сейдің Орталық əскери округінде 
бірлескен жаттығулары басталды 
деп хабарлады. Министрліктің мə-
ліметінше жаттығулар шеңберінде 
жалпы қолбасшылық астында түр-

лі бағыттар бойынша міндеттер 
атқаратын екі батальон тактика-
лық тобы құрылды. 

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Əзірбайжанның SOCAR мемлеке- 
ттік мұнай компаниясы Мұнай та- 
стары теңіз кен орнында ұңғыма-
ның пайдалануға берілуі нəтиже-
сінде қосымша ретінде күнделікті 
6900 тоннадан астам мұнай жəне 
6,2 млн. текше метр газ өндіретін-
дігі туралы мəлімдеді. 

x Түрікменстан Мұнай жəне газ ми- 
нистрлігінің ақпараты бойынша м- 
алайзиялық Петронас Чаригали ат- 
ты компаниясы жақында Каспий 
теңізінің түрікмен секторында ор-
наласқан Батыс Гарагол Дениз кен 
орнында алғашқы ұңғыманы бұр-
ғылау жұмыстарын бастайды. Қа-
зіргі уақытта Батыс Гарагол Дениз 
кен орнынан бастап газ өңдеу за- 
уыты мен теңіз жағалауында орна- 
ласқан жер үсті газ терминалына 
дейін таралатын құбыр құрылысы 
аяқталуға жақын қалды. 

x Иран порт жəне теңіз ұйымының 
мəліметі бойынша, Иранның Кас-
пий порттарында түсірілетін Кас-
пий жағалауындағы мемлекеттер-
дің мұнай өнімдері көлемі 2016 
жылдың бірінші тоқсанында ай-
тарлықтай төмендеді. Иран елінің 
2016 жылдың бірінші тоқсанында 
Каспий жағалауында орналасқан 
Нека, Анзали, Феридункенар жəне 
Амирабад порттарында түсірген 
мұнай өнімдерінің көлемі 112 569 
тонна, 2015 жылдың осы кезеңін-
дегі көрсеткіш 175 679 тонна бол-
ған еді. 

x Ресейлік «Газпром» жəне Бельгия- 
лық «Флюксис» компаниясы Еур-
опадағы шағын СТГ нысандары 
нарығындағы ынтымақтастық ту-
ралы шекті келісімге қол қойды. 
Құжат тараптардың Еуропа елдер- 
індегі СТГ қабылдайтын термин- 
алдар, СТГ құю орындары жəне 
СТГ бункерлеу инфрақұрылымы 
бойынша бірлескен құрылыс жəне 
пайдалану жобаларын іске асыру-
да əрекеттесу ниеттерін көрсетеді. 

x Ресейдің Транснефть құбыр опер- 
аторы вице-президенті Сергей Ан-
дронов 2016 жылы Қытай ресейлік 
мұнайдың шамамен 27 млн. тонна- 
сын импорттауға дайын болғанды-
ғын растады деп мəлімдеді. Андр- 
оновтың айтуынша, 16,5 млн. тон-
на мұнай Сковородино-Мохэ құб- 
ыры арқылы жеткізіледі. 7 млн. 
тонна мұнай Қазақстан бойынша 
жеткізілетін болады жəне шама-
мен 3,5 млн. тонна Козьмино пор-
ты арқылы үкіметаралық келісім 
аясында экспортталады. 

x Армения энергетика министрі Ле- 
вон Йолян Иранның Иранмен ше-
караға жақын орналасқан Мегри 
жəне Агарак екі армян қаласында 
газ тарату желісін қаржыландыру-
ды жалғастыру ниеті туралы ха-

барлады. 2013 жылы тоқтатылған 
жобаға Иран үкіметі 2 млн. дол-
ларлық грант жұмсап, оны қаржы-
ландыратын болады. 

x Əзірбайжанның SOCAR мемлеке- 
ттік мұнай компаниясының прези-
денті Ровнаг Абдуллаев Оңтүстік 
газ дəлізі (ОГД) жобасы акционер- 
лерінің 2016 жылдың соңына дей-
ін жобаны қаржыландыру үшін ха- 
лықаралық қаржы институттары-
нан 20 жылдық мерзімге өте төмен 
пайыздық мөлшерлеме бойынша 
қосымша 2 млрд. доллар жинауды 
жоспарлағандығы туралы хабар-
лады. 

x Түрікменстан Сыртқы істер мини- 
стрлігінің мəліметі бойынша Аш-
хабадта өткен түрікмен-ресей биз-
нес-форумы шеңберінде Түрікме- 
нстан жəне Ресейдің компанияла-
ры мен экономикалық субъектіле-
рі құрылыс жəне ауыл шаруашы-
лығы салаларындағы екі жақты ы- 
нтымақтастық туралы құжаттарға 
қол қойды. 

x Ресей ұлттық статистика агенттігі, 
Росстат елдің ЖІӨ 2014 жылмен 
салыстырғанда 2015 жылы 3,7%-ға 
төмендеді деп хабарлады. Ресей-
дің ЖІӨ 2015 жылы ағымдағы ба-
ғамен 80,8 трлн. рубль (1,2 трлн. 
АҚШ доллары) болды. 

x Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика 
комитетінің айтуынша тұтынушы-
лар бағасының индексі бойынша 
бағаланатын инфляция 2016 жыл-
дың қаңтар-наурыз аралығында 
3% құрады. Азық-түлік, тағамдық 
емес тауарлар жəне ақылы қыз-
меттердің бағалары елде тиісінше 
3,2%, 2,6% жəне 3,1% -ға өсті. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Кезекті парламенттік кездесу бары-
сында Түрікменстан Мəжілісі дін 
бостандығы жəне діни ұйымдар ту-
ралы заң қабылдады. Бұл заң дін 
жəне наным бостандығына кепілдік 
бере отырып, діни нанымына қара-
мастан əрбір тұлғаның тең құқық-
тарын қамтамасыз етуі тиіс. 

x Ресей Үкіметі Қырғызстанның Ыс- 
тықкөл облысында өндірістік сала-
ларды дамытуға бағытталған Бірік-
кен ұлттар ұйымының өнеркəсіптік 
даму жөніндегі ұйымы жобасы үш- 
ін 2 млн. доллар грант қаражатын 
бөлді. 

x М.Ф.Решетнев атындағы «Ақпарат- 
тық спутниктік жүйе» компаниясы- 
ның басшысы Николай Тестоедов-
тың айтуынша Глонасс спутниктік 
навигация жүйесінің жердегі бас-
қару жүйесін тестілеу аяқталды. 
Глонасс – бүкіл дүние жүзі бойын-
ша жер үсті, теңіз жəне əуе нысан-
дары үшін нақты уақытта орналас-
қан жерін анықтауды жəне жыл-
дамдыққа қатысты деректерді ұсы-
натын АҚШ-тың GPS ғаламдық 
навигациялық жүйесінің баламасы 
болып табылатын спутниктік нави-
гация жүйесі. 

Дайындағандар:  Лидия Пархомчик, Айча Шимшек,  
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Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 


