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ТҮРКИЯ МЕН ЕУРОПАЛЫҚ ОДАҚ АРАСЫНДАҒЫ БОСҚЫНДАР   
ТУРАЛЫ КЕЛІСІМНІҢ АҒЫМДАҒЫ ЖАҒДАЙЫ ЖƏНЕ ШЕНГЕН ДАУЫ 

Сирияда азаматтық соғыс басталған-
нан бері Еуропа Одағы (ЕО) елдері миг-
ранттардың жаппай Еуропаға заңсыз ағ-
ылуынан зардап шеге бастады. Жақсы 
өмір сүру жағдайларына жету үшін осы 
күнге дейін ЕО-ға 1,4 миллионнан астам 
саяси баспана сұраушы келді. Бұл жағ-
дай Еуропаның көші-қон дағдарысына 
себеп болды. Мигранттардың көп бөлігі 
(50%-дан астамы) Сириядан, сондай-ақ 
Эритрея, Ауғанстан, Косово, Нигерия, 
Ирак елдерінен жəне Сенегал, Гамбия, 
Мали сияқты бірнеше Батыс Африка 
мемлекеттерінен келген. 
Грекия мен Италия мигранттардың бір- 
інші кезекте жететін шекарада орналас-
қан елдер болғанына қарамастан, бұл ел- 
дерді заңсыз мигрант ағындары Герма-
ния жəне басқа да бай ЕО мемлекеттері-
не өту жолы ретінде пайдалануда. Мыс- 
алы, 2015 жылы ЕО-ға жасалған баспана 
сұрау туралы өтініштердің 50%-ға жуы-
ғы Германияға қатысты болған еді. Бос-
қындардың көпшілігі ЕО-ға Түркия мен 
Грекия бағыты арқылы келгенін атап 
өткен жөн. Нəтижесінде, Таяу Шығыс-
тан келген заңсыз мигранттар Сириямен 
ортақ шекарасы бар Түркия, сондай-ақ 
Иордания жəне Ливан елдеріне толассыз 
ағылуда. БҰҰ-ның болжамына сəйкес, 
сириялық босқындардың 4 миллионға 
жуығы көрші елдерге қоныс аударды 
жəне олардың 2,7 миллионы Түркияда 
тұрып жатыр. 
Осындай аса маңызды жағдайларда Түр- 
кия мен ЕО заңсыз көші-қон ағынын ре-
ттеу жəне шын мəнінде баспана қажет 
ететін босқындарды анықтау мақсатын-
да бір-бірімен ынтымақтасу жөнінде ке-
лісті. Осыған байланысты, Түркия жəне 
ЕО 2016 жылдың 20 наурызында Босқ- 
ындар туралы келісімге қол қойды. «Бі- 
рге бір» қағидатына негізделген Бос-
қындар туралы келісімге сəйкес, Түркия 
арқылы Грекияға келетін барлық бос-
қындар баспанаға өтініш бермеген жағ-
дайда немесе олардың баспана сұрау ту-
ралы өтініштері қабылданбаған жағдай-
да Түркияға кері қайтарылатын болады. 
Өз кезегінде, əрбір қайтарылған босқын 
үшін ЕО елдері Түркиядағы босқындар 
лагерінде өмір сүріп жатқан бір Сирия-
лық азаматты тұрақты түрде қабылдай-
тын болады. Түркия – ЕО келісіміне сəй- 
кес, екі тарап та 2016 жылдың соңына 
дейін босқындардың саны 72,000-нан ас- 
ып кеткен жағдайда өтінішті тоқтату ту-
ралы келісімге келді. 

Келіссөздер кезеңінде ЕО Түркиядағы 
сириялық мигранттардың қажеттілікте-
рін қанағаттандыруға бағытталған жо-
баларды қолдау мақсатында Түркияға 6 
миллиард евро беру туралы шешім қаб- 
ылдады. 3 миллиард евро көлеміндегі бі- 
рінші бөлігі 2016 жылы, ал екінші бөлігі 
2018 жылға дейін Түркияға жіберіледі. 
Екі жақ та Түркияны визадан босату жол 
картасындағы қажетті 72 талапты орын-
даған жағдайда, түрік азаматтары ЕО 
Шенген аймағына визасыз саяхат жасау 
құқығына ие болады деп уағдаласты. 
Сонымен қатар, Түркия ЕО-ға толық мү- 
ше болу үшін аса маңызды бес бөлім 
жөніндегі келіссөздерді ашуды сұрады. 
Теріс болжамдарға қарамастан, Түркия 
мен ЕО арасындағы босқындармен ал-
масу жөнінде ынтымақтастық 2016 жыл- 
дың 4 сəуіріндегі бағдарлама бойынша 
табысты басталды. Алғашқы есептер бо- 
йынша Түркия – Грекия шекарасынан 
өтіп, ЕО-ға келген 325 заңсыз мигрант-
тың Түркияға қайта оралғанын жəне 102 
сириялық азаматтың түрлі ЕО елдерінде 
орналасқанын көрсетеді. 
Брюссель сириялық босқындар үшін ЕО 
тарапынан құрылған қолдау бағдарла-
маларын үйлестіру мақсатында 2015 
жылдың қараша айында Түркия үшін 
Босқындар бағдарламасын бастады. 
Босқындар бағдарламасы аясында Анка-
раға 3 миллиард евро көлемінде алғаш-
қы көмек беруге міндетті болғандықтан, 
Түркияның Апат жəне төтенше басқару 
органы сириялықтардың шұғыл гумани-
тарлық жəне білім беру қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға бағытталған жобалар-
ды қарастыруға осында жіберді. Нəти-
жесінде, 2016 жылдың наурыз айының 
басынан Босқындар бағдарламасы шең-
берінде сириялықтарға тиімді жəне өза-
ра толықтырушы қолдау көрсету мақса-
тында 95 миллион евро бөлінді. Осыл- 
айша, босқындармен алмасудың бірқа-
лыпты жүзеге асырылғаны туралы жəне 
əлеуеттің біртіндеп арттырылып жатқа-
ны туралы қорытынды жасауға болады. 
Түркия мен ЕО шекаралық бақылауды 
жетілдіру, баспана өңдеуді оңтайланды-
ру, қолдау бағдарламаларын іске асыру 
жəне логистикалық мүмкіндіктері ұй-
ымдастыру жөнінде араларындағы ын-
тымақтастықты нығайтқандарына қара-
мастан, түрік азаматтарына Шенген ай-
мағында визасыз саяхат жасауға рұқсат 
беру мəселесі шешілмеген күйде қалды. 

Түркия виза жол картасындағы қалған 5 
критерийді (сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы күрес, деректерді қорғау, сот сала-
сындағы ынтымақтастық, Еуропа Ода-
ғының полиция ұйымы Еурополмен ты-
ғыз ынтымақтастық пен лаңкестікке қа- 
рсы күрес заңдарына өзгерістер енгізу) 
жүзеге асырған жағдайда 2016 жылдың 
4 мамырында ЕО Комиссиясы Еуропа 
Парламенті мен Еуропа Одағы кеңесіне 
түрік азаматтарын визалық талаптардан 
босату жөнінде ұсыныс жасайды. Алай-
да, Анкара Лаңкестікпен күрес туралы 
заңға ЕО сұратқан өзгерістерді енгізуге 
бас тартқандықтан, Түркия азаматтарын 
визалық талаптардан босатуды ЕО Пар-
ламентінің бекіту үдерісі əзірше тоқта-
тылды. 
Шын мəнінде, Түркия – ЕО Босқындар 
туралы келісімінде бекітілген түрік аза-
маттары үшін визалық режимді алып 
тастау туралы ереже бастан бері ЕО ел-
дері арасында ең көп талқыланған мəсе-
ле болды. Лаңкестікке қарсы күрес ту-
ралы заңдағы өзгерістерге қатысты дау 
босқындар туралы бүкіл келісімге қауіп 
төндіруі мүмкін. Өйткені, Түркия – ЕО 
келісімінің осы шартының іске асыры-
луындағы кідіріс, өзге де шарттардың 
жүзеге асырылуына қатысты бағдарла-
маны қайта қарауды қажет етуі мүмкін.  
Қорытындылай келе, Шенген мəселесі 
жөніндегі дау қолдау бағдарламалары 
мен босқындармен алмасу үдерісін жү-
зеге асыру үшін көп еңбек еткен ЕО жə-
не Түркия арасындағы ынтымақтастық-
қа теріс əсер етуі мүмкін. Сондықтан, 
Босқындар туралы келісімнің жойылуы 
Түркия мен ЕО-ның мүдделеріне сəйкес 
келмейді. Алайда, бұл жағдайларда Түр-
кия лаңкестікке қарсы күрес жəне қауіп-
сіздікті қамтамасыз ету мəселесіне əділ 
басымдық беруде. Бұл дауға қатысты 
шиеленісті жеңілдету мақсатында екі 
жақ та дипломатиялық арналар арқылы 
ықтимал шешім табу үшін жаңа жол 
картасы бойынша жұмыс жасаулары 
қажет. Түркияның ЕО министрі жəне 
Бас келіссөздерді жүргізуші елшісі Вол-
кан Бозкыр 2016 жылдың мамыр айы 
соңында Брюссель қаласында осы мəсе-
лені талқылау үшін əріптестерімен кез-
деседі.  



 

 

x Тəжікстан Сайлау жəне референдум 
жөніндегі орталық комиссиясының 
басшысы Бахтиер Худоерзоданың 
айтуынша, Конституциялық рефе-
рендумға қатысу көрсеткіші 66,6%-
ды құрады. Бұл жағдай референдум-
ның жарамдылығын жариялауға 
мүмкіндік береді. Президенттік мер-
зім лимиттерін жою, президенттікке 
сайлану жас шегін төмендету, сенім-
ге негізделген саяси партияларды 
құруға тыйым салу сияқты мəселе-
лер пакет ретінде берілген 41 өзгеріс 
жəне толықтыруға ұсыныс болды. 
Референдум нəтижелері дауыс беру 
аяқталғаннан кейін он күн ішінде 
жарияланады. 

x Бакуге ресми сапары барысында 
ҚХР Президентінің арнайы өкілі 
Мэн Цзяньчжу жəне Əзірбайжан 
Президенті Ильхам Əлиев қауіпсіз-
дік, құқық қорғау, лаңкестік, тран-
сұлттық экономикалық қылмыстар 
жəне киберқылмыстармен күрес, 
сондай-ақ Ұлы Жібек жолының 
бойында қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуде екіжақты ынтымақтастықты 
кеңейту мəселелерін талқылады. 

x Санкт-Петербург қаласында өткен 
Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы-
ның Парламентаралық Ассамблея-
сының 44-ші сессиясы аясында Қыр-
ғызстан Парламентінің спикері Чы-
ныбай Тұрсынбеков жəне оның əзір-
байжандық əріптесі Огтай Асадов 
Сабир оглы экономика, сауда жəне 
мəдениет сияқты көптеген салаларда 
екі жақты ынтымақтастықты одан 
əрі нығайту мəселелерін талқылады. 

x Əзірбайжан Республикасының Пре-
зиденті Ильхам Əлиев, Армения 
Президенті Серж Саргсян, АҚШ 
Мемлекеттік хатшысы Джон Керри, 
Ресей Сыртқы істер министрі Сергей 
Лавров, Францияның Еуропа істері 
жөніндегі мемлекеттік министрі Ар-
лем Дезир жəне ЕҚЫҰ Іс басындағы 
төрағасының арнайы өкілі Анджей 
Каспршиктің қатысуымен Венада 
өткен кездесу барысында тараптар 
Таулы Қарабақ шекарасында жаза-
тайым оқиғаларды тексеру жөнінде 
сақтық шараларын қабылдау мүм-
кіндігін талқылады. 

x Əзірбайжан Қорғаныс министрі За-
кир Хасанов Түркия, Грузия жəне 
Əзірбайжанның соғысқа дайынды-
ғын жақсарту жəне елдердің өзара 
қырағылығын арттыру мақсатында 
елдің Түркия жəне Грузиямен үш-
жақты ортақ əскери жаттығулар өт-
кізуді жоспарлағаны туралы жария-
лады. 

x Ресей əскери-техникалық ынтымақ-
тастық жөніндегі федералдық қыз-
метінің бастығы Александр Фомин 
2016 жылы Ресейдің шетелге сату 
көлемі жалпы портфелінің 50 млрд. 
доллардан асқанын жəне əскери тех-
ника экспортынан 14 млрд. доллар 

көлемінде пайда табу жоспарлары 
туралы хабарлады. 

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Қазақстан Ұлттық экономика ми-
нистрлігі Статистика комитетінің 
мəліметі бойынша, Қазақстанда 2016 
жылдың алғашқы 4 айында мұнай 
өндірісі құн тұрғысынан 6,5 млрд. 
долларды құрады. Бұл көрсеткіш 
былтырғы жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 14%-ға артық. Алай-
да, сол кезеңде мұнай өндірісі нақты 
көріністе 2,2%-ға төмендеп, 22,1 
млн. тоннаға жетті. 

x Өзбекстанның «Өзбекмұнайгаз» 
мемлекеттік мұнай жəне газ өндіріс-
тік компаниясы 2016 жылы елдің 
мұнай-газ кен орнын дамыту жəне 
жаңғыртуға арналған инвестиция-
ларды 2,798 млрд. долларға арттыру 
жоспарлары туралы хабарлады. Бұл 
көрсеткіш 2015 жылғыдан 8%-ға ар-
тық. 

x Əзербайжанның SOCAR мемлекет-
тік мұнай компаниясы Каспий теңі-
зінің Əзірбайжандық секторында 
орналасқан Гюнешли теңіз кен ор-
нында жаңа ұңғыма пайдалануға бе-
рілгеннен бастап қосымша ретінде 
жылына шамамен 29,2 млн. текше 
метр газ жəне 27,380 тонна мұнай 
өндіру жоспарларын жариялады. 

x Ресейдің «ЛУКОЙЛ» мұнай компа-
ниясы Қазақстанның Алматы облы-
сында жаңа майлау материалдарын 
шығаратын зауыт құрылысын баста-
ды деп хабарлады. Жобаның құны 
шамамен 85 млн. долларды құрайды. 
Зауыт жылына 100,000 тоннадан ас-
там майлау материалдарын өндіре-
тін болады, сондай-ақ қуаттың жы-
лына 130,000 тоннаға жету мүмкін-
дігі бар. Бұл зауыт «Батыс Еуропа-
Батыс Қытай» көлік дəлізінің ма-
ңында салынады. 

x SOCAR Президенті Ровнаг Абдул-
лаев Ташкентке сапары барысында 
Өзбекстан Премьер-министрінің бі-
рінші орынбасары Гуломжон Ибра-
гимовпен энергетика саласындағы 
екі жақты ынтымақтастықтың келе-
шегін талқылады. Сонымен қатар, 
кездесу барысында SOCAR жəне 
«Өзбекмұнайгаз» басшылары өзара 
түсіністік туралы меморандумға қол 
қойды. 

x Электр энергиясын өндіру мақса-
тында Қазақстанның Каспий теңізі 
жағалауында 50-мегаваттық жел 
электр стансасын салу бойынша мə-
міле «Иран электр энергиясы жəне 
сумен жабдықтау жəне қызмет көр-
сету экспорттық компаниясы» мен 
қазақстандық «Евразия Инвест 
Групп» арасында қол қойылды. 

x Ташкентке ресми сапары барысында 
Оңтүстік Корея Премьер-Министрі 
Хван Кио-Ан жəне Өзбекстан Үкі-
мет басшысы Шавкат Мирзияев Үс-
тірт газ-химия кешенінің (КХК) аш- 
ылу салтанатына қатысты. Үстірт 
КХК жобасы «Өзбекмұнайгаз» жəне 

Оңтүстік Корея компанияларының 
консорциумы Kor-Uz Gas Chemical 
Investment тарапынан 2008 жылы іс-
ке қосылды. 

x Бакуде өткен Транскаспий халықа-
ралық көлік бағдарына (ТХКБ) мү-
ше мемлекеттердің кездесуі бары-
сында «Қазақстан темір жолы» төра-
ғасы Асқар Мамин, «Əзірбайжан 
темір жолдары» төрағасы Джавид 
Гурбанов жəне «Грузия темір жолы» 
бас директоры Мамука Бахтадзе 
ТХКБ арқылы жүк тасымалының 
көлемін арттыру жөнінде келісті. 

x Əзірбайжан Мемлекеттік статистика 
комитеті елдің ЖІӨ-нің жалпы кө-
лемі 2016 жылдың қаңтар-сəуір ара-
лығында 16.87 млрд. манатты құра-
ғаны туралы мəлімдеді. Бұл көрсет-
кіш, 2015 жылдың осы кезеңімен са-
лыстырғанда 4,5%-ға аз. ЖІӨ тө-
мендеуінің негізгі себебі құрылыс 
жəне көлік секторларында тауарлар 
мен қызметтер өндірісінің тиісінше 
35,5% жəне 14,2%-ға төмендеуі еке-
нін мəлімдеді. Экономикадағы шикі-
заттық емес сектордың үлесі 2015 
жылдың қаңтар-сəуір аралығымен 
салыстырғанда 6,8%-ға төмендеді 
жəне сектордың ЖІӨ-дегі үлесі 
64.85%-ды құрады. 

x Халықаралық валюта қоры 2017 
жыл үшін Ресейдің ЖІӨ-інің төмен-
деуіне қатысты болжамын жақсар-
тып, -1,8%-дан -1,5%-ға төмендейті-
ні жəне елдің ЖІӨ-інің 0,8%-дан 
1%-ға дейін өсетіні туралы мəлімде-
ді. 

 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Түрікменстан Конституция жəне Ма-
қтымқұлының (түркімен ақыны) поэ-
зиясы күнін атап өтті жəне осы мақ-
сатта үлкен фестиваль ұйымдастыр-
ды. Бұл салтанатты мейрамға Түркі-
менстан президенті Гурбангулы Бер-
дымұхаммедов жəне түрлі үкіметтік 
лауазымды тұлғалар қатысты. 

x Əзірбайжан Мемлекеттік азаматтық 
авиация əкімшілігі əзірбайжандық 
Silk Way əуе компаниясының АН-12 
жүк ұшағы Ауғанстандағы Дуайер 
əуежайында ұшыраған апатта қайтыс 
болған жеті экипаж мүшесі Бакуге 
жеткізілді деп хабарлады.  

x Əзірбайжан президенті Ильхам Əли- 
ев Əзірбайжан үкіметі мен Түркия 
үкіметі арасында жасалған жүргізуші 
куəлігін өзара тану мен ауыстыру ту- 
ралы келісімді бекітті. 

x Қырғызстан Сыртқы істер министрі-
нің бірінші орынбасары Динара Ке-
мелова елдің Аралды құтқару жөнін-
дегі халықаралық қордың қызметіне 
қатысуын «тоқтата тұру» шешімін 
қабылдағаны туралы жариялады. Қы-
рғыз тарапының айтуынша, бұл Қор 
аймақтың жекелеген елдерінің гид-
роэнергетикалық жəне су қажеттілік-
теріне қатысты аспектілерді ескер-
меуде. 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 

Дайындағандар:  Лидия Пархомчик, Айча Шимшек, Данияр 
Нурбаев 
 


