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Кіріспе 
«Арал дағдарысы – бұл үлкен әлеуметтік-
экономикалық зардаптары бар экологиялық 
мәселенің неғұрлым жарқын мысалы. 
Оның салдары Орталық Азияның барлық 
мемлекеттеріне тікелей немесе жанама әсер 
етуде. Арал теңізінің тартылуынан болған 
апатты жағдай экономиканың аграрлық 
бағытталуы салдарынан, суармалы егін 
шаруашылығын дамыту негізінде әрі суаруға 
пайдаланылған судың  қайтарусыз, орны 
толмаған көлемінің күрт өсуінен қалыптасты». 
«Еуропаға арналған қоршаған орта» атты 
Министрлердің төртінші конференциясы. 
Орталық Азия елдері: Қоршаған ортаны 
бағалау, Дания, Орхус, маусым, 1998 жыл.

1 сурет. Арал теңізі мен Орталық Азия елдерінің картасы

Кіріспе
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Өңір туралы жалпы анықтама
Арал	 теңізінің	 бассейнінде	 Орталық	 Азияның	 бес	 тәуелсіз	 мемлекеті:	 Қазақстан,	 Қырғызстан,	 Тәжікстан,	
Түркменстан	мен	Өзбекстан	орналасқан,	тек	оның	өзендерінің	жоғарғы	сағасының	кішкене	бөлігі	ғана	Ауғанстан	
мен	Иран	аумағына	жатады.	Арал	теңізі	бассейні	690	мың	шаршы	километр	ауданды	алып	жатыр,	мұнда	үш	түрлі	
экожүйе	орналасқан:	таулар,	шөлдер	және	Арал	мен	оның	өзен	атыраулары.	Оңтүстік	пен	оңтүстік-шығыстағы	
Тянь-Шань	мен	Памир	тауларының	жоталары	биік	әрі	жауын-шашынды	болып	келеді.	Қарақұм	мен	Қызылқұм	
шөлді	алқаптары	бассейн	ауданының	басым	бөлігін	құрайды,	мұнда	құрғақ	ыстық	жаз	бен	аз	уақыт	қыс	мерзіміне	
бейімделген	өсімдіктер	мен	жануарлардың	алуан	түрі	кездеседі.

Бұл	аймаққа	күрт	континенталды	және	континенталды	климат	тән,	жауын-шашынның	жылдық	деңгейі	мен	жера-
сты	суларының	көлемі	ауыл	шаруашылығы	мен	халықтың	сұранысын	өтеуге	жеткіліксіз.	

Бес	Орталық	Азия	елдерінің	жалпы	халқының	саны	55	миллион	адамды	құрайды.	Арал	теңізі	бассейнінде	40	
миллиондай	адам	тұрады,	оның	4,0	миллионы	тікелей	экологиялық	апат	аймағында,	яғни	Өзбекстанның	басым	
бөлігі	мен	Қазақстанның	оңтүстік	өңірінде	тіршілік	етуде.		

Қазіргі	кезде	өңірдегі	суармалы	жердің	жалпы	ауданы	8,11	млн.га	құрайды.	Соңғы	35-40	жылдың	ішінде	оның	ау-
даны	3,9	млн.	гектарға	немесе	1,9	есе	ұлғайған.	Суармалы	жерлердің	негізгі	алқаптары	Әмудария	мен	Сырдария	
өзендерінің	ағысы	бойында	және	төменгі	сағасында	шоғырланған.	

Бұл	өңір	табиғат	және	энергетикалық	ресурстарға	өте	бай.	Мұнда	мұнай	мен	газдың,	көмір	мен	темірдің,	мыс	
рудасының,	фосфориттер	мен	уранның	едәуір	қоры	бар.	

20	ғасырдың	60-шы	жылдарына	дейін	Арал	теңізі	айрықша	табиғат	нысаны	-	тұзды	көл	еді,	бұл	теңізде	1000	тек-
ше	километрге	жуық		су	көлемі	болса,	акваториясының	ауданы	60	мың	шаршы	километрге	жететін,	биологиялық	
өнімділігі	жоғары	әрі	тірі	организмдерге	бай	еді.		Теңіз	өзінің	маңындағы	аумақтарға	жағымды	климаттық	ықпалын	
тигізетін,	 оның	 әсері	 100-200	 км.	 Қашықтыққа	 дейін	 жететін,	 суда	 жүзетін	 және	 су	 маңын	 мекендейтін	 жыл	
құстарының	үлкен	үйірінің	көбею	әрі	дем	алатын	мекені	болатын.	Су	қоймасындағы	судың	қоры	тепе-теңдікке	
жетеғабыл	күйде	тұратын,	өйткені	су	бетіндегі	булану	шығысы	өзен	суларымен,	жерасты	бұлақтармен	және	жау-
ын	суларымен	толығып	отыратын.

Арал өңірінің қазақстандық бөлігі
Арал	 өңірінің	 қазақстандық	 бөлігі	 Қазақстанның	 оңтүстік	 бөлігінде	 орналасқан,	 ол	 Қызылорда	 мен	 Оңтүстік	
Қазақстан	облысының,	сондай-ақ	Ақтөбе	мен	Қарағанды	облыстарының	кейбір	аумақтарын	қамтиды.	Оның	ау-
даны	350	мың	шаршы	километр,	бұл	республиканың	барлық	аумағының	13	пайызын	құрайды.	Халқы	2,7	млн.	
адамнан	асады.	

Ауыл	шаруашылығы	мақсатындағы	жер	ресурстары	9	млн.га	жуық,	оның	ішінде	пайдаланылатын	суармалы	жер-
лер	786	мың	га-дан	аспайды	немесе	бұл	республиканың	жалпы	жер	қорының	8,7	пайызынан	аспайды.	

Бұл	 жақта	 халық	 ежелден	 балық	 аулаумен	 айналысқан,	 ал	 қазіргі	 кезде	 мал	 шаруашылығымен	 және	 ауыл	
шаруашылығымен	айналысуда.	Экономикалық	тұрғыдан	қарағанда,	аудан	ауыл	шаруашылығына	бағытталған,	
халқының	59%	ауылдық	жерде	өмір	сүреді.	Арал	өңірінде	өндірілетін	негізгі	ауыл	шаруашылық	өнімдері:	күріш,	
картоп,	мақта,	көкөніс	және	бақша	өнімдері	болып	табылады.	Республиканың	бүкіл	мақтасы	мен	күрішінің	85	%	
осы	аймақта	өндіріледі.	

Барлық	өндірістің	тең	жартысы	үлесіне	тиетін	өнеркәсіп	секторына	машина	жасау,	түсті	металлургия,	жеңіл	және	
тамақ	өнеркәсібі,	фармацевтика	өнеркәсібі	кіреді.	Мұнай	және	газ	өнеркәсіп	нысандары	дамудың	алғашқы	саты-
сында	деуге	болады.	

Арал	өңірінде	мекендейтін	халықтың	әлеуметтік-тұрмыстық	жағдайлары	өте	төмен.	Аймақта	тамақ	өнімдерімен	
қамтамасыз	ету	қанағаттанарлықсыз	жағдайда,	инфрақұрылым	деңгейі	де	төмен	дәрежеде.	Ауруханалардың,	
мектептер	мен	тұрмыстық	әрі	мәдени	кәсіпорындардың	жетімсіздігі	қатты	сезілуде.

Арал дағдарысы 
Өткен	ғасырдың	60-шы	жылдарының	ортасынан	бастап	бассейннің	су	ресурсына	деген	сұраныс	күрт	өсіп	кетті.	
Суаруды	кең	ауқымда	дамыту	жұмыстары	басталды.	Суарылатын	жердің	ауданы	1965	жылдан	2000	жылға	дейін	
үш	еседен	астам	ұлғайып,	8,11	млн.га	құрады,	ал	суды	пайдалану	үш	есе	өсті,	өйткені	өркендей	түскен	ауыл	
шаруашылығы	мен	халықтың	сұранысын	қанағаттандыру	қажет	болды.

Өңір	туралы	жалпы	анықтама
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2 сурет. A. Бутаковтың суреті, 1848 жыл

Арал теңізі бассейнінің 
қазақстандық бөлігіндегі 
дағдарыс салдарлары 
Теңізге	 келіп	 құятын	 судың	 азаюы	 салдарынан	 Арал	
теңізінің	саязданып, сорға айналып, тұздануы жедел	
қарқынмен	өсе	түсті.	

Өнеркәсіптік	 балық	 аулау	 мен	 балық	 өңдеу	 саласы	
құлдырап,	теңіздің	көлік	коммуникациясы	жоғалып	кетті.	

Аралдың	құрғап	қалған	түбінде құм мен сордан тұратын 
шөл пайда болуда,	ол	тұзды	шаңның	ошағына	айналуда.	
Бұл	тозаңдар	үлкен	қашықтыққа	ұшып,	жолындағы	ауыл	
шаруашылық	пайдалы	жерлерді,	табиғи	өсімдік	қабатын	
зақымдайды,	 топырақтың,	 су	 мен	 ауаның	 сапасын	 на-
шарлатып,	 	адамдар	мен	жануарлардың	денсаулығына	
зиян	тигізеді.	

Теңіз	 маңындағы	 аудандарда	 климаттың	
континенталдығы	күшейіп,	жерасты	суларының	орналасу	
тереңдігі	өзгерді,	қара	жердің	шөлейтке айналу үдерісі	
белең	алды.	Теңіздің	тартылып	кетуі	себепті	жазғы	тем-
пература	жоғарылап,	ауаның	құрғақтығы	күшейді.	Аязы	
жұмсақ		кезең	қысқарды	да,	ауыл	шаруашылық	мәдени	
дақылдардың	өнімділігін	бәсеңдетті.		

Арал	теңізі	акваториясы	көлемінің	қысқаруы	таяз	сулар	
ауданының	 өсуіне,	 ағыстардың	 өзгеруіне,	 сондай-ақ		
термикалық	режімнің	су	алмасуына	ықпал	етті,	

Асқынып	 тұрған	 ауыз су тапшылығы мен оның 
сапасының нашарлауы топырақ пен өсімдік 
қабатының тозуына әкеліп	 соқты.	 Атыраудағы көл 
жүйесінің құрғауы мен флора және фаунадағы орны 
толмас кері өзгерістер	де	-	су	зәрулігінің	салдары.	

Экожүйе	бұзылды,	флора	мен	фаунаның	20-дан	астам	түрі	жойылып	кетті.	Фауна	құрамында	тек		гидробионттардың	
бірнеше	түрі	ғана	сақталып	қалды.	Ондатр мен балық аулау азайды.	

Өзен	құйылысының	күрт	қысқаруы	мен	минералданудың	көбеюі	салдарынан	халықты	ауыз сумен қамтамасыз 
ету жүйесі нашарлап	кетті.	Арал	теңізіне	тікелей	жақын	орналасқан	барлық	елді	мекендердің	тек	3%-да	ғана		
орталықтандырылған	сумен	жабдықтау	жүйесі	іске	қосылған.	Көптеген	тұрғындар	суды	құдықтар	мен	ашық	

Суармалы	егістіктерді	жоспарлы	түрде	интенсивті	дамыту	және	Сырдария	мен	Әмудария	өзендерінің	суларын	
өтеусіз	 пайдалану	 салдарынан	 теңізге	 қандай	 да	 бір	 судың	 келуі	 тоқтатылды.	 Теңіз	 деңгейінің	 жыл	 сайынғы	
төмендеуі	1,5-нен	2	метрге	дейін	жетті,	ал	көлемі	100-150	текше	километрге	азайып,	су	беті	ауданы	4	мың	шаршы	
километрге	кеміді.	

1988	жылы	теңіз	екіге	бөлінді:	Солтүстік	теңіз	(кіші	Арал	теңізі),	бұл	түгелдей	Қазақстан	аумағында	орналасқан	
және	Үлкен	теңіз,	оның	басым	бөлігі	Өзбекстан	аумағына	кіреді.	

Кейін	кіші	теңіз	деңгейі	39	м	БС.	белгісінде	тұрақталды.	Сырдария	өзенінен	Кіші	теңізге	келетін	су	саңылау	арқылы	
Үлкен	теңізге	кетіп	қалып,	онда	мүлдем	жойылып	отырды.	

Үлкен	теңіздің	құрғап	қалуы	үлкен	зардапқа	әкелді.	Теңіз	кейбір	жерлерде	өз	жағалауынан	100-150	километрге	
дейін	шегініп	кетті,	солайша	бұрынғы	теңіз	табанының	33	мың	шаршы	километрінен	астам	аумағында	экологиялық	
апат	қатері	көбейді.	Теңіз	Батыс	(терең	иірімді)	және	Шығыс	өзендері	болып	екіге	бөлінді,	оның	соңғысы	2009	
жылы	тартылып	кетті.	

Теңіздің	 тұздану	 деңгейі	 кейбір	жерінде	 бір	 литрге	 100-120	 грамға	жетіп,	 теңіздің	 экожүйесі	мен	 теңізде	 өмір	
сүруге	қабілетті	организмдерді	түгелдей	өзгертіп	жіберді,	мұның	соңы	апатты	жағдайларға	ұшыратты.	

+

+
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Соңғы 20 жылдағы Арал теңізінің 
күйзеліс динамикасы

1989,	тамыз 2001,	тамыз 2005,	тамыз

2006,	тамыз 2007,	тамыз 2009,	тамыз

3 сурет. Арал теңізінің космосуреттері, NASA, EOSNAP

каналдардан	алуға	мәжбүр.	Жалпы	Қызылорда	облысында	суды	үлестіру	төмендегідей	сұлба	бойынша	жүзеге	
асады:	55%	су	құбырымен,	26%	-	құдықтар	мен	ашық	су	қоймаларынан,	19%	тасымалданатын	сумен	қамтамасыз	
етіледі.	Орталықтандырылған	су	құбырымен	келетін	бүкіл	су	көлемінің	жартысынан	астамы	санитарлық	норма-
лар	ьекіткен	бактериологиялық	және	химиялық	талаптарға	сәйкес	келмеген.		

Аралдың	экологиялық	апаты	бассейн	тұрғындарының	тұрмыстық жағдайы мен өмір сүру сапасына жағымсыз 
әсер етуде:	жұмыссыздық,	табыстың	төмендеуі,	миграция,	өмір	сүру	ұзақтығының	төмен	деңгейі,	балалар	өлімінің	
жоғарғы	көрсеткіші,	инфекциялық	және	вирустық	аурулардың	өсуі	–	бұл	экологиялық	дағдарыс	салдарларының	
әлі	де	толық	тізімі	емес.	

Жергілікті	 халықтың	 өмір	 сүру	 сапасының,	 тамақтануы	 мен	 еңбек	 жағдайларының	 күрт	 төмендеуі	 өңір 
тұрғындарының науқастануы мен өліміне алып	келді,	бұл	ТМД	елдері	 ішінде	тіркелген	анағұрлым	жоғары	
деңгей.	Сондай-ақ	балалар	өмірінің	ұзақтығын	кемітіп,	өлімінің	көбеюіне	душар	етті.	Сәбилер	өлімінің	индексі	
кейбір	аудандарда	1000	жаңа	туылған	сәбиге	80-нен	келеді.	Ішек	аурулары	балалар	өлімінің	ең	бір	көп	тараған	
түрі	болып	отыр.	Инфекциялық	аурулардан	көз	жұматын	балалар	саны	Шығыс	Еуропа	елдерімен	салыстырғанда	
бес	еседен	де	көп.	Арал	өңірінде	жүкті	әйелдердің	80	пайызы	анемияға	шалдыққан,	ал	балалар	арасында	ане-
мия	дерті	Орталық	Азиямен	орташа	салыстырғанда	6	есе	жоғары.	Қолайсыз	ахуал	мен	жұмысқа	орналасудың	
мүмкін	еместігі	соңғы	жылдары	бұл	өңірден	халықтың	көшіп	кетуін	үдетті.		

Арал өңіріндегі дағдарысты еңсеру шаралары 
Арал	дағдарысы	–	Орталық	Азия	елдерінің	барлығына	ортақ.	Оның	жағдайына	тіпті	бүкіл	әлем	алаңдаушылық	
білдіріп	отыр.	Арал	дағдарысы	орасан	зор	экономикалық	шығынға	ұшыратумен	бірге	адамның	бүкіл	өмір	сүру	
ортасының	бұзылуына	алып	келді.		

Жағдайдың	ауырлығы	және	Арал	теңізі	бассейніне	қарайтын	трансшекаралық	өзендердің	шектеулі	су	ресурста-
рын	бірлесіп	басқару	мәселесінің	шешілмеуі	аймақтық	ынтымақтастықты	арттыруға	итермеледі.	1993	жылы	26	
наурызда	Қызылорда	қаласында	Орталық	Азия	мемлекеттерінің	басшылары	бас	қосып,	Арал	теңізі	мен	Арал	өңірі	
проблемаларын	шешу,	Арал	аймағын	экологиялық	сауықтыру	және	әлеуметтік-экономикалық	дамыту	жөніндегі	
бірлесіп	қимылдау	жөніндегі	Келісімге	қол	қойды.	Халықаралық	Аралды	құтқару	қоры	(ХАҚҚ)	және	оның	



+

+

Атқару	комитеті	мен	су	ресурстарын	бірлесіп	басқару,	Арал	теңізі	бассейнін	тұрақты	дамыту	жөніндегі	аймақтық	
институттары	мен	филиалдары,	 сондай-ақ	Арал	 теңізі	 бассейнінің	 проблемалары	жөніндегі	Мемлекетаралық	
Кеңес	(МААК)	сол	басқосуда	құрылды.	Кеңестің	құрамына	Орнықты	Даму	Жөніндегі	Мемлекетаралық	комиссия-
сы	(ОДМК)	және	Мемлекетаралық	Үйлестіруші	Су	Шаруашылығы	Комиссиясы	(МҮСШК)	кірді.

Халықаралық	Аралды	құтқару	қорының	бірінші	президенті	болып	Қазақстан	Республикасының	Н.Назарбаев	сай-
ланды.	

Қор	басшылығы	ротациясының	ережесіне	сай,	2008	жылы	Қазақстан	Республикасының	Президенті	Н.Назарбаев	
тағы	да	ХАҚҚ-тың	президенті	болды.

ХАҚҚ-тың	Қызылорда	бөлімшесіндегі	Атқару	дирекциясы	ХАҚҚ	Атқару	комитетінің	Қазақстан	Республикасындағы	
филиалы	болып	табылады.	еместігі	соңғы	жылдары	бұл	өңірден	халықтың	көшіп	кетуін	үдетті.		

1994	 жылы	 қаңтарда	 Орталық	 Азия	 мемлекеттері	 басшыларының	 Нүкістегі	 конференциясында	 Арал	 теңізі	
бассейніндегі	 экологиялық	жағдайды	жақсарту	жөніндегі	 нақты	қимылдар	бағдарламасы	 (АТББ)	 қабылданды.
Кейін	 ол	 АТББ-1	 деп	 аталатын	 болды.	 Онда	 экологиялық	 апат	 аймағындағы	 әлеуметтік-экономикалық	 және	
экологиялық	жағдайды	жақсартуға	бағытталған	17	жоба	анықталды.	

Кейін,	 2003	 жылы	 АТББ-2	 бағдарламасы	 қабылданды.	 Ол	 2010	 жылы	 аяқталады.	 Ал	 қазіргі	 таңда	 үшінші	
бағдарлама	әзірлену	үстінде.	

Сөйтіп	 аймақтық ынтымақтастық тарихында	 экономика	 мен	 экология	 проблемалары	 бірінші	 рет	 бірге	
қарастырылды.	 Дәлірек	 айтқанда,	 бұл	 бағдарлама	 мемлекетаралық	 деңгейдегі	 саяси	 және	 экономикалық	
шешімдерге	экологиялық	басымдық	беру	интеграциясының	алғашқы	қадамы	болатын.	Арал	теңізі	бассейнінің	
бағдарламасы	(АТББ)	-	бүгінгі	таңда	дағдарыс	аймағының	бүкіл	кешенді	проблемаларын	қамтитын	негізгі	және	
жалғыз	 құжат.	 ХАҚҚ	 өзі	 құрылған	 күннен	 бастап	 осы	 бағдарламаны	 орындау	мақсатында	 аймаққа	 донор	 ел-
дер	мен	халықаралық	ұйымдардың	қаржыларын	тарту	жұмыстарын	жүргізіп	келеді.	Бүкіләлемдік	банк,	ПРООН,	
ЮСАИД,	Еуропалық	одақ,	Жаһандық	экологиялық	қор,	Халықаралық	ынтымақтастық		жөніндегі	Жапон	агенттігі	
(ХЫЖА)	және	басқа	да	ұйымдар	1994	жылдан	бастап	аймақта	жұмыс	істеп	келеді.	

АТББ	қабылдаған	шаралар	мына	мәселелерді	шешуге	бағытталған:	
•	экологиялық	жағдайды	сауықтыру;
•	халықтың	денсаулығын	жақсарту;
•	әлеуметтік	және	өндірістік	инфрақұрылымды	
		дамыту	және	жақсарту;
•	таза	ауыз	сумен	қамтамасыз	ету;
•	суды	үнемді	пайдалану	жүйесін	қамтамасыз	ету.

Халықаралық	ынтымақтастық	
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4 сурет. Арал өңірінің қазақстандық 
бөлігінің картасы

Сондай-ақ	 мемлекеттік деңгейде Қазақстан	 Үкіметі	
экологиялық	 апаттан	 зардап	 шеккен	 халықты	 қорғау	
жөніндегі	 нақты	 шараларды	 қабылдады.	 Қазақстан	
Республикасының	 1992	 жылғы	 30	 маусымдағы	
«Арал	 өңіріндегі	 экологиялық	 апаттың	 салдары-
нан	 зардап	 шеккен	 азаматтарды	 әлеуметтік	 қорғау	
туралы»	 Заңында	 экологиялық	 апаттың	 әсеріне	
ұшыраған	 аумақтың	 шекаралары	 анықталды,	
дағдарыс	 салдарын	 азайту	 үшін	 осы	 өңірде	 тұрып	
жатқан	 халыққа	 арнаулы	 жеңілдіктер	 қарастырылды.	
Осы	 Заңға	 сәйкес	 экологиялық	 апат	 аймағы
деп	жарияланған	Арал	өңірінің	Қазақстандағы	жағына	мына	аумақтар	енді:	
	 Қызылорда	облысы	толықтай	және	мына	үш	облыстың	жері	ішінара:
	 Ақтөбе	облысында	–	5	аудан:	Байғанин,	Ырғыз,	Мұғалжар,	Темір	және	Шалқар;
	 Оңтүстік	Қазақстан	облысында	–	Түркістан	қаласы	және	4	аудан:	Арыс,	Отырар,	Созақ	және	Шардара;
	 Қарағанды	облысында	–	Ұлытау	ауданы.

Арал	өңірі	проблемасын	шешу	мақсатында	Қазақстан	Республикасының	Үкіметі	Арал	өңірі	проблемасын	шешудің	
2004-2006,	2007-2009	жылдарға	арналған	кешенді	бағдарламасын	қабылдады.	Бағдарлама	жергілікті	халықтың	
тұрмыс	сапасына	әсер	ететін	экологиялық,	экономикалық	және	әлеуметтік	факторларын	жақсартудың	кешенді	
шараларын	жүзеге	асыруға	бағытталған.

+

+
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1998	 жылдан	 бастап	 Арал	 теңізі	 бассейні	 бағдарламасының	шеңберінде	 Қазақстан	 Республикасының	 ХАҚҚ-
тағы	жарнасы	есебінен	 қаржыландырылатын	өндірістік	және	әлеуметтік	 нысандардың	Тізбесі	жасалады.	Бұл	
Тізбе	жыл	сайын	Қызылорда	облысының	облыстық	әкімшілігінің	және	аудандық	әкімияттарының	ұсынысы	бой-
ынша	әзірленіп,	оны	ХАҚҚ	Атқару	комитеті	ҚР	Үкіметімен	келісе	отырып	бекітеді.	Тізбеге	ұлттық	және	облыстық	
бюджеттік	бағдарламалар	қамтымаған	экологиялық	апат	аудандары	бойынша	жаңа	басталған	әлеуметтік	маңызы	
бар	жобалар	кіреді.	ХАҚҚ-тың	Атқару	дирекциясы	жүзеге	асырған	жобалар:

•	халықты	таза	ауыз	сумен	қамтамасыз	етуге;
•	экологиялық	жағдайды	сауықтыруға	(орман-мелиоративтік	жұмыстары,	қорықтарды	кеңейту,	Сырдария			
		атырауындағы	тартылған	көлдерді	толтыру,	жайылымдар	мен	шабындық	жерлерді	суландыру);
•	халықтың	денсаулығын	түзеуге	(дәрі-дәрмектер	сатып	алу,	шипажайларға	бірмерзімдік	көмек	беру,	су	
		мен	емдеу	орындарын	қайта	жөндеу,	автокөлік	сатып	алып	беру	және	т.б.);
•	мектептер	мен	мектепке	дейінгі	балалар	мекемелеріне	шағын	қазандықтар	орнату	арқылы	әлеуметтік	
		мәселелерді	шешуге,	нақты	жұмыстармен	халықтың	аса	зәру	мұқтаждарын	қанағаттандыруға;	
•	су	шаруашылығы	нысандарын	қайта	жөндеу	арқылы	суды	орынды	пайдалануға	бағытталған.

Орындалған жобалар: 
1. Халықты таза ауыз сумен қамтамасыз ету
Арал,	 Қазалы	 аудандарының	 шалғайдағы	 елді	 мекендері	 шаруашылығына	 да,	 ішуіне	 де	 ауылдан	 әр	 түрлі	
қашықтықта	 жатқан	 (кейбір	 жерлерде	 5	 шақырымға	 дейін	 алыс)	 ашық	 су	 қоймаларының	 және	 суландыру	
арналарының	суын	пайдаланады.	Ауыз	су	40	литрлік	ыдыстарға	толтырылып,	қолдан	жасалған	арбалар	мен
тасылады.	 Ал	 шаруашылық	 мақсатқа	 көбіне	 өзі	 ағып	 жатқан	 скважинаның	 тұзы	 2,5-2,7	 г/л	 дейін	 жететін	
минералданған	суы	қолданылады.	

Атқару	 Дирекциясы	 халықты	 таза	 ауыз	 сумен	 қамтамасыз	 етуге	 бағытталған	 11	 жобаны	 жүзеге	 асырды.	
Оның	 ішінде,	су	 көзінен	алыс	жатқан	елді	мекендерге	арнайы	су	таситын	көліктер	сатып	алынды,	су	тұщыту	
қондырғылары	орнатылды,	 кейбір	жерлерге	жаңа	 су	 құбырлары	жүргізілді,	 сондай-ақ	 тереңнен	жер	 асты	 су-
лары	 шығарып	 берілді.	 Сумен	 қамтамасыз	 ету	 жобаларын	 іске	 асыру	 барысында	 су	 сору,	 хлоратор	 стан-
салары,	 резервуарлар,	 су	 айдау	 мұнаралары	 салынып,	 су	 алатын	 бағандар	 орнатылды.	 Суды	 тұщыту	
қондырғыларын	 қолдану	 арқылы	 іске	 асырылған	 жобаларда	 	 мынадай	 жұмыстар	 жасалды:	 скважиналар	
бұрғыланып,	 оларға	 суды	 жоғары	 шығаратын	 қондырғылар	 орнатылды,	 тұзды	 суға	 арналған	 резервуар	 са-
лынды,	 электродиализдік	 суды	 тұщыту	 қондырғылары	 құрастырылып,	 таза	 суға	 арналған	 резервуар	 са-
лынды,	 қосымша	 ток	 беруге	 және	 басқа	 да	 жұмыстарға	 арналған	 дизельді	 генераторлар	 сатып	 алынды.

5 сурет. Өркендеу поселкесі тұрғындары 
шаруашылық мақсатта өздігінен ағатын 
скважинадан су алады. Мұндағы  тұздың 
құрамы 2,47 мг/л. Бұрын ауыз су ретінде 

пайдаланылған 



+

+
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8 сурет. Тұщыту қондырғысының 
көрінісі 

7 сурет. Арал ауданының Қаратерең 
послкесін сумен қамтамасыз ету. Су 

тарту стансасы (хлоратормен және 50 
текше метрлік ыдысы бар резервуар)

9 сурет. Қаратерең поселкесінің шаруашылық-
ауыз су мұқтажына қажет суды сақтауға 

арналған құдықтар

10 сурет. Қаратерең поселкесіндегі су 
алу колонкасы

11 сурет. Өркендеу 
поселкесіндегі тұщыту 

қондырғысының ғимараты 

6 сурет. Су жинау ыдысы 

+

+



Ішетін	су

             15

2. Экологиялық жағдайды сауықтыру және табиғат кешенін сақтау
Арал	ауданында	Қамыстыбас	және	Тұщыбас	көл	жүйелеріне	су	жіберу	жұмысын	жақсарту	жобалары	іске	асы-
рылды.

Қамыстыбас көл жүйесі Сырдария	өзенінің	оң	жағалауында,	өзен	арнасынан	1-2	км	жерде	орналасқан	және	
балық	шаруашылығында	да,	табиғи	кешен	ретінде	де	зор	маңызы	бар.	17,7	мың	гектарды	алып	жатқан	бұл

1 Кесте. Халықты таза ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша 
орындалған жобалардың жинақ деректері

Жоба Қуаты
Сметалық 

құны
(млн теңге)

Арал ауданы
Қаратерең	поселкесін	сумен	қамтамасыз	ету 5,4км 24,13

1 Арал	қаласында	Пластик	бөтелкелерді	шығару	және	ауыз	суды	құю	қондырғысын	орнаты

2 Шалғайдағы	ауылдарға	ауыз	су	таситын	автокөліктер	сатып	алу

3 аудандық	Әкімият 5ед

 аудандық	Әкімият 1ед 3,0

Тастүбек	ауылы 1ед 2,5

Ақшатау	ауылы 1ед 2,5

Құланды	ауылы 1ед 2,7

Жаңақұрылыс	ауылы 1ед 2,7

Қазалы ауданы
4 Өркендеу	поселкесін	тұщыту	қондырғыларын	орнату	арқылы	ауыз	сумен	қамтамасыз	ету 1ед 13,45

5 Өркендеу	ауылында	тұщыту	қондырғысын	қоятын	уақытша	үй-жай	салу 1ед 4,43

6 Өркендеу	ауылында	тұщыту	қондырғыларын	қалпына	келтру	жөніндегі	жөндеу	жұмыстары	 1ед 5,0

7 Терең	скважина	бұрғылау	арқылы	Сарыбұлақ	ауылын	сумен	қамтамасыз	етуді	жақсарту. 1ед 5,38

8 Шалғайдағы	ауылдарды	ауыз	сумен	қамтамасыз	ету	үшін	автокөліктер	сатып	алу

аудандық	Әкімият 5ед

аудандық	Әкімият 1ед 3,0

Қармақшы ауданы
9 Шалғайдағы	елді	мекендерді	ауыз	сумен	қамтамасыз	ету	үшін	автокөліктер	сатып	алу

Аудандық	Әкімият 1ед 3,0

10 Облыстық	көпсалалы	аурухана	аумағында	барлау-пайдалану	скважинасын	бұрғылау 420м 5,43

11 Облыстық	көпсалалы	орталық	аурухана	аумағында	шаруашылық-ауыз	су	қажеттілігіне	
жарататын	барлау-пайдалану	скважинасын	бұрғылау

420м 5,58

     12 сурет. Қамыстыбас көлі

жүйеге	Райымкөл,	Жалаңашкөл,	Қаязды	және	Қамыстыбас	
көлдері	кіреді.	Сырдария	өзенінен	көл	жүйесіне	су	беру	
сандаған	 өзен	 тармақтары	 арқылы	жүзеге	 асырылады.	
Су	 таситын	 уақытта	 көл	жүйесі	 осы	 тармақтар	 арқылы	
толады,	ал	жазда	сол	жиналған	су	кейін	қайтып	кетпес	
үшін	уақытша	бөгеттер	салынады.		

Жобаны	 іске	 асыру	 кезінде	 көл	 жүйесіне	 су	 Жасұлан	
және	 Советжарма	 сияқты	 негізгі	 екі	 тармақ	 арқылы	
берілді.	 Тармақтардың	 қатты	 лайлануы	 суды	 өткізу	
қабілетін	едәуір	нашарлатты.	Жүйе	деңгейін	56,00	м	Б.С.	
деңгейінде	ұстап	тұру	үшін	тармақтардың	өткізу	қабілетін	
секундына	30	текше	метрге	дейін	арттыру	қажет	болды.

Жобаны	орындау	кезінде	Советжарма	арнасын	кеңейту	
және	тереңдету	жұмыстары	жүргізілді.	

Халықты	 таза	 ауыз	 сумен	 қамтамасыз	 ету	 бойынша	 орындалған	 жобалардың	 жинақ	 деректері	 1-Кестеде	
көрсетілген.	



+

+
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13 сурет.Барсакелмес қорығы, құландар

14 сурет. Барсакелмес қорығы

15 сурет. Қалқантұмсық жылан 

16 сурет. Барсакелмес қорығы

Қазір	 Жасұлан	 тармағында	 облыстық	 бюджеттің	 есебінен	 гидротехникалық	 құрылыс	 жұмыстары	 жүргізілді.	
Қамыстыбас	көл	жүйесі	ойдағыдай	жұмыс	істеу	үшін	Советжарма	арнасында	да	гидротехникалық	ғимарат	салу	
мәселесі	шешілу	керек.	

Тұщыбас көл жүйесі Арал	ауданындағы	Бөген	елді	мекенінің	маңында	орналасқан.	Көл	жүйесіне	су	Сырдария	
өзенінен	Балғабай	тармағы	арқылы	беріледі.	Жергілікті	халық	көл	жүйесін	балық	аулау	үшін	пайдаланды,	ал	
оған	жалғасып	жатқан	шалғынды	жерлерден	мал	азығы	дайындалды.	Бірақ	Сырдария	өзеніндегі	гидрологиялық	
режимнің	 бұзылуына	 байланысты	 Тұщыбас	 көл	 жүйесіне	 су	 тұрақты	 берілмейтін	 болды.	Соның	 салдарынан	
2800	тұрғыны	болған	Бөген	ауылдық	округінің	экологиялық	жағдайы	нашарлады.	Жоба	бойынша	ұзындығы	3,4	
км	болатын	Балғабай	тармағын	қайта	жөндеу	жұмыстары	жүргізілді.	Дәлірегі,	Қамыстыбас-Бөген	автожолының	
бойында	өткізу	қабілеті	секундына	10	текше	метр	болатын	диаметрі	1,5	метрлік	үш	көзді	өткел	салынды.	

«Барсакелмес қорығының аумағын кеңейту. Барсакелмес қорығының биосфералық аумағын құру және 
зоналау. Кластерлік телімдерге бөлу»	жобасы.

Қорықтың	 қазіргі	 аумағы	 Барсакелмес	 түбегінде,	 Арал	 теңізінің	 шығыс	 жағалауының	 солтүстік	 бөлігінде	
орналасқан.	Аумақтың	ең	жоғарғы	деңгейі	теңіз	деңгейінен	100	метр	жоғары.	Қорықтың	жалпы	көлемі	16,795	мың	
гектарды	құрайды.	Сирек	кездесетін	және	жер	бетінен	жойылып	бара	жатқан	аңдардың	көбеюіне	Барсакелместе	
табиғаттың	 өзі	 қолайлы	жағдай	 туғызған.	 Аралдағы	шөл	флорасына	 тән	 өсімдік	 түрлері	 ғалымдардың	 үлкен	
қызығушылығын	туғызып	отыр.	Жойылып	бара	жатқан	жануар	ертінде	1956	жылы	Қызыл	Кітапқа	және	Қазақстан	
Республикасының	Қызыл	кітабына	енгізілген	құлан	–	сөз	жоқ,	қорықтың	мақтанышы.	Алайда	Арал	теңізінің	қатты	
тартылуы	Барсакелмес	қорығының	шығыс	бөлігі	құрылықпен	қосылып	кетті.	Бұл	жағдай	аша	тұяқты	хайуандар-
ды	жаңа	жерлерді	игеруге	мәжбүр	етті.	

+

+
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Сөйтіп	қорық	әкімшілігінің	алдына	жаңа	міндеттер	шықты.	Олар:	
•	қорық	аумағын	қайта	зоналау;
•	тартылған	теңіздің	ұлтанындағы	қосымша	жерлерді	жалпы	аумағы	220-250	мың	гектарға	жуық	жерді				
		алып	жатқан	Қасқақұлан,	Тоқпан,	Құйылыс	телімдерінің	бағытына		қарай	қосу;
•	қорғалатын	аумақты	заңмен	бекіту;
•	уақытында	қаржыландыру.

Мұнан	басқа	Сырдария	өзенінің	төменгі	арнасындағы	көл	жүйелері	мен	Кіші	және	Үлкен	Арал	теңізінің	шығыс	
жағалауы	Арал	өңірі	экожүйесінің	маңызды	элементтерінің	бірі	болып	табылады.	Бұл	жерлерде	су	мен	батпақты	
мекен	еткен	құстардың	үлкен	шоғыры	бар.	Мұның	бәрі	алдағы	уақытта	осы	аумақта	табиғат	қорғау	және	табиғат	
пайдалану	жұмыстарын	ескере	отырып	қорық	жұмысын	жан-жақты	қайта	қарау	шараларының	күтіп	тұрғандығын	
көрсетеді.	Бұл	бірақ	Барсакелмес	қорығының	негізінде	биосфера	резерватын	құрған	кезде	ғана	мүмкін	болмақ.	
Арал	теңізіндегі	жалғыз	Барсакелмес	арал-қорығы	(көлемі	–	16,7	мың	га)	Орталық	Азиядағы	шөл	экожүйесінің	
эталоны	болып	табылады.	Оның	аумағын	шамамен	250	мың	гектарға	дейін	кеңейту	–	уақыттың	негізгі	талабы.	
ҚР	АШМ	Орман	және	аң	шаруашылығы	комитеті	мен	ХАҚҚ-да	Барсакелмес	қорығының	негізінде	Арал	өңіріндегі	
бірінші	 биосфералық	 резерватты	 құруға	 керемет	 мүмкіндік	 бар.	 Биосфералық	 резерватты	 құру	 биологиялық	
санқырлылықты	сақтауға	ғана	емес,	аумақтың	тұрақты	әлеуметтік-экономикалық	моделін	жасауға	да	мүмкіндік	
береді.	 Барсакелмес	 қорығының	 аумағын	 250	 мың	 гектарға	 дейін	 кеңейтуге	 ХАҚҚ	 2005	 жылы	 2,6	 млн	 теңге	
бөлсе,	 2007	жылы	Арал	 өңіріндегі	 бірінші	 резерваттың	жаратылыс-ғылымдық	және	 әлеуметтік-экономикалық	
негіздемесін	әзірлеуге	1,54	млн	теңге	бөлді.	Бірақ	ХАҚҚ	арқылы	осы	бағытты	одан	әрі	қаржыландыру	қаржының	
жоқтығынан	тоқтады.

Кіші Аралды қалпына келтіру жөніндегі шаралар  

Кіші Аралды қалпына келтіру табиғатты	қорғау	ісінің	құрамдас	бөлігі	болып	табылады.	Бізге	белгілі,	1989	жылы	
теңіз	түпкілікті	екіге	бөлінді.	Толықтай	Қазақстан	жағында	орналасқан	Солтүстік	теңіз	(Кіші	Арал	теңізі)	және	Үлкен	
теңіз.	Үлкен	Аралға	қарағанда	Солтүстік	Аралдың	жағдайы	тым	қиын	болды.	Өйткені	Сырдария	суы	жіңіщке	ар-
наны	бойлап,	Кіші	Аралдан	Үлкен	Аралға	құятын.	Бұл	сол	кезде	қалыптасқан	су	деңгейінің	құбылмалылығынан	
болды	(Кіші	Аралда	су	деңгейі	39	метр	болса,	Үлкен	Аралда	бұл	белгі	36	метрді	көрсеткен).	Мұндай	жағдай	Үлкен	
Аралға	бәрібір	пайдасын	тигізбеді.	Өйткені	 су	 теңіз	ауданынан	буланған	ылғалдың	орнын	басуға	да	жетпеді.	
Болашақ	тым	бұлыңғыр	еді.	Аралдың	солтүстік	бөлігінің	кеуіп	кеткен	табаны	мен	жағалау	маңындағы	бүкіл	аймақ	
үлкен	тұз	боранын	туғызған	алып	шөлге	айнала	бастады.	Судың	болмауы,	балық	кәсібінің	тоқырауы,	егістікті	
айтпағанның	өзінде	мал	шаруашылығымен	де	айналысудың	мүмкін	болмауы	бұл	аймаққа	үлкен	қатер	төндірді.	
Бұрынғы	балықшы	ауылдардың	тіршілігі	өлместің		күнін	көруге	ғана	жарады.	

1992	 жылы	 жергілікті	 тұрғындардың	 күшімен	 арнаны	 бөгеп,	 Берг	 шығанағында,	 Көкарал	 түбегінің	 маңында	
уақытша	бөгет,	дамба	салып,	теңізден	бөлініп	қалған	солтүстік	бөлігін	толтыруды	көздеді.	Осы	бөгет,	осы	тосқауыл	
Көкарал	деп	аталды.	Тұрғындар	мен	ауданның	сол	кездегі	басшылығының	да	қолында	жоба	да,	қаржы	да	болған	
жоқ.	Сонда	да	жергілікті	халық	үлкен	тәуекелмен	осы	бір	ауыр	жұмысты	бастап	кетті.	Бәлкім,	бұл	авантюралық	
әрекет	болып	көрінген	шығар	(кейін	осы	қауіп	расқа	шықты),	бірақ	аралдықтардың	басқа	амалы	болмады.	Сол	
кезде	салынған	бөгет	бар-жоғы	тоғыз	ай	ғана	тұрды.	Осы	уақыт	ішінде	Кіші	Аралдағы	су	деңгейі	1	метрге	көтерілді.	
Алайда	1993	жылы	көктемгі	тасқын	бөгетті	бұзып,	шайып	кетті.	Су	қайтадан	оңтүстікке	кете	бастады.	Бұл	көрініс	
бірнеше	рет	қайталанды.	Дегенмен	қанша	сәтсіздікке	

17 сурет. Солтүстік (Кіші) және Үлкен Арал 
теңізі арасындағы тармақтарды бөгеу

ұшыраса	 да,	 аралдықтардың	 салы	 суға	 кеткен	 жоқ.	
Олар	Кіші	Арал	үшін	күресті	жалғастыра	берді.	

1996	 жылы	 бөгет	 халықтың	 күшімен	 қайта	 қалпына	
келтірілді.	Енді	оны	үлкейтіп,	күшейту	керек	болды.	1997	
жылдың	басында	облыстық	Әкімияттың	бастамасымен	
ірі	мелиоративтік-құрылыс	мекемелері	жұмысқа	тартыл-
ды.	Әр	ауданда	филиалдары	бар	олар	бөгетті	күшейту	
жұмыстарын	үлкен	қарқынмен	бастады.	Алайда	қаржы	
тапшылығы	 тағы	 да	 қолды	 байлады.	 Арал	 өңірінде	
қалыптасқан	осы	бір	қиын	күндері	ХАҚҚ	Атқару	дирек-
циясы	 Кіші Аралда Көкарал бөгетін салу жобасын	
Арал	 теңізі	 бассейні	 бағдарламасының	 (АТББ)	 басым	
бағыттағы	нысандар	Тізбесіне	кіргізу	туралы	ұсыныспен	
шықты.



+

+

Кіші	Арал

 18

Жобаланған	Көкарал	бөгеті	Арал	теңізінің	солтүстік	бөлігі	мен	оңтүстік	бөлігін	(Кіші	Арал)	қосып	жатқан	бұрыңғы	
Берг	шығанағының	табанында	орналасқан.	Көкарал	бөгеті	құрылысының	бірінші	кезегіне	мыналар	кірді:	ұзындығы	
12,7	км	болатын	ұсақ	құмды	грунт	төселген	бөгет	(дамба-жол);	дамбаның	ең	биік	жері	–	3	метр;	еспелі	ені	–	10	
метр.	Төселген	құламаның	жоғарғы	жағы	–	1:4,	төмеңгі	жағы	1:10;	суды	бөгет	арқылы	сүзіп	өткізуге	арналған	
ашық	дренаж	және	бөгеттің	өзі.	Пилоттық	жобаның	құны	10	млн	АҚШ	долларына	бағаланды.	1998-1999	жылдар	
ішінде	істелінген	жұмыстың	нәтижесінде	дамбаның	үсті	44	метр	белгіні	көрсетті.	Кіші	Аралдағы	судың	көкжиегі	
39	 метрлік	 белгіден	 41,85-ке	 көтерілді.	 Су	 қоймасының	 көлемі	 де	 кеңейіп,	 26,62	 текше	 километрге	 жетті.	 Ал	
айдынның	ауқымы	3255	шаршы	километрді	құрады.	Көкрала	бөгетіндегі	жұмысты	одан	әрі	жалғастыру	жоспар-
ланды.	Олар	–	 көлденең	 қапталдарын	 күшейту,	 толқынның	 күшін	әлсірету	 үшін	жағажай	 қиябетін	жасау,	Кіші	
Арал	толған	жағдайда	суды	балығымен	ағызып	жіберетін	құрылғының	құрылысын	жүргізу.	Бірақ	1999	жылы	20	
көкекте	күтпеген	жағдай	болды.	Теріскейден	қатты	дауыл	тұрып,	бөгетті	су	шайып	кетті.	

Теңізді	қалпына	келтіру	тәжірибесі	көрсеткендей,	Кіші	Аралдың	шектен	тыс	толып	кетуін	болдырмайтын,	артық	
суды	төменге	апатсыз	жіберіп	тұратын	іргелі	құрылыс	жүргізудің	қажеттігін	көрсетті.	

Жобаны	іске	асыруға	бір	жарым	жылға	толмайтын	уақытта	60,32	млн	теңге	бөлінді.	Шынын	айту	керек,	Көкарал	
бөгетін	салу	Аралдың	солтүстік	өңіріндегі	экологиялық	және	әлеуметтік-экономикалық	ахуалды	жақсартуға	ықпал	
етті.	Теңіз	суы	Арал	қаласына	10-12	км	жақындады.	

Кеше	ғана	мүлдем	жойылып	кетудің	алдында	тұрған	көл	жүйесінің	арналары	қайта	толды.	Ол	жерлерде	бағалы	
балық	түрлері	қайта	кездесе	бастады.	Жалаңаштанып	қалған	теңіз	табанының	өсімдік	әлемі	өзінің	екінші	өмірін	
бастады.	Айдынға	 құстар	 оралып,	 сирек	 кездесетін	 аңдар	 пайда	 болды.	Өңірде	 қайта	жанданған	 тұрмыстың	
белгісіндей	жағалаудағы	ауылдарда	үйлер	салына	бастады.	Шалғай	ауылдарда	 тұрғындардың	саны	көбейді.	
Көкарал	 бөгеті	 бұзылған	 соң	 су	шаруашылығының	 мамандары,	 Қаратерең	 және	 Бөген	 ауылдық	 округтерінің	
ақсақалдары	ақылдаса	келіп,	Ақлақ гидротехникалық ғимаратын күрделі	жөндеуден	өткізуді	ұсынды.	Судың	
осы	тұстағы	деңгейін	 көтеріп,	 Көкіш,	Сағымбай	және	Тастақ	арналары	арқылы	Қарашалаң	 көлін	және	жақын	
маңдағы	басқа	да	ұсақ	көлдерді	толтыру	үшін	Сырдарияның	бір	тармағын	жабу	жұмыстары	көзделді.	Ол	үшін	
әлгі	арналарды	тереңдетіп,	кеңейту	қажет.	Жергілікті	халық	үшін	бұл	жұмыстардың	маңызы	зор	еді.	Өйткені	олар	
шаруашылыққа	да,	ішуге	де	суда	елді	мекендерден	алыс	жатқан	Сырдариядан	тасуға	мәжбүр	болды.	Балық	ау-
лау	кәсібі	де	тоқырады.	Ал	шалғынды	алқаптарға	шөптің	нашар	шығуы	малдың	азығын	тауып	беруді	қиындатып	
жіберді.	 Бұл	 қиындықтар,	 әсіресе,	 Қаратерең	 халқының	 жанына	 қатты	 батты.	 Сондықтан	 бұл	 мәселелерді	
шешудің	экологиялық	және	әлеуметтік-экономикалық	маңызы	зор	еді.	ХАҚҚ	Атқару	дирекциясы	аралдықтардың	
бұл	ұсыныстарын	қолдап,	дирекцияның	Қызылорда	бөлімшесі	арқылы	мынадай	жұмыстар	жасалды:

1.	Арал	ауданында	Ақлақ	гидроғимаратының	төмеңгі	жағында	жөндеу-қалпына	келтіру	жұмыстарын	жүргізу;	
2.	Арал	ауданында	Сағымбай,	Көкіш	және	Тастақ	арналарын	кеңейту	және	тереңдету;
3.	Арал	ауданында	Сырдарияның	Ақлақ	тұсын	бөгеу;
4.	Сағымбай	каналына	автокөпір	салу;	
5.	Сырдарияның	Көкіш	тұсын	бөгеу	және	дамбаны	қалыпына	келтіру.

18 сурет. Балғабай тармағындағы құбырлы 
өткелдің жоғарғы бьефі

Ақлақ шлюз-реттеуіші Сырдария	 өзенінен	 көл	
жүйелеріне	 және	 шалғынды	 алқаптарға	 минералды	
шығынын	реттеп	отыру	үшін	қажет.

Жіберілген	 судың	 алғашқы	 есептелген	 белгіден	 шек-
тен	тыс	асып	кетуі	 гидроғимараттың	төменгі	бьефінің	
қатты	бұзылуына	алып	келді.	Жобаның	сметалық	құны	
–	13,63	млн	теңгені	құрады.	Жоба	жұмысы	1999	жылы	
басталып,	сол	жылы	аяқталды.

Сағымбай және Көкіш каналдары Бөген,	Қарашалаң	
елді	 мекендерінің	 тұсында	 жатқан	 үлкен	 Қарашалаң	
көл	жүйесін	суландырады.	Тастақ каналы Қаратерең,	
Тастақ	 елді	 мекендеріне	 жақын	 орналасқан	 ұсақ	 көл	
жүйелерін	толтырады.	Қарашалаң	көлі	және	Қаратерең	
поселкесі	тұсындағы	көлдер	жүйесі	одан	әрі	тұтас	бір	
көлдер	жүйесін	құрап,	Сырдария	өзенінің	тармағында	
аң-құс	мекендейтін,	балық	аулайтын	сулы-нулы	жерге
айналады.	Жобаның	сметалық	құны	24,75	млн	теңгені	құрады.	Жоба	жұмысы	1999	жылы	басталып,	сол	жылы	
аяқталды.

+

+
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Арал ауданының Ақлақ телімінде Сырдария өзенін бөгеу

Жоба	бойынша,	Сырдария	өзенін	топырақпен	бөгеп,	шалғындық	жерлер	мен	жайылымдарды	су	алып	кетпес	
үшін	қорғаныс	дамбасын	салу	көзделді.	Бөгеттің	параметрлері:	ұзындығы	43	м;	жоғарғы	жағындағы	ені	–	20	м;	
жер	қазу	жұмыстары	–	30,882	мың	текше	метр;	Қорғаныш	дамбасының	параметрлері:	ұзындығы	1060	м;	жоғарғы	
жағындағы	ені	-10	м;	жер	қазу	жұмыстары	–	11,986	мың	текше	метр.	Жобаның	сметалық	құны	–	5,664	млн	т.	Жоба	
1999	жылы	басталып,	іске	асырылды.	

Сағымбай каналындағы автожол көпірі

Сырдария	өзенінің	Ақлақ	телімін	бөгеуге	және	көл	жүйелерінде	су	толып,	ернеуінен	асуына	байланысты	шалғай	
елді	мекендердің	тұрғындары	жолдан	бөлініп	қалды.	Сондықтан	автокөлік	көпірін	салу	мәселесі	 күн	тәртібіне	
шықты.	Жоба	бойынша,	ұзындығы	36	метр,	ені	9	метр	4	аралық	көпір	салу	және	каналдың	көпір	салынатын	тұсын	
6х2х0,15	өлшемді	темір-бетон	плитасымен	қаптау	көзделді.	Жоба	5,96	млн	теңгеге	бағаланды.	Жоба	2000	жылы	
басталып,	сол	жылы	аяқталды.	

Сырдария өзенін Көкіш тұсынан бөгеу және қорғаныш дамбасын қалпына келтіру

Жоба	 бойынша,	 Сырдария	 өзенінің	 тармағын	 бөгеу	 және	 Көкіш	 каналының	 тұсындағы	 қорғаныш	 дамбасын	
қалпына	келтіру	көзделді.	Бұл	жұмыстар	шалғынды	жерлер	мен	жайылымдарды	су	басып,	дамбалар	мен	Көкіш	
каналының	құламаларын	су	шайып	кетпес	үшін	жүргізілді.	Екі	бөгеттің	параметрлері:	жоғарғы	жағындағы	ені	20	
м;	орташа	биіктігі	10,5	м;	жер	қазу	жұмыстары	65,288	мың	текше	метр.	Қорғаныш	дамбасының	параметрлері:	
ұзындығы	2500	м;	орташа	биіктігі	1	м;	жер	қазу	жұмыстарының	көлемі	23,333	мың	текше	метр:	Жобаның	сметалық	
құны	12,28	млн	теңгені	құрады:	Жоба	жұмыс	2001	жылы	басталып,	сол	жылы	аяқталды.	Баланстық	құны	12,62	
млн	теңге.	

Қазалы су торабын қайта жөндеу

Қазалы	су	торабы	оң	жағалаудағы	суару	магистралды	каналдары	(ОМК)	мен	сол	жағалаудағы	суару	магистрал-
ды	каналдарына	 (СМК),	сондай-ақ	секундына	30	текше	метр	су	жіберу	қабілеті	бар	Ақсай	каналына	су	беріп	
тұру	үшін	салынған.	Ғимарат	Сырдария	өзенінің	арнасындағы	Ақсай-Қуаңдария	көл	жүйесін	суландырып	тұруда	
маңызы	зор.	Жоба	2001-2002	жылдары	жүзеге	асырылды.	Жобаның	сметалық	құны	14,7	млн	теңгені	құрады.

Сырдария өзені арнасының өткізу қабілетін жоғарылату және Кіші Аралда бөгет құрылысын жүргізу жо-
басы 

2003	жылы	Арал	теңізі	бассейнінің	бағдарламасы	(АТББ-1)	шеңберінде	ҚР	Үкіметі	Бүкіләлемдік	банктің	қолдауымен	
аса	ірі	ұлттық	жобаны	бастады.	Барлық	Орталық	Азия	елдерімен	келісілген	жоба	«Сырдария	өзенінің	арнасын	
реттеу	және	Арал	теңізінің	солтүстік	бөлігін	сақтап	қалу»	деп	аталды.		Бұл	жоба	АТББ-1	бағдарламасына	кірген	
екі	 жобаның	 негізінде	 дайындалды:	 4.2	 Арал	 теңізінің	 Солтүстік	 бөлігін	 қалпына	 келтіру	 және	 4.2	 Сырдария	
өзенінің	тармағын	реттеу.	

Жоба	бойынша,	гидротехникалық	ғимарат-дамбаны	салу	(Кіші	Аралды	сақтау),	Шардара,	Әйтек	және	Ақлақ	су	
шаруашылығы	кешендерін	қайта	жөндеу,	су	тасқынына	қарсы	бөгендер	салу,	балық	шаруашылығын	қалпына	
келтіру	көзделді.	Жоба	85,79	млн	АҚШ	долларын	құрады.	Оның	64,5	млн	доллары,	займ	туралы	Келісімге	сәйкес,	
Бүкіләлемдік	банктен,	21,29	млн	АҚШ	доллары	республикалық	бюджеттен	бөлінді.	

Осы	жобаның	арқасында	Кіші	Аралда	су	деңгейі	5	жыл	ішінде	39	метрден	42,2	метрге	көтерілді	және	теңіз	Арал	
қаласына	25	км	жақындады.

Елбасы	Нұрсұлтан	Назарбаев	кезінде	бұл	жөнінде	былай	деген	еді:	«Әлем	тарихында	жер	бетінен	жойылып	кет-
кен	теңіздер	бар,	бірақ	тартылған	теңіздің	өз	жағасына	қайта	оралуы	бұрын-соңды	болмаған.	Қазақстан	осындай	
жаһандық	проблеманы	шешуге	тәуекел	етті	және	ол	әзірге	бірінші».	

Жобаны	жүзеге	 асыру	 нәтижесінде	Сырдария	 өзені	 арнасының	 өткізу	 қабілеті	 секундына	 350-ден	 700	 текше	
метрге	дейін	жоғарылады,	Арал	теңізінің	солтүстік	бөлігі	қалпына	келді.	Мұның	географиялық	және	климаттүзу	
маңызы	ерекше:	кеуіп	қалған	теңіздің	табанын	870	шаршы	километр	аумағында	су	айдыны	жапты	(2414	шаршы	
км-ден	3288	шаршы	км-ге	дейін);	 теңіздегі	 су	 көлемі	 11,5	 текше	 километрге	 (15,6-дан	27,1	 текше	 километрге	
дейін)	көбейді;	судың	тұздылығы	23-тен	17	г/л-ге	дейін	азайды.



+
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2 Kесте. Экологиялық жағдайды сауықтыру және табиғат кешенін сақтау бойынша 
орындалған жобалар туралы жиынтық мәліметтер

Жоба Қуаты
Сметалық

Құны
(млн теңге)

Пайдалануға 
берілген 

жылы
1 Арал	теңізінің	құрғап	қалған	түбінде	орманмелиоративтік	

жұмыстар	(Қасқақұлан	учаскесі)
1000	га 3.0 2004

2 Барсакелмес	қорығының	аумағын	кеңейту 250	га 2,6 2005

3 Барсакелмес	қорығының	биосфералық	аумағын	құру	және	
зоналау.	Кластерлік	телімдерге	бөлу.

2,20 2007

4 Көкіш	каналы	ауданында	Сырдария	өзенін	бөгеу	және	қорғаныс	
дамбасын	қалпына	келтіру	(Арал	ауданы)

88,6	мың	текше	
метр

12,62 2001

5 Балғабай	каналын	қайта	құру,	Бөген	поселкесіне	көпір	орнату	
(Арал	ауданы)	

3,4	км	
82,79	мың	текше	

метр

18,94 2001

6 Кіші	Аралдағы	құрылыстың	І	кезегі,	Көкарал	бөгеті	(жол	дамбасы)	
(Арал	ауданы)	

12,7	км 60,32 1998

7 Ақлақ	теліміндегі	Сырдария	өзенін	бөгеу	(Арал	ауданы) 42,87	мың	текше	
метр

5,66 1999

8 Сағымбай,	Көкіш,	Тастақ	каналдарын	кеңейту	және	тереңдету	
(Арал	ауданы)

13,4	км
304,83	мың	текше	

метр

24,75 1999

9 Ақлақ	теліміндегі	гидроқұрылыстың	төменгі	бөлігін	жөндеп,	қайта	
қалпына	келтіру	жұмысы

13,63 1999

10 Сағымбай	каналы	арқылы	автожол	көпірі	(Арал	ауданы) 36	м 5,96 2000

11 Советжарма	каналын	кеңейту	әрі	тереңдету	(Арал	ауданы) 4	км
202,753	мың	
текше	метр

26,14 2003

12 Қарабай	сайындағы	Қуандария	каналындағы	көпірді	қалпына	
келтіру	(Қазалы	ауданы)	

36	м 7,02 2003

13 Әбекен	каналын	кеңейту	және	тереңдету	(Қазалы	ауданы)	 8,6	км 35,52 2003

14 Қазалы	гидроторабын	қайта	қалпына	келтіру	(Қазалы	ауданы) 14,25 2001

15 Әйтек	су	шығаратын	плотинасы	ауданында	Сырдария	өзенін	бөгеу	
(Сырдария	ауданы)

14,75

20 сурет. Құрылыс біткеннен кейін Солтүстік 
Арал теңізіндегі плотинадан су жіберу19 сурет. Плотинаның жоғарғы бьефі 

Кіші	Аралға	2003	жылы	2,85	текше	км,	2005	жылы	–	4,3,	2007	жылы	–	3,6,	2008	жылы	–	3,97,	2009	жылы	–	4,2	
текше	километр	су	құйылды.	

Экологиялық	 жағдайды	 сауықтыру	 және	 табиғи	 кешенді	 сақтау	 жөніндегі	 іске	 асырылған	 жобалар	 2-Кестеде	
келтірілген.

+

+
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3. Әлеуметтік мәселелерді шешу
ХАҚҚ	Атқару	дирекциясы	дағдарыс	аймағының	әлеуметтік	мәселелерін	жақсарту	жөніндегі	міндеттерді	атқаруға	
белсене	күш	жұмсайды.	Халықтың аса мұқтаж шаруаларына бағытталған нақты іс-қимыл бағдарламасына 
сәйкес	ХАҚҚ	АД	экологиялық	апаттың	ошағында	орналасқан	Арал	мен	Қазалы	аудандарына	айрықша	назар	
аударуда.	Осы	Бағдарлама	аясында	жергілікті	халыққа	әртүрлі	көмек	көрсетілді,	атап	айтқанда,	коммуналдық	
шаруашылық	үшін	арнайы	техника	сатып	алынды,	автокөлік	 құралдары	алынды,	 сондай-ақ	балабақшаларды	
ұстауға,	 басқа	 да	 қажетті	 зәруліктерге	 қаржы	 бөлінді.	 3А	 кестесінде	 жүзеге	 асырылған	 жобалардың	 тізімі	
келтірілген.	

ХАҚҚ	 Атқару	 дирекциясы	 өңірдің	 әлеуметтік	 жағдайын	 жақсарту	 саласында	 жоғарыда	 аталған	 шаралармен	
қатар	 балалардың	мектепке	 дейінгі	 мекемелері	мен	мектептерде	жылу	беру	жүйесін	 қалпына	 келтіріп,	 қайта	
құрастыру		жобаларын	жүзеге	асырды.	Өйткені	бұрын	бұл	мекемелерде	көбінесе	қатты	отынмен	жұмыс	істейтін	
қазандықтар,	ал	кейбір	жағдайларда	қарапайым	пеш	қана	жылытып	келген	екен.	Осылайша,	мәселен,	Қазалы	
ауданындағы	Түктібай	поселкесіндегі	№88	орта	мектебінде	3	қабаттың	әрбір	қабатында	10	пештен	орнатылып,	
сынып	бөлмелерінің	жартысында	дерлік	пеш	болған.	Қыс	мерзімінде	оқушылар	мен	мұғалімдер	қалың	сыртқы	
киіммен	отыруға	мәжбүр	болған.	 Ішкі	жылу	жүйесі	қатып	қалмас	үшін	мұғалімдер	алма	кезек	тәуліктік	кезекке	
тұрған.	 Кейбір	мектептерде,	мәселен	 Қазалы	 ауданындағы	Примов	 ауылындағы	№92	 орта	мектепте	 де,	 ішкі	
жылыту	жүйесі	7	жыл	бойы,	тіпті	одан	да	көп	уақыт	жұмыс	істемеген.	Қазандықтар	ғимараты,	көбінесе,	қолайсыз	
үйлерде	 орнатылған,	 сыртқы	 жылу	 жүйесіндегі	 ақаулардың	 салдарынан	 жылудың	 едәуір	 жоғалып	 отырғаны	
байқалған.

3А Кестесі. Әлеуметтік мәселелерді шешу бойынша орындалған
 жобалар туралы жиынтық мәліметтер
Жоба Қуаты Сметалық құны

(млн теңге)
Пайдалануға 

берілген жылы
Арал ауданы

1 Сексеуіл	поселкесінде	су	құбырлары	желісіне	қызмет	көрсету	
үшін	ГАЗ-53	базасы	негізінде	жылжымалы	жөндеу-техникалық	
шеберханасы	

1бірлік 5,50 2007

2 Ассенизациялық	машиналар	 1бірлік 3,0 2004

3 Экскаватор	ЭО-2621	Арал	қ. 1бірлік 5,0 2007

Қазалы ауданы 1бірлік

4 Экскаватор	ЭО-2226	Әйтеке	би	кенті 1бірлік 4,5 2005

5 Суару-жуу	машинасы	(КО-829А)	Әйтеке	би	кенті 1бірлік 5,4 2006

6 Автогрейдер	ГС-14.02.	Әйтеке	би	кенті 1бірлік 12,7 2007

7 Жүк	тиеу	тракторы	ТО-30	Арал	қаласы. 1бірлік 7,0 2004

8 NBK4502	 маркалы	 2	 тоңазытқыш	 агрегатын	 сатып	 алу,	
«Қамыстыбас	балық	тоғаны»	РМҚК	үшін

2бірл 12,0 2007

9 “Газель”	 микроавтобусы,	 әкімшілік	 жанындағы	 еңбекпен	
қамтуды	үйлестіру	және	әлеуметтік	бағдарламалар	бөлімі

1бірл 2,0 2007

10 Әкімшілік	 жанындағы	 ардагерлер	 қоғамы	 үшін	 компьютерлік	
орталық

1жинақ 0,3 2007

11 “Мереке”	бала	бақшасын	ұстау	үшін	қаржы,	Арал	қ. 5,8 1999

12 Футбол	алаңдары	үшін	жасанды	төсемдер	мен	орындықтарды	
сатып	алу,	жеткізу	және	орнату

1200	орын
800	м2

5,0
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21 сурет. Қазалы ауданына қарасты Түктібаев 
поселкесіндегі №88 орта мектептің жылу 

жүйесінен көрініс

22 сурет. Қазалы ауданына қарасты Примов 
поселкесіндегі №92 орта мектептің жылу 

жүйесінен көрініс

23 сурет. Қайта құрастырудан кейінгі шағын 
қазандықтары бар қазандық залының ортақ түрі

24 сурет. Қайта құрастырудан кейінгі №92 орта 
мектептің жылу жүйесінен көрініс

25 сурет. «Әйгөлек» балалар бақшасының 
ойын бөлмесі

+

+
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Мектеп	ғимараттарының	ішкі	жылу	жүйесінің	тозуы	50%-дан	асатын.	Көптеген	қазандықтар	қайта	жөндеуге	жа-
рамады.	Жүзеге	асқан	жобалардың	құрамында	бүгінгі	күні	істеп	тұрған	қазандықтарды	күрделі	жөндеуден	өткізу;	
өртке	 қарсы	 қабырғалар	 тұрғызу	 мен	 20	 тәуліктік	 дизель	 отынының	 қорын	 сақтайтын	 резервуарлар	 орнату;	
жылумеханикалық	(шағын	қазандықтар)	және	электртехникалық	құрал-жабдықтарды	монтаждау;	сыртқы	жылу	
жүйесін	толығымен	ауыстыру;	мектептер	мен	балабақшалардың,	кітапханалардың	ішкі	жылу	жүйесін	ауыстыру	
жұмыстары	да	болды.	

Жылу	беру	жүйелерін	қайта	құру	мен	қалпына	келтіру	бойынша	орындалған	жобалардың	тізімі	3Б	кестесінде	
келтірілген.

3Б Kестесі. Мекемелердің жылу беру жүйелерін қайта құру мен 
қалпына келтіру бойынша орындалған жобалардың жиынтық мәліметтері

Жоба Қуаты 
Сметалық

құны (млн теңге)
Пайдалануға

 берілген жыл
Арал ауданы

1 №20	орта	мектебі	Бөген	ауылы 0,25Гк/сағ 4,87 2000

2 Балалардың	өнер	мектебі 0,25Гк/	сағ 6,52 2001

3 №29	орта	мектебі	Сексеуіл	пос. 0,25Гк/	сағ 6,58 2004

4 №21	орта	мектебі	Қамбаш	ауылы 0,65Гк/	сағ 14,47 2004

5 №83	орта	мектебі	Арал	қ. 0,7Гк/	сағ 15,16 2005

6 №220	орта	мектебі	Арал	қ. 3100	ш.	м 22,52 2006

7 “Қарлығаш”балалар	бақшасы	Арал	қ. 1000	ш.	м 13,58 2006

8 №62	орта	мектебі		Арал	қ. 7010	ш.	м 36,13 2007

Қазалы ауданы
9 №165	орта	мектебі	Жаңа	Қазалы	пос. 0,7	Гк/	сағ 8,18 2000

10 №234	орта	мектебі	Жаңа	Қазалы	пос. 0,6	Гк/	сағ 9,24 2001

11 №95	орта	мектебі	Қазалы	қ. 0,6	Гк/	сағ 8,97 2001

12 №88	орта	мектебі		Түктібаев	пос. 0,45	Гк/	сағ 8,18 2002

13 №92	орта	мектебі	Примоа	пос. 0,6	Гк/	сағ 14,07 2003

14 №91	орта	мектебі	Мұратбаев	пос 0,6	Гк/	сағ 11,68 2004

15 №24	орта	мектебі	Бекарыстан	би	пос. 0,6	Гк/	сағ 13,90 2004

16 №94	орта	мектебі	Жанқожа	батыр	ауылы 0,6	Гк/	сағ 14,36 2005

17 №190	орта	мектебі	Ақтан	батыр	ауылы 0,6	Гк/	сағ 13,26 2005

18 №182	орта	мектебі	Басықара	пос. 1200	ш.	м 17,88 2007

19 “Балдырған”	балабақшасы	Әйтеке	би	кенті 1000	ш.	м 19,11 2006

20 “Әйгөлек”	балабақшасы	Әйтеке	би	кенті 1000	ш.	м 16,28 2006

21 №15	“Балдәурен”	балабақшасы	Мұратбаев	ауылы 1000	ш.	м 16,24 2007

22 М.Горький	ат.	№1	кітапхана,	Қазалы	қ. 200	ш.	м 12,92 2007

4. Халықты сауықтыру
ХАҚҚ	 Атқару	 дирекциясы	 жергілікті	 халықты	 сауықтыру	 міндеттерін	 шешу	 үшін	 халықтың	 кезек	 күттірмейтін	
мұқтаждықтары	бойынша	нақты	 іс-қимыл	жасау	 бағдарламасы	аясында	 бірқатар	жобаларды	жүзеге	 асырды.	
Мәселен,	дәрі-дәрмектер,	автокөліктер	және	т.б.	сатып	алуға	қаржы	бөлініп,	санаторийді	ұстауға	біржолғы	көмек	
көрсетілді,	сумен	емдеу	шипажайын	қайта	жөндеп,	басқа	да	жобаларды	орындады.	Іске	асырылған	жобалардың	
толық	тізімі	төмендегі	кестеде	берілген.

Арал аудандық ауруханасының бұрыннан бар ғимаратын минералды су көздерін пайдалана отырып, 
сумен емдеу шипажайы етіп қайта құру

Арал	қаласында	орналасқан	Г-1	өздігінен	құятын	скважинасы	1958	жылдың	өзінде-ақ	бұрғыланған	еді.	Халық	
Бурабай	деп	атап	кеткен	осы	су	көзінің	емдік	қасиетін	аңғарған	өңір	тұрғындары	су	процедураларын	өз	бетінше	
пайдаланып	 жүрді.	 КСРО	 Курортология	 министрлігі	 берген	 медициналық	 қорытындыны	 алғаннан	 кейін	 осы	
су	 көзі	 базасында	шағын	 ғана	 су	шипажайы	 салынған	 еді,	 бірақ	 ол	 қайта	 құру	 кезеңінде	жұмысын	 тоқтатып,	



+

+
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26 сурет. Арал қаласындағы орталық аудандық 
аурухана, мұнда су шипажайы құрылды 

(1-қабат) және су жіберу мұнарасы

Қанағаттанарлық	санитарлық-бактериологиялық	жағдайдағы	ішкі	ағзаға	су	шипасын	қабылдаудың	көрсеткіштері:	
қалыпты	 және	 төмен	 түскен	 секреторлық	 функциясы	 бар	 созылмалы	 гастрит;	 созылмалы	 колит	 және	
энтероколит;бауыр	мен	өт	жолдарының	созылмалы	дерті:	гепатит,	холецистит,	ангиохолит;	холециститтен	кейінгі	
синдром,	атоникалық	колит.	Жобаның	құны	28,3	млн	теңгені	құрады.

Жоба	 2007	 жылы	 баланстық	 құны	 26,8	 млн	 теңгеге	 жетіп,	 жүзеге	 асырылды.	 Жобаның	 құрамына	 мынадай	
жұмыстар	кірді:	бұрыннан	бар	Г-1	терең	су	скважинасын	қайта	қалпына	келтіру;	1,05	км	қашықтықтағы	скважи-
надан	аудандық	ауруханаға	дейіңгі	су	құбырының	құрылысы;	25	текше	метр	сыйымдылығы	бар	су	мұнарасының	
монтажы;	аудандық	аурухананың	бас	корпусындағы	бірінші	қабаттың	бөлмелерін	қайта	жөндей:	а)	жалпы	ауда-
ны	93,0	шаршы	метр	болатын	минералды	су	бүркі	бөлмелері,	б)	ауданы	20,8	шаршы	метр	болатын	балшықпен	
емделу	бөлмелері:	в)	ауданы	12,4	шаршы	метр	болатын	шекті	жуып-тазарту	бөлмесі,	г)	шешіну	бөлмелері,	д)	
санитарлық	торап,	е)	дәрігерлер	бөлмелері	мен	пациенттердің	демалыс	бөлмелері.

Жергілікті	 халықты	 сауықтыру	 бойынша	 жүзеге	 асырылған	 жобалар	 туралы	 жиынтық	 мәліметтер	 4-Кестеде	
берілген.

4-Кесте. Жергілікті халықты сауықтыру бойынша жүзеге 
асқан жобалар туралы жиынтық мәліметтер

Жоба 
Сметалық

құны
(млн теңге)

1 Арал	аудандық	ауруханасын	бұрыннан	бар	минералдық	суларды	пайдалана	отырып,	сумен	емдейтін	
шипажай	етіп	қайта	құру,	Арал	ауданы	

28,31

2 Қозғалысы	шектелген	балалар	үшін	үйде	көрсетілетін	әлеуметтік	көмектің	диагностикалық	және	
дамыту	әдістемелерін	сатып	алу,	Арал	ауданы	(63	бірлік)	

0,5

3 Октябрь	ауылдық	округ	үшін	балалардың	жылы	киімдерін	сатып	алуға	қаржылық	көмек 3,2

4 Қазалы	туберкулез	санаторийін	ұстауға	қаржы	бөлу,	Қазалы	ауданы 2,0

5 Соркөл	ауылдық	округі	үшін	жылы	киімдер	сатып	алу 3,2

6 Қайырымдылық	көмек	–	аудандық	аурухана	үшін	көмір	сатып	алу

7 Туберкулезбен	ауыратын	балаларға	арналған	санаторий	мен	балалар	бақшасын	ұстауға	өтеусіз	көмек	
көрсету,	Қазалы	қ.	(Дүниежүзілік	банк)

27	мың$

8 Қазалы	туберкулез	ауруханасына	дәрі-дәрмектер	сатып	алу	(Швейцар	банкісі	арқылы) 20	мың$

9 Мүгедек	балаларға	арналған	“Газель”	микроавтобусы,	Әйтеке	би	кенті	(1	бірлік.) 2,0

10 Мүгедек	балаларға	арналған	компьютерлік	орталық,	РЦ	“Шапағат”,	Әйтеке	би	кенті		(1	жинақ.) 0,3

шипажайдың	 ғимараты	 біржола	 бұзылды.	 Арал	
аудандық	ауруханасының	бүгінгі	бар	ғимаратын	сумен	
емдеу	 шипажайына	 айналдырып	 қайта	 жөндеу	 Арал	
өңірі	 халқының	 денсаулығын	 жақсартып,	 сауықтыруға	
сеп	болды.	Медициналық	қорытындыға	сәйкес,	Бурабай	
бұлағы	 «спецификалық	 компоненттері	 мен	 қасиеттері	
жоқ»	 деген	 Новоижевск	 үлгісіндегі	 бальнеологиялық	
су	 тобына	 жатады,	 бұл	 суды	 шипа	 ретінде	 дененің	
сыртына	да,	сондай-ақ	 ішкі	ағзаға	да	пайдалануға	бо-
лады.	 Сыртқы	 емдеу	 түріне	 мына	 аурулар	 жатады:	
атеросклероздық	жүрек-қан	тамырлары	аурулары	және	
қабыну	 генезисі;	 орталық	 және	 перифериялық	 жүйке	
жүйесі	аурулары;	ревматоидтық	артрит,	дегенеративтік	
буын	 және	 омыртқа	 аурулары;	 әйелдердің	 жыныстық	
жүйесінің	 қабыну	аурулары	және	жұмыртқа	бездерінің	
дисфункциясы,	аллергиялық	дерматит,	сондай-ақ	дер-
матоздар,	экзема,	нейродермит,	қабыршақты	теміреткі;	
жеңіл	және	орташа	ауырлық	дәрежесіндегі	тиреотокси-
коз.	

+

+
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Халықаралық ұйымдардың көмегі 
Арал	 теңізі	 бассейнінің	 қазақстандық	 бөлігінде	 төмендегідей	 халықаралық	 қаржы	 ұйымдарының	 қолдауы	
мен	 ықпалдасуының	 арқасында	 экологиялық	 проблемаларды	 шешуге	 және	 гуманитарлық	 көмек	 көрсетуге	
бағытталған	жобалар	жүзеге	 асты:	Дүниежүзілік	 даму	банкі	және	Азия	даму	банкі,	БҰҰ-дың	 көпжақты	донор-
лар	жүйесі,	оның	ішінде	ПРООН,	ЮНИСЕФ,	ЮНЕСКО,	ЮСАИД	(США),	СИДА	(Канада),	КфВ	(Германия),	Жайка	
(ЯАМС-Япония),	ТИКА	(Турция),	МАШАВ	(Израиль)	сияқты	екіжақты	донорлық	ұйымдар,	Мәскеудегі	Жаңа	Зелан-
дия	елшілігі,	халықаралық	ұйымдар	мен	үкіметтік	емес	ұйымдар,	оның	ішінде,	Скандинавия	қоры,	Кувейт	қоры,	
Еуразия	қоры,	Бейбітшілік	корпусы,		Ливинг-Си	(НПО-Дания),	Қазақстандағы	Сорос	қоры,	сондай-ақ	Қазгермұнай	
БК,	Петро-Қазақстан	Құмкөл	ресорсиз	БК,	Торғай	Петролеум	сияқты	ірі	компаниялар	және	басқа	да	халықаралық	
ұйымдар.	

ЮНИСЕФ	–	БҰҰ-дың	жетекші	ұйымы,	ол	балаларды	қорғау,	дамыту	және	олардың	өмір	сүруін	қамтамасыз	ету	
жөніндегі	ұзақ	мерзімді	міндеттерді	орындаумен	айналысады.	1995	жылдан	1999	жылға	дейін	ASPERA	өңірлік	
бағдарламасы	(Арал	аймағына	экологиялық	және	өңірлік	ықпалдасу	жобасы)	экологиялық	апаттан	анағұрлым	
зардап	шеккен	аналар	мен	балаларға	көмек	көрсетуге	бағытталып,	жүзеге	асырылды.	Бұл	бағдарлама	Орталық	
Азияның	Арал	теңізі	маңында	орналасқан	үш	мемлекетінің	облыстарында	іске	асты:	Қазақстан	(Қызылорда	облы-
сы),	Түрікменстан	және	Өзбекстан.	Бағдарлама	бес	саланы	қамтыды:	ана	мен	баланың	денсаулығы,	тамақтану,	
алғашқы	 білім	 беру,	 сумен	 қамтамасыз	 ету	 және	 санитария.	 Бағдарламада	 жедел	 қағілездік	 таныту	 сипаты	
болды,	 ол	 маңызды	 материалдарды	 (дәрілер,	 вакциналар,	 оқу	 құрал-жабдықтары,	 суды	 тазарту	 құралдары	
және	т.б.)	жеткізуді	міндетіне	алды.	Бағдарламаның	қол	жеткізген	жетістіктері	деп	мынаны	атап	өтуге	болады:	
Қызылорда	облысы	екі	жасқа	дейінгі	сәбилердің	иммунизациясы	үшін	қажетті	вакциналармен	қамтамасыз	етілді.	
Бұл	облысқа	медициналық	құрал-жабдықтар	жеткізіліп,	ал	дәрігерлер	қауіпсіз	иммунизация	практикасы	бойын-
ша	дайындықтан	өтті.	Осы	шаралардың	нәтижесінде	 сәбилерді	жалпы	вакцинациялау	90	пайызға	жетіп,	 бес	
жасқа	дейінгі	балалар	арасындағы	асқазан-ішек	ауруларынан	болатын	өлім	76	пайызға	төмендеді.		

2000-2001	жылдары	ЮСАИД	«Арал	өңірінің	қазақстандық	бөлігіндегі	Сырдария	өзенін	бағалау	және	оның	ласта-
нуына	бақылау	жасау»	атты	жобаны	жүзеге	асырды.	

Ливинг	Си,	Дания	ҮЕҰ,	балық	зерттеу	экологиялық	ұйымдары	«Каттегаттан	Арал	теңізіне	дейін»	деген	жобаның	
бірінші	кезегін	іске	асырды.	

1996	жылдан	2000	жылға	дейін	“Джайка”	(JIСА),	жапондық	халықаралық	ынтымақтастық	агенттігі	Қызылорда	об-
лысында	ирригациялық	және	дренаждық	жүйені	жетілдіру	және	Қазақстанның	оңтүстік	өңірінде	картографиялық	
мемлекеттік	базалық	мәліметтер	құру	жөніндегі	жобаны	жүзеге	асырды.	

Израиль	мемлекеті	МАШАВ	Бағдарламасы	шеңберінде	көмек	көрсетті.	ЮСАИД-тың	ішінара	қаржыландыруымен	
орын	алып	отырған	қолайсыз	жағдайда	мәдени	дақылдарды	өсіру	технологиясын,	балық	өсіру	технологиясын	
енгізуге	бағытталған	жобалар,	сонымен	қатар	жылыжайлар	салу	мен	ашық	топырақтағы	өсімдік	шаруашылығының	
жаңа	технологияларын	енгізу	жөніндегі	демонстрациялық	жобалар	іске	асты.	

1996-1999	жылдары	Дүниежүзілік	Банктің	қарызы	есебінен	құны	7,2	млн.	АҚШ	доллары	болатын	«Қызылорда	
облысы	елді	мекендерінің	сумен	қамтылуы,	санитариясы	мен	денсаулық	сақтау	ісі»	атты	ірі	ауқымдағы	жобаның	
бір	бөлігі	болып	табылатын	пилоттық	жоба	жүзеге	асырылды.	Осы	жобаның	аясында	қазіргі	Арал-Сарыбұлақ	
топтық	су	құбырының	7	км.-лік	бөлігі	ауыстырылып,	Арал	мен	Жаңа	Қазалы	қалаларының	тұрғындарын	сумен	
қамтамасыз	ету	жақсартылды.	

1998-2002	 жылдары	 өңір	 елдерінің	 Үкіметтері	 мен	 Дүниежүзілік	 Банк	 басқа	 да	 донор	 елдердің	 қаржылық	
қолдауымен	 және	 Қор	 құрылтайшылары	 –	 мемлекеттердің	 үлестес	 қатысуымен	 құны	 23	 млн.	 АҚШ	 доллары	
тұратын	«Арал	теңізі	бассейнінің	су	ресурстары	мен	қоршаған	ортасын	басқару»	атты	Жаһандық	экологиялық	
қордың	(GEF)	аймақтық	жобасы	жүзеге	асырылды.	Бұл	жоба	Арал	теңізі	бассейнінің	су	ресурстарын	интеграциялық	
кешенді	басқару	ұстындарын	жүзеге	асыруға	бағытталған	еді.	

Қазақстандық	СИДА	жобалары	Арал	мен	Қазалы	аудандарындағы	үкіметтік	емес	ұйымдарды	қолдауға,	ауыз	су	
жеткізуді	қолдауға,	мүмкіндігі	шектеулі	адамдарға	көмек	көрсетуге		бағытталды.	

Түріктің	Ынтымақтасу	және	даму	әкімшілігі	(ТИКА)	Арал	өңірінде	қолдан	кілем	тоқу	өндірісін	дамыту	жобасын	
жүзеге	асыра	отырып,	ата	кәсіпті	жаңғырту	және	әйелдердің	жұмысқа	тартылу	мәселесін	шешуді,	Қызылорда	
мемлекеттік	университетінде	«Декоративтік-қолданбалы	өнер»	деген	жаңа	пәнді	енгізуді	көздеді.	

Мәскеудегі	Жаңа	Зеландия	елшілігі	Қазалы	қаласындағы	тұрмыстық	қалдықтардың	полигонын	салу	жөніндегі	
жобаға	қаржы	аударды.	
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Еуразия	қоры	интернет-орталықтар	ашу	мен	ҚМУ-де	кітапхана	ісін	автоматтандыру	бойынша	жобаларды	жүзеге	
асырып,	өңірде	өзін-өзі	басқаруды	дамыту	үшін	жұртшылықтың	үкіметтік	шешімдерді	қабылдауға	белсене	атса-
лысуын	қолдады.	

Сорос-Қазақстан	 қоры	 білім	 беру	 мен	 денсаулық	 сақтау	 ісін	 қолдауға,	 атап	 айтқанда,	 белсенді	 мектептердің	
пилоттық	үлгісін	құру	жобалары	мен	басқа	да	жобаларға		гранттар	ұсынды.	

Әлеуметтік	мәселелерді	шешуге	ірі	компаниялар	белсене	қатысты,	олар	балалар	мекемелеріне,	мүгедектер	мен	
соғыс	ардагерлеріне	көмек	көрсетіп,	спорт	пен	мәдениетті	дамытуға	қаржы	бөлді.	

Келешектегі қадамдар 
2009	жылы	28	сәуірде	Алматы	қаласында	өткен	Орталық	Азия	мемлекеттері	басшыларының	САММИТІ	ХАҚҚ	
қызметіне	жаңа	бір	ерекше	серпін	берді.	Онда	Арал	дағдарысын	шешу	мәселелерін	үйлестіруді	күшейту	және	
аймақтағы	экологиялық	және	әлеуметтік-экономикалық	жағдайды	жақсартуға	қатысты	халықаралық	ұйымдармен	
және	донор-елдермен	ынтымақтастықты	одан	әрі	дамыту	мәселелері	талқыланды.	

ХАҚҚ	Атқару	дирекциясы	Арал	өңірінің	әлеуметтік	және	экологиялық	жағдайын	жақсарту	жөніндегі	жұмыстарын	
жалғастыра	түсу	үшін	әзірленіп	жатқан	ПБАМ-3	бағдарламасы	шеңберінде	бірқатар	нақты	шараларды	көздеп	
отыр.	Бұл	бағдарлама	мақұлданған	соң	2010	жылғы	іс-қимылға	басшылық	жасау	құжаты	ретінде	қабылданады.	
Жұмыстың	 негізгі	 мән	 беретін	 тұстары	 мен	 басымдықтары	 қазақстандық	 Арал	 өңірінде	 су	 ресурстарын	
интеграциялық	басқаруды	енгізу	мақсатында	шоғырланады.	Белгілі	бір	телімдерді	Рамсар	Конвенциясы	қорғайтын	
аумақтар	тізіміне	енгізе	отырып	табиғат	кешенін	сақтап	қалу,	халықты	сауықтыру,	таза	ауыз	сумен	қамтамасыз	ету,	
тғы	басқа	міндеттерді	орындау	қажет.			ХАҚҚ	Атқару	дирекциясы	Арал	теңізі	бассейнінің	қазақстандық	бөлігінде	
жобаларды	жүзеге	асыру	мен	мониторинг	жүргізуді	қамтамасыз	ету	бойынша	сәйкес	мемлекеттік	ұйымдармен	
белсене	жұмыс	жүргізуде.	Солайша	ҚР	Ауыл	шаруашылығы	министрлігінің	Су	ресурстары	комитетімен	Өзара	
іс-қимыл	жүргізу	жөніндегі	меморандумға	қол	қойылды.	

Қазақстан	 Республикасының	 Президенті	 Н.Назарбаев	 ЕҚЫҰ-мен	 бірлесе	 отырып,	 Арал	 дағдарысының	 зар-
даптарын	шешуде	жаңа	 тәсілдің	бой	 көтергенін	 атап	өтті.	 «ЕҚЫҰ-дың	экономикалық-экологиялық	өлшемдері	
шеңберінде	Өңірлік	 экологиялық	 проблемаларды	шешу	 үшін	 осы	 ұйымның	 әлуетін	 неғұрлым	 кең	 пайдалану	
мүмкін	болуда.	Алдағы	2010	жылы	Қазақстанның	ЕҚЫҰ-ға	төрағалық	етуі	біздің	өңірімізге	Арал	мәселелерінің	
маңыздылығын	көрсетіп,	ол	бойынша	осынау	аса	ірі	өңірлік	құрылым	ауқымында	толыққанды	диалог	орнықтыруға	
мүмкіндік	береді.	ЕҚЫҰ	аясындағы	нақты	шешімдердің	бірі,	біздің	ойымызша,	мониторинг	тетіктерін	құру	жөніндегі	
бастаманы	ұсыну	және	экологиялық	қатерлерге	превентивті	әсер	ету	болар	еді»,	-	деп	үндеді	Елбасы1.

2009	 жылы	 қараша	 айында	 Астана	 қаласындағы	 ЕҚЫҰ	 орталығымен	 ынтымақтасу	 жөніндегі	 меморандумға	
қол	 қою	 ХАҚҚ	 Атқару	 дирекциясының	 жұмысындағы	 елеулі	 оқиға	 болып	 қалды,	 бұл	 енді	 экологиялық	 апат	
аймағындағы	экологиялық	жағдайды	және	әлеуметтік-экономикалық	ахуалды	жақсартуға	бағытталған	бірлескен	
жобаларды	жүзеге	асыруға	негіз	болмақ.	

27 сурет Астана қаласындағы ЕҚЫҰ орталығы мен ХАҚҚ Атқару 
дирекциясы арасындағы ынтымақтасу жөніндегі меморандумға қол қою, 

2009 ж. қараша айы
1	 	Президенттің	ХАҚҚ	жетекшілерінің	саммитінде	сөйлеген	сөзі,	28	сәуір,	2009	ж.	Алматы	қ.
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Введение
"Аральский кризис - это наиболее яркий при-
мер экологической проблемы с серьезными
социально-экономическими последствиями, с 
которой прямо или косвенно связаны все го-
сударства Центральной Азии. Кризисная си-
туация вызванная высыханием Аральского 
моря, сложилась в результате аграрной на-
правленности экономики на основе развития 
орошаемого земледелия и роста объемов без-
возвратного водопотребления на орошение".
Четвертая конференция министров 
"Окружающая среда для Европы". Государ-
ства Центральной Азии: Оценка окружаю-
щей среды, Дания, Орхус, июнь, 1998 год

Рисунок 1. Карта Аральского моря и стран Центральной Азии

Введение
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Общая справка о регионе 
В	бассейне	Аральского	моря	находятся	пять	независимых	государств	Центральной	Азии:	Казахстан,	Кыргыз-
стан,	Таджикистан,	Туркменистан	и	Узбекистан,	и	лишь	малая	часть	верховий	его	рек	приходится	на	Афганистан	
и	Иран.	Бассейн	Аральского	моря	занимает	территорию	более	690	тыс.	квадратных	километров,	и	в	нем	рас-
полагаются	три	различные	экосистемы:	горы,	пустыни	и	Арал	с	дельтами	рек.	Хребты	Тянь-Шаня	и	Памира	на	
юге	и	юго-востоке	характеризуются	большими	высотами	и	высоким	уровнем	осадков.	Равнинные	пустыни	Ка-
ракумы	и	Кызылкумы	занимают	большую	часть	площади	бассейна,	и	здесь	отмечается	большое	разнообразие	
растительной	и	живой	природы,	приспособленной	к	горячему	сухому	лету	и	короткой	зиме.

Регион	характеризует	преобладание	резко	континентального	и	континентального	климата,	в	котором	годового	
уровня	осадков	и	имеющихся	в	наличии	подземных	вод	недостаточно	для	удовлетворения	потребностей	сель-
ского	хозяйства	и	населения.

Общее	население	пяти	центрально-азиатских	стран	составляет	55	миллионов	человек.	В	бассейне	Аральского	
моря	насчитывается	40	миллионов	человек,	из	них	более	4,0	миллионов	проживает	непосредственно	в	зоне	
экологического	бедствия,	которая	охватывает	значительную	часть	Узбекистана	и	южную	часть	Казахстана.

Общая	площадь	орошаемых	земель	региона	в	настоящее	время	составляет	8,11	млн.га.	За	последние	35-40	лет	
площадь	ее	увеличилась	на	3,9	млн.	га,	или	в	1,9	раза.	Основные	площади	поливных	земель	сосредоточены	в	
среднем	течении	и	низовьях	рек	Амударьи	и	Сырдарьи.

Регион	богат	природными	и	энергетическими	ресурсами.	Здесь	имеются	значительные	запасы	нефти	и	 газа,	
угля,	железных	и	медных	руд,	фосфоритов,	урана.

До	60-х	годов	20-го	столетия	Аральское	море	было	уникальным	природным	объектом	–	солоноватым	озером	
–	морем	с	объемом	воды	около	1000	кубических	километров,	площадью	акватории	60	тыс.	квадратных	кило-
метров,	обладающим	высокой	биологической	продуктивностью	и	богатым	миром	живых	организмов.	Море	ока-
зывало	благотворное	климатическое	воздействие	на	окружающие	территории,	распространяя	свое	влияние	на	
расстояние	до	100-200	км,	служило	местом	размножения	и	отдыха	огромных	стай	перелетных	водоплавающих	и	
околоводных	птиц.	Запас	воды	в	водоеме	находился	в	состоянии	приблизительного	равновесия,	поскольку	испа-
рение	с	поверхности	воды	компенсировалось	притоком	воды	из	рек,	подземных	источников	и	дождевой	водой.	

Казахстанская часть Приаралья
Казахстанская	часть	Приаралья	расположена	в	южной	части	Казахстана	и	включает	Кызылординскую,	Южно-
Казахстанскую	и	частично	территорию	Актюбинской	и	Карагандинской	областей.	Ее	площадь	около	350	тыс.	
квадратных	километров,	что	составляет	13%	от	всей	площади	республики.	Население	насчитывает	более	2,7	
млн.	человек.

Земельные	ресурсы	сельскохозяйственного	назначения	занимают	около	9	млн.	га,	из	них	используемые	оро-
шаемые	земли	не	превышают	786	тыс.	га,	или	8,7%	от	общего	земельного	фонда	республики.	

Исторически	население	занималось	рыболовством,	в	настоящее	время	–	скотоводством	и	сельским	хозяйством.	
С	экономической	стороны,	район	является	сельскохозяйственным	с	59%	населения,	проживающим	в	сельской	
местности.	Основными	сельскохозяйственными	продуктами,	производимыми	в	Приаралье,	являются	рис,	кар-
тофель,	хлопок,	овощные	и	бахчевые	культуры.	Весь	хлопок	и	85%	риса	республики	производится	в	данном	
регионе.

Промышленный	сектор,	на	долю	которого	приходится	половина	всего	производства,	представлен	машинострое-
нием,	цветной	металлургией,	легкой,	пищевой	и	фармацевтической	промышленностью.	Нефтегазовые	промыш-
ленные	объекты	находятся	на	ранней	стадии	развития.

Социально-бытовые	условия	жизни	населения	Приаралья	крайне	низки.	Регион	неудовлетворительно	обеспечи-
вается	продуктами	питания,	крайне	низок	уровень	инфраструктуры.	Остро	ощущается	нехватка	больниц,	школ,	
предприятий	бытового	и	культурного	назначения.

Аральский кризис 
С	середины	60-х	спрос	на	водные	ресурсы	в	бассейне	резко	возрос.	Начались	работы	по	масштабному	раз-
витию	орошения.	Площади	орошаемых	земель	в	период	с	1965	по	2000	годы	увеличились	более	чем	на	треть,	
и	составили	–	8,11	млн.	га,	а	потребление	воды	увеличилось	в	три	раза,	удовлетворяя	потребности	растущего	
сельского	хозяйства	и	населения.

Регион	бассейна	Аральского	моря
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В	результате	планомерного	интенсивного	развития	орошаемого	земледелия	и	увеличения	безвозвратного	водо-
потребления	стока	рек	Сырдарьи	и	Амударьи	на	орошение	практически	прекратилось	поступление	в	море.	Еже-
годное	снижение	уровня	воды	в	море	составило	от	1,5	до	2	метров,	уменьшение	объема	-	на	100-150	кубических	
километров	и	площади	поверхности	-	на	4	тыс.	квадратных	километров.

В	1988	году	море	разделилось	на	две	части:	Северное	море	(Малое	Аральское	море),	целиком	находящееся	на	
территории	Казахстана	и	Большое	море,	находящееся	значительной	частью	на	территории	Узбекистана.

В	дальнейшем	уровень	Малого	моря	стабилизировался	на	отметке	39	м	БС.	Вода,	поступающая	в	Малое	море	
из	реки	Сырдарьи,	стала	уходить	по	прорану	в	Большое	море,	где	безвозвратно	терялась.

Высыхание	Большого	моря	приняло	необратимый	характер.	Море	отступило	от	берегов	в	некоторых	местах	
более	чем	на	100-150	километров,	оставляя	за	собой	последствия	экологической	катастрофы	на	территории	
более	чем	в	33	тысячи	квадратных	километров	бывшего	морского	дна.	Оно	разделилось	на	Западный	(глубоко-
водный)	и	Восточный	плесы,	который	высох	в	2009	году.

Уровень	солености	моря	местами	достиг	100	-	120	граммов	на	литр,	полностью	изменив	морские	экосистемы	и	
организмы,	способные	выжить	в	море,	что	привело	к	катастрофическим	последствиям.

Аральский	кризис
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Рисунок 2. Карта А.Бутакова 1848 года

Последствия кризиса в 
казахстанской части бассейна 
Аральского моря 
В	 результате	 сокращения	 притока	 воды	 начались	 и	 в	
дальнейшем	пошли	ускоренными	темпами	обмеление и 
засоление Аральского	моря.

Промышленный	лов	рыбы	и	рыбоперерабатывающая	от-
расль	пришли	в	упадок,	исчезли	морские	транспортные	
коммуникации.	

На	 осушенном	 дне	 Арала	 формируется песчано-
солончаковая пустыня,	 которая	 стала	 очагом	 выноса	
засоленной	пыли,	разносимой	на	огромные	расстояния,	
поражая	 сельскохозяйственные	 угодья,	 естественный	
растительный	покров,	ухудшая	качество	почв,	воды,	воз-
духа,	а	также	вредно	воздействуя	на	здоровье	людей	и	
животных.

Континентальность	климата,	в	прилегающих	к	морю	рай	
онах,	усилилась,	изменилась	глубина	залегания	подзем-
ных	 вод,	 стали	 развиваться	 процессы	 опустынивания 
земель.	В	связи	с	высыханием	моря	поднялась	летняя	
температура,	 усилилась	 сухость	 воздуха.	 Сокращается	
безморозный	 период,	 что	 отрицательно	 сказывается	 на	
продуктивности	сельскохозяйственных	культур.

Сокращение	размеров	акватории	Аральского	моря	сопро-
вождалось	ростом	площади	мелководий,	изменениями	в	
характере	течений	и	водообмена	термического	режима.

Растущий	дефицит воды	и	ухудшение	ее	качества	по-
влекли	 деградацию почв и растительного покрова,	
высыхание	озерных систем дельты, невосполнимые 
изменения во флоре и фауне.	
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Экосистема	оказалась	нарушенной,	исчезло	более	20	видов	представителей	флоры	и	фауны.	В	составе	фауны	
сохранилось	лишь	несколько	видов	гидробионтов.	Произошел упадок ондатроводства и рыболовства. 

Ввиду	 резкого	 сокращения	 речного	 стока	 и	 увеличения	 минерализации	 ухудшилась	 система обеспечения 
населения питьевой водой.	Из	 всех	 населенных	пунктов,	 расположенных	в	 непосредственной	близости	от	
Аральского	моря	лишь	3%	располагало	централизованной	системой	водоснабжения,	большинство	населения	
вынуждено	брать	воду	из	колодцев	и	открытых	каналов.	В	целом	распределение	воды	в	Кызылординской	об-
ласти	происходило	по	следующей	схеме:	55%	поступало	по	трубопроводам,	26%	-	из	колодцев,	и	открытых	во-
доемов,	19%	обеспечивалось	привозной	водой.	Более	половины	от	общего	количества	воды,	централизованно	
поступающей	по	водопроводу,	не	соответствовало	бактериологическим	и	химическим	требованиям,	установлен-
ным	санитарными	нормами.

Аральское	экологическое	бедствие	оказывает	негативное воздействие на условия и качество жизни жите-
лей	бассейна	–	безработица,	снижение	доходов,	миграция,	низкий	уровень	продолжительности	жизни,	высокий	
показатель	детской	смертности,	рост	инфекционных	и	вирусных	заболеваний	–	это	не	полный	перечень	послед-
ствий	экологического	кризиса.

Резкое	ухудшение	качества	жизни,	питания	и	условий	труда	местного	населения	привело	к	росту заболеваемо-
сти и смертности жителей региона до	наивысшего	уровня,	зарегистрированного	в	СНГ,	снижению	продолжи-
тельности	жизни,	росту	детской	смертности.	Индекс	младенческой	смертности	в	отдельных	районах	превысил	
80	 на	 1000	 новорожденных.	 Кишечные	 заболевания	 являются	 одной	 из	 наиболее	 распространенных	 причин	
младенческой	смертности.	Количество	детей,	умирающих	от	инфекционных	заболеваний,	более	чем	в	пять	раз	
выше,	чем	в	странах	Восточной	Европы.	В	Приаралье	80%	беременных	женщин	страдает	анемией,	а	среди	де-
тей	анемия	в	6	раз	выше,	чем	в	среднем	по	Центральной	Азии.	Неблагоприятная	обстановка	и	невозможность	
трудоустройства	вызвали	в	последние	годы	миграцию	населения	из	региона.

Динамика деградации
Аральского моря за последние 20 лет

1989,	август 2001,	август 2005,	август

2006,	август 2007,	август 2009,	август
Рисунок 3. Космоснимки Аральского моря, NASA, EOSNAP
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Меры по преодолению кризиса в Приаралье 
Аральский	кризис	затрагивает	интересы	всех	стран	Центральной	Азии.	Он	стал	предметом	озабоченности	миро-
вой	общественности.	Кризис	Арала	привел	не	только	к	огромному	экономическому	ущербу,	но	и	к	разрушению	
всей	среды	обитания	человека.

Острота	ситуации	и	нерешенность	проблем	организации	совместного	управления	ограниченными	водными	ре-
сурсами	трансграничных	рек	бассейна	Аральского	моря	стали	стимулом	к	интенсивному	региональному	сотруд-
ничеству.	Так,	26	марта	1993	года	в	г.Кызылорде	состоялась	конференция	руководителей	центрально-азиатских	
государств	и	по	ее	итогам	было	подписано	Соглашение	о	совместных	действиях	по	решению	проблем	Араль-
ского	моря	и	Приаралья,	экологическому	оздоровлению	и	социально-экономическому	развитию	Аральского	ре-
гиона.	Тогда	же	были	образованы	Международный	фонд	спасения	Арала	(МФСА)	с	Исполнительным	комитетом	
и	его	региональными	институтами	и	филиалами	в	странах	региона	по	совместному	управлению	водными	ре-
сурсами	и	устойчивому	развитию	бассейна	Аральского	моря,	а	также	Межгосударственный	Совет	по	проблемам	
бассейна	Аральского	моря	(МГСА).	В	структуру	МГСА	также	вошли	Комиссия	по	устойчивому	развитию	(КУР)	и	
Межгосударственная	водохозяйственная	комиссия	(МКВК).

Первым	президентом	Международного	фонда	спасения	Арала	был	избран	Президент	Республики	Казахстан	
Н.Назарбаев.	

Согласно	 правилу	 ротации	 руководства	Фондом,	 в	 2008	 году	Президент	 Республики	 Казахстан	Н.Назарбаев	
вновь	занял	пост	Президента	МФСА.	Филиалом	Исполнительного	комитета	МФСА	в	Республике	Казахстан	явля-
ется	Исполнительная	дирекция	МФСА	с	Кызылординским	отделением.

В	январе	1994	года	на	конференции	глав	государств	Центральной	Азии	в	Нукусе	была	принята	Программа	кон-
кретных	действий	по	улучшению	экологической	обстановки	в	бассейне	Аральского	моря	(ПБАМ),	которая	позже	
стала	именоваться	ПБАМ	-1,	в	которой	были	определены	17	проектов,	направленных	на	улучшение	социально-
экономической	и	экологической	обстановки	региона	экологического	бедствия.

Позже	в	2003	году	была	принята	вторая	Программа	ПБАМ-2,	которая	завершается	в	2010	году,	и	в	настоящее	
время	готовится	третья	программа.	

Тем	самым,	впервые	в	истории	регионального сотрудничества были	воедино	связаны	проблемы	экономики	
и	экологии.	По	существу,	эта	программа	стала	первой	попыткой	интеграции	экологических	приоритетов	в	по-
литические	и	экономические	решения	на	межгосударственном	уровне.	Программа	бассейна	Аральского	моря	
(ПБАМ)	в	настоящее	время	является	основным	и	единственным	документом,	охватывающим	весь	глобальный	
комплекс	проблем	кризисного	региона.	МФСА,	с	момента	своего	учреждения,	проводит	работы	по	привлечению	
в	регион	средств	стран-доноров	и	международных	организаций	для	выполнения	этой	программы.	За	период	с	
1994	года	в	регионе	осуществляли	и	продолжают	осуществлять	свою	деятельность	Всемирный	банк	реконструк-
ции	и	развития,	ПРООН,	ЮСАИД,	Европейский	союз,	Глобальный	экологический	фонд,	Японское	Агентство	по	
международному	сотрудничеству	(ЯАМС)	и	другие	организации.	

Принимаемые	ПБАМ	меры	направлены	на	решение	следующих	задач:
	 •	оздоровление	экологической	ситуации;
	 •	оздоровление	населения;
	 •	развитие	и	улучшение	социальной	и	производственной	инфраструктуры;
	 •	обеспечение	доступа	к	чистой	питьевой	воде;
	 •	обеспечение	рационального	водопользования.		

На национальном уровне	Правительством	Казахстана	также	были	приняты	конкретные	меры	по	защите	по-
страдавшего,	от	экологической	катастрофы,	населения.	Законом	РК	от	30	июня	1992	года	“О	социальной	защите	
граждан,	пострадавших	вследствие	экологического	бедствия	в	Приаралье”	были	определены	границы	террито-
рии,	оказавшейся	под	воздействием	экологической	катастрофы,	и	предусмотрены	специальные	льготы	населе-
нию,	проживающему	в	этом	регионе	для	снижения	последствий	кризиса.	Согласно	вышеуказанному	Закону	в	
состав	Казахстанского	Приаралья,	объявленного	зоной	экологического	бедствия,	вошли:

территория	Кызылординской	области	полностью	и	частично	территории	трех	областей,	а	именно:
в	Актюбинской	области	–	5	районов:	Байганинский,	Иргизский,	Мугалжарский,	Темирский	и	Шалкарский;
в	Южно-Казахстанской	области	–	город	Туркестан	и	4	районов:	Арысский,	Отрарский,	Сузакский	и	
Шардаринский;
в	Карагандинской	области	-	Улытауский	район.

Региональное	сотрудничество
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Рисунок 4. Карта казахстанской 
части Приаралья

Для	 решения	 проблем	 Приаралья	 Правительством	
Республики	 Казахстан	 были	 приняты	 Программы	 по	
комплексному	решению	проблем	Приаралья	на	2004-
2006	и	2007-2009	годы,	направленные	на	реализацию	
комплекса	мер	по	улучшению	экологических,	экономи-
ческих	и	социальных	факторов,	оказывающих	влияние	
на	качественный	уровень	жизнедеятельности	местно-
го	населения.

С	1998	года	в	рамках	Программы	Бассейна	Аральского	
моря	 составляется	Перечень	 приоритетных	 объектов	
производственного	 назначения	 и	 социальной	 сферы,	
финансируемых	 за	 счет	 взносов	 Республики	 Казах-
стан	в	МФСА.	Перечень	разрабатывается	ежегодно	по	
предложениям	 областного	 и	 районных	 Акиматов	 Кы-
зылординской	 области,	 республиканских	 ведомств,	 и

утверждается	Исполкомом	МФСА	по	согласованию	с	Правительством	РК.	В	перечень	включаются	социально	
значимые	проекты	пилотного	характера	по	районам	экологического	бедствия,	не	охваченные	национальными	и	
областными	бюджетными	программами.	Реализация	выполненных	ИД	МФСА	проектов	направлена	на:

•	обеспечение	населения	чистой	питьевой	водой;
•	оздоровление	экологической	обстановки	(лесомелиоративные	работы,	расширение	заповедников,	
		заполнение	высохших	озер	в	дельте	р.Сырдарья,	обводнение	пастбищ	и	сенокосов);
•	оздоровление	населения	(приобретение	лекарственных	препаратов,	единовременная	помощь	на	
		содержание	санатория,	реконструкция	водолечебницы,	приобретение	автотранспорта	и	пр.)
•	решение	социальных	вопросов	путем	установки	мини-котельных	в	школах	и	детских	дошкольных	
		учреждениях;	конкретных	действий,	направленных	на	удовлетворение	неотложных	нужд	населения;
•	рациональное	водопользование	путем	реконструкции	водохозяйственных	объектов.	

Выполненные проекты: 
1. Обеспечение населения чистой питьевой водой
Жители	 отдаленных	 населенных	 пунктов	Аральского	 и	 Казалинского	 районов	 используют	 для	 хозяйственно-
питьевых	нужд	воду	из	открытых	водоемов,	расположенных	в	разной	степени	удаленности	от	поселков,	порою	
достигая	5	км	или	прямо	из	оросительных	каналов.	Питьевая	вода	заполнялась	в	40-литровые	фляги	и	достав-
лялась	с	помощью	самодельных	тележек.	Зачастую	для	хозяйственных	нужд	используется	минерализованная	
вода	с	содержанием	солей	до	2,5-2,7	г/л	из	самоизливающихся	скважин.

По	 обеспечению	 населения	 чистой	 питьевой	 водой	 Исполнительной	 Дирекцией	 было	 реализовано	 11	 про-
ектов,	 в	 частности	были	приобретены	автоводовозы	для	 удаленных	от	 водоисточников	населенных	пунктов,	

Рисунок 5. Забор воды для хозяйственных нужд 
населением пос. Уркендеу из самоизливающей-
ся скважины. Содержание соли составляет 2,47 

мг/л. Ранее использовалась для питья

опреснительные	 установки,	 включая	 строитель-
ство	 соответствующих	 помещений,	 построен	
новый	 локальный	 водопровод,	 а	 также	 осущест-
влено	 бурение	 новых	 глубоководных	 скважин.	 В	
состав	проектных	работ	при	реализации	проектов	
водоснабжения	входили:	строительство	насосной	
станции,	 хлораторной,	 резервуара-	 отстойника,	
строительство	 водовода	 и	 водонапорной	 башни,	
установка	водоразборных	колонок.	В	составе	про-
ектов	по	водоснабжению	с	использованием	опре-
снительных	 установок	 входили:	 бурение	 скважин	
с	установкой	водоподъемников,	строительство	ре-
зервуара	для	соленой	воды,	монтаж	электродиа-
лизной	опреснительной	установки	с	резервуаром	
для	 чистой	 воды,	 а	 также	 приобретение	 дизель-
ного	генератора	для	резервного	электропитания	и	
другие	виды	работ.
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Рисунок 6. Емкость для исходной воды Рис.7 Водоснабжение пос. Каратерень Араль-
ского района Насосная станция с хлораторной 
и резервуаром отстойником емкостью 50 куб.м.

Рисунок 8. Фрагмент опреснительной 
установки

Рисунок 9. Колодцы для хранения воды на 
хозяйственно-питьевые нужды населения

пос. Каратерень

Рисунок 10. Водоразборная колонка в 
пос. Каратерень

Рисунок 11. Здание опреснительной
установки в пос. Уркендеу
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Таблица 1. Сводные данные о выполненных проектах
по обеспечению населения чистой питьевой водой

Проект Мощность Сметная стоимость 
(млн тенге)

Аральский район
Водоснабжение	поселка	Каратерень 5,4км 24,13

1 Производство	пластиковых	бутылок	и	линия	разлива	питьевой	воды	г.Аральск

2 Приобретение	автоводовозов	для	обеспечения	питьевой	водой	отдаленных	
населенных	пунктов

3 Акимат	района 5ед

 Акимат	района 1ед 3,0

аул	Тастубек 1ед 2,5

аул	Акшатау 1ед 2,5

аул	Куланды 1ед 2,7

аул	Жанакурлыс 1ед 2,7

Казалинский район
4 Обеспечение	питьевой	водой	с	использованием	опреснительных	установок	в	

пос.Уркендеу
1ед 13,45

5 Строительство	временного	помещения	под	опреснительную	установку	в	ауле	
Уркендеу

1ед 4,43

6 Ремонтные	работы	по	восстановлению	опреснительной	установки	в	ауле	
Уркендеу

1ед 5,0

7 Улучшение	водоснабжения	пос.Сарыбулак	за	счет	бурения	глубоководной	
скважины

1ед 5,38

8 Приобретение	автоводовозов	для	обеспечения	питьевой	водой	отдаленных	
населенных	пунктов

Акимат	района 5ед

Акимат	района 1ед 3,0

Кармакшинский район
9 Приобретение	автоводовозов	для	обеспечения	питьевой	водой	отдаленных	

населенных	пунктов

Акимат	района 1ед 3,0

10 Бурение	разведочно-эксплуатационной	скважины	на	территории	Областной	
многопрофильной	больницы

420м 5,43

11 Бурение	разведочно-эксплуатационной	скважины	на	территории	ОМЦ	для	
хозяйственно-питьевых	нужд

420м 5,58

2. Оздоровление экологической обстановки и сохранение природного комплекса 
В	Аральском	районе	были	проведены	проекты	по	улучшению	подпитки	озерных	систем	Камыстыбас	и	Тущи-
бас.

Существующая	озерная система Камыстыбас расположена	на	правобережной	части	р.Сырдарья	в	1-2	км	от	
русла	реки	и	 имеет	 важное	рыбохозяйственное	 значение,	 а	 также	 служит	 природным	 комплексом.	Система,	
общей	площадью	около	17,7	тыс.	 га,	включает	в	себя	следующие	озера:	Раимколь,	Жаланашколь,	Каязды	и	
Камыстыбас.	Подпитка	озерной	системы	из	р.Сырдарья	осуществлялась	целой	цепью	протоков.	В	паводковый	
период	через	эти	протоки	происходило	накопление	воды	в	озерной	системе,	в	летний	период	часть	из	них	пере-
крывалась	посредством	устройства	временных	перемычек	для	предотвращения	обратного	стока.	

На	период	реализации	проекта	подпитка	озерной	системы	осуществлялась	двумя	основными	протоками	Жасу-
лан	и	Советжарма.	Интенсивное	заиление	протоков	значительно	уменьшило	их	пропускную	способность.	Необ-
ходимо	было	увеличить	пропускную	способность	до	30	кубических	метров	в	секунду	для	поддержания	отметки	
воды	на	уровне	56,00	м	Б.С.

Сводные	данные	о	выполненных	проектах	по	обеспечению	населения	чистой	питьевой	водой	приводятся	в	

Таблице1.	
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Рисунок 12. Озеро Камыстыбас

негативное	экологическое	влияние	на	условия	проживания	населения	Бугуньского	аульного	округа,	в	котором	
проживало	более	2800	человек.	В	составе	проекта	выполнены	работы	по	реконструкции	канала	Балгабай	про-
тяженностью	3,4	км	с	пропускной	способностью	10	кубических	метров	в	секунду	и	строительству	трех-очкового	
трубчатого	переезда	на	автомобильной	дороге	Камыслыбас-Бугунь,	диаметр	труб	–	1,5	м.

Проект	“Расширение территории заповедника Барсакельмес. Создание и зонирование биосферной тер-
ритории заповедника Барсакельмес. Разделение на кластерные участки”.

Современная	территория	заповедника	расположена	на	полуострове	Барсакельмес	и	находится	в	северной	ча-
сти	восточного	побережья	Аральского	моря.	Наиболее	высокая	часть	территории	имеет	абсолютную	отметку	
100	м	над	уровнем	моря.	Общая	площадь	заповедника	составляет	16,795	га.	На	Барсакельмесе	самой	природой	
созданы	благоприятные	условия	для	охраны	и	размножения	редких	и	исчезающих	видов	животных.	Большой	
научный	 интерес	 представляет	 растительность	 острова,	 где	 произрастают	 типичные	 представители	 пустын-
ной	флоры.	Гордостью	заповедника	является,	несомненно,	кулан,	занесенный	в	1956	году	в	Красную	книгу	и	
Красную	книгу	РК	как	исчезающий	вид.	Однако,	ввиду	стремительного	обмеления	Аральского	моря	произошло	
соединение	восточной	части	Барсакельмеского	заповедника	с	материком,	что	вынудило	парнокопытных	живот-
ных	осваивать	новые	территории.	Данный	факт	поставил	перед	администрацией	заповедника	новые	задачи,	а	
именно:	

•	проведение	повторного	зонирования	территории	заповедника;
•	присоединение	дополнительных	территорий	дна	высохшего	моря	по	направлению	к	участкам	Каска-
		Кулан,		Токпан,	Куйлыс,	общей	площадью	около	220-250	тыс.	га,	что	значительно	превышает	перво-	
		начальные	размеры	острова;
•	юридическое	закрепление	охраняемых	территорий;
•	своевременное	финансирование.

В	составе	проекта	были	выполнены	работы	по	уширению	
и	углублению	канала	Советжарма.	В	настоящее	время	на	
протоке	Жасулан	 за	 счет	 областного	 бюджета	 построено	
головное	гидротехническое	сооружение.	Для	нормального	
функционирования	озерной	системы	Камыстыбас	необхо-
димо	решить	вопрос	строительства	ГТС	на	канале	Совет-
жарма.

Существующая	озерная система Тущибас расположена	в	
районе	поселка	Бугунь	Аральского	района.	Подпитка	озер-
ной	 системы	 осуществлялась	 из	 р.Сырдарья	 через	 про-
ток	 Балгабай.	Местное	 население	 использовало	 озерную	
систему	для	ведения	рыбного	промысла,	а	примыкающие	
к	водоему	заливные	сенокосные	угодья	служили	кормовой	
базой	животноводства.	В	 связи	 с	 нарушением	 гидрологи-
ческого	 режима	 реки	 Сырдарьи	 нарушилась	 устойчивая	
подача	 воды	 в	 озерную	 систему	 Тущибас,	 что	 вызвало

Рисунок 13. Заповедник Барсакельмес, куланы

Кроме	 этого	 важным	 элементом	 экосистемы	 Приара-
лья	 являются	 озерные	 системы	 нижней	 дельты	 реки	
Сырдарья	 и	 восточное	 побережье	Малого	 и	 Большо-
го	Аральского	моря,	 где	 проходит	массовая	миграция	
водно-болотных	 птиц.	 Все	 это	 в	 комплексе	 предпо-
лагает	 многоплановую	 реорганизацию	 заповедника	 с	
учетом	сочетания	природоохранной	и	 природопользо-
вательской	деятельности	на	выделенных	территориях,	
что	 возможно	 при	 организации	 биосферного	 резерва-
та	на	базе	 заповедника	Барсакельмес.	Единственный	
на	 Аральском	 море	 остров-заповедник	 Барсакельмес	
(площадь	 16,7	 тыс.га)	 является	 эталоном	 пустынных	
экосистем	Центральной	Азии.	
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Рисунок 14. Заповедник Барсакельмес

Рисунок 15. Щитомордник обыкновенный Рисунок 16. Заповедник Барсакельмес

Необходимость	расширения	его	 территории	ориенти-
ровочно	 до	 250	 тыс.	 га	 –	 основное	 требование	 вре-
мени.	 Комитет	лесного	и	 охотничьего	 хозяйства	МСХ	
РК	и	МФСА	имеют	уникальную	возможность	создания	
первого	в	Приаралье	биосферного	резервата	на	базе	
заповедника	 Барсакельмес.	 Создание	 биосферного	
резервата	 позволит	 сохранить	 не	 только	 биологиче-
ское	разнообразие,	 но	и	 создаст	модель	 устойчивого	
социально-экономического	 развития	 территории.	 На	
расширение	территории	заповедника	Барсакельмес	до	
250	тыс.	га	по	линии	МФСА	в	2005	году	было	выделено	
2,6	млн.	тенге,	а	в	2007	году	на	разработку	естествен-
нонаучного	и	социально-экономического	обоснования	
первого	в	Приаралье	биосферного	резервата	1,54	млн.	
тенге.	Однако	дальнейшее	финансирование	в	этом	на-
правлении	по	линии	МФСА	приостановлено	из-за	от-
сутствия	средств.

Меры по восстановлению уровня Малого Арала 

Составной	частью	природоохранной	деятельности	стало	восстановление Малого Аральского моря.	Как	из-
вестно,	в	1989	 году	море	окончательно	разделилось	на	две	части:	Северное	море	 (Малое	Аральское	море),	
целиком	находящееся	на	территории	Казахстана	и	Большое	море.	Северному	Аралу	грозила	более	тяжелая	
участь	по	сравнению	с	Большим	Аралом,	поскольку	сырдарьинская	вода	по	узкому	прорану	перетекала	из	Мало-
го	Арала	в	Большой	Арал.	Это	было	вызвано	образовавшимся	на	тот	момент	перепадом	в	уровне	воды	(уровень	
воды	в	Малом	Арале	находился	на	отметке	39	м,	тогда	как	Большого	моря	–	36	м).	Такая	ситуация,	к	тому	же,	
не	оказывала	существенной	пользы	Большому	Аралу,	поскольку	ее	было	недостаточно	даже	для	компенсации	
влаги,	испарявшейся	с	зеркала	моря.	Будущее	рисовалось	в	самых	мрачных	тонах.	Высохшее	дно	северной	
части	Арала	и	вся	его	прибрежная	зона	превращались	в	огромную	пустыню,	ставшую	источником	солевых	бурь.	
Безводье,	полное	исчезновение	рыбного	промысла,	невозможность	заниматься	животноводством,	не	говоря	уже	
о	земледелии	-	вот	что	грозило	этому	региону.	Бывшие	рыбацкие	секции,	где	еще	теплилась	жизнь,	оказались	
на	грани	вымирания.

В	 1992	 году	 силами	местного	 населения	 начались	 работы	 по	 перекрытию	прорана	 и	 возведению	 в	 проливе	
Берга,	в	районе	полуострова	Кокарал,	временной	дамбы	для	сокращения	и	последующего	заполнения	отделив-
шейся	северной	части	моря.	Эта	дамба,	или	перемычка,	получила	название	Кокаральской.	Жители	и	тогдашнее	
руководство	района	не	имело	ни	проекта,	ни	финансовых	средств.	На	свой	страх	и	риск	местное	население	
взялось	за	крайне	сложное	дело.	Возможно	это	выглядело	авантюрой	(что	позже	и	подтвердилось),	но	у	араль-
цев	 	не	было	иного	выбора.	Возведенное	тогда	сооружение	просуществовало	девять	месяцев.	За	это	время
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уровень	воды	в	малом	Арале	поднялся	на	один	метр,	но	весенний	паводок	1993	года	разрушил	и	смыл	дамбу.	
Вода	снова	стала	перетекать	на	юг.	Так	повторялось	несколько	лет	подряд.	Казалось	бы	у	аральцев	должны	
были	опуститься	руки,	но	они	не	смирились	с	неудачами	и	продолжали	бороться	за	Малый	Арал.

В	1996	году	методом	народной	стройки	перемычка	была	вновь	восстановлена.	Теперь	требовалось	нарастить	
и	усилить	ее.	По	инициативе	областного	Акимата	в	начале	1997	 года	к	работам	были	привлечены	уже	круп-
ные	мелиоративно-строительные	организации	области,	имеющие	свои	строительные	филиалы	во	всех	районах	
области,	что	позволило	начать	интенсивную	работу	по	наращиванию	перемычки.	Однако	катастрофически	не	
хватало	финансовых	средств.	В	эти	очень	трудные	для	Приаралья	времена	с	инициативой	включения	проекта	
строительства Кокаральской перемычки на Малом Арале в	Перечень	приоритетных	объектов	в	рамках	Про-
граммы	бассейна	Аральского	моря	(ПБАМ),	выступила	Исполнительная	дирекция	МФСА.	

Проектируемая	Кокаральская	перемычка	была	расположена	на	дне	бывшего	пролива	Берга,	соединявшего	се-
верную	часть	Аральского	моря	с	ее	южной	частью	(Большой	Арал).	В	состав	основных	сооружений	1-ой	очереди	
строительства	Кокаральской	перемычки	входили:	перемычка	(дамба	-	дорога)	из	мелкопесчаных	грунтов	длиной	
12,7	км;	максимальная	высота	дамбы	-	3,0	м;	ширина	по	гребню	–	10	м;	заложение	откосов	-	верховье	1:4	и	ни-
зовье	1:10;	открытый	дренаж	для	прокачки	фильтрационного	расхода	воды	через	тело	перемычки	и	основание.	
Стоимость	пилотного	проекта	оценивалась	в	10	млн.	долларов	США.	В	результате	работ	за	период	с	1998	по	
1999	годы	верх	дамбы	был	доведен	до	отметки	44	метра,	горизонт	воды	в	Малом	Арале	увеличился	с	отметки	
39	до	41,85	метра.	Объем	чаши	водоема	возрос	более	чем	на	треть	и	достиг	26,62	кубических	километров,	а	
площадь	зеркала	составила	3255	квадратных	километров.	Планировалось	продолжить	работы	на	Кокаральской	
перемычке:	усилить	поперечный	профиль;	создать	пляжный	откос,	для	гашения	волн;	построить	водосбросные	
сооружения	с	рыбоходом,	для	сброса	воды	в	южном	направлении	при	наполнении	чаши	Малого	Арала.	Однако,	
20	апреля	1999	года	случилось	то,	чего	опасались	меньше	всего:	в	результате	штормового	ветра	произошел	
прорыв	дамбы.

Рисунок 17. Перекрытие протоки 
между Северным (Малым) и 
Большим Аральским морем

Опыт	 восстановления	 моря	 убедительно	 показал	 не-
обходимость	строительства	капитального	сооружения,	
обеспечивающего	безаварийный	сброс	излишков	воды	
и	предотвращающего	переполнение	моря.

За	 неполные	 полтора	 года	 реализации	 проекта	 было	
освоено	60,32	млн.тенге.	Следует	отметить,	что	строи-
тельство	 Кокаральской	 перемычки	 существенно	 по-
влияло	на	экологическую	и	социально-экономическую	
обстановку	в	северном	Приаралье.	Вода	подошла	к	го-
роду	Аральск	на	10-12	км.	Заполнились	придельтовые	
озерные	системы,	казалось	бы	еще	недавно	обречен-
ные	 на	 исчезновение,	 в	 них	 снова	 стали	 встречаться	
ценные	породы	рыб.	Обнаженное	дно	моря	покрылось	
растительностью,	было	замечено	появление	некоторых	
диких	животных	и	возвращение	перелетных	птиц.	Сви-
детельством	 начавшегося	 возрождения	 края	 к	 жизни	
стало	возобновившееся	строительство	жилых	домов	в	
прибрежных	аулах.	В	отдаленных	населенных	пунктах	
наблюдался	рост	числа	жителей.

После	разрушения	Кокаральской	перемычки	специалисты	водного	хозяйства,	аксакалы	Каратереньского	и	Бу-
гуньского	 аульных	 округов	 предложили	 произвести	 капитальный	ремонт	 существующего	 гидротехнического 
сооружения Аклак.	Предусматривалось	перекрыть	один	из	рукавов	р.	Сырдарья	на	этом	участке	для	подня-
тия	уровня	воды	и	заполнения	ею	озера	Карашалан	и	близлежащих	мелких	озерных	систем	путем	пропуска	
через	каналы	Кокш,	Сагимбай	и	Тастак,	которые	предстояло	углубить	и	уширить.	Для	местного	населения	это	
имело	жизненное	значение,	поскольку	из-за	усыхания	прежде	многочисленных	озер	дельты	оно	столкнулось	с	
серьезными	трудностями.	Например,	воду	для	питьевых	и	хозяйственных	нужд	им	приходилось	теперь	брать	из	
р.Сырдарья,	протекающей	на	значительном	расстоянии	от	этих	населенных	пунктов.	Практически	исчезли	усло-
вия	для	рыболовства.	Уменьшилась	продуктивность	сенокосных	угодий,	что	негативно	сказалось	на	кормовой
базе	животноводства.	Особенно	остро	эти	вопросы	встали	перед	населением	Каратеренского	аульного	округа.
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Перекрытие р.Сырдарья на участке Аклак Аральского района

Проектом	было	предусмотрено	перекрытие	р.Сырдарья	земляной	перемычкой	и	устройство	защитной	дамбы	
для	предотвращения	угрозы	затопления	сенокосных	угодий	и	пастбищ.	

Параметры	перемычки:	длина	-	43	м;	ширина	по	верху	–	20	м;	объем	земляных	работ:	30,882	тыс.	кубических	
метров;

Параметры	защитной	дамбы:	длина	-	1060	м;	ширина	по	верху	–	10	м;	объем	земляных	работ	11,986	тыс.	куби-
ческих	метров.	Сметная	стоимость	проекта	-	5,664	млн.тенге.	Реализация	проекта	начата	и	завершена	в	1999	
году.	

Автодорожный мост через канал Сагимбай

В	связи	с	перекрытием	р.Сырдарья	на	участке	Аклак	и	затоплением	озерных	систем	дельты,	жители	отдаленных	
населенных	пунктов	оказались	отрезанными	от	дорог,	в	связи	чем	возникла	необходимость	строительства	авто-
дорожного	моста.	Проектом	предусматривалось	строительство	4-х	пролетного	моста	длиной	36	м	и	шириной	9	
м	с	облицовкой	русла	каналов	в	пределах	моста	ж/б	плитами	6х2х0,15	м.	Проект	оценивался	в	5,96	млн.тенге.	
Реализация	проекта	начата	и	завершена	в	2000	году.

Перекрытие р.Сырдарья в районе Кокш и восстановление защитной дамбы

Проектом	было	предусмотрено	перекрытие	русел	р.Сырдарья	и	восстановление	защитной	дамбы	в	районе	ка-
нала	Кокш.	Эти	мероприятия	проводились	для	предотвращения	от	затопления	сенокосных	угодий	и	пастбищ,	
а	также	от	разлива	дамбы	и	откосов	канала	Кокш.	Параметры	двух	перемычек:	ширина	по	верху	20	м;	средняя	
высота	10,5	м;	объем	земляных	работ	65,288	тыс.	кубических	метров.	Параметры	защитной	дамбы:	длина	2500	
м;	средняя	высота	1,0	м;	объем	земляных	работ	23,333	тыс.	кубических	метров.

Сметная	стоимость	проекта	составила	12,28	млн.тенге.	Реализация	проекта	начата	и	завершена	в	2001	году	с	
балансовой	стоимостью	12,62	млн.тенге.	

Рисунок 18. Верхний бьеф трубчатого 
переезда на протоке Балгабай

Решение	этих	вопросов	имело	большое	экологическое	и	социально-экономическое	значение.	Исполнительная	
дирекция	МФСА	поддержала	предложение	аральцев	и	по	линии	его	Кызылординского	отделения	были	осущест-
влены	следующие	проекты:
	 1.	Ремонтно-восстановительные	работы	нижнего	бьефа	гидросооружения	на	участке	Аклак	Аральского		
	 				района
	 2.	Расширение	и	углубление	каналов	Сагимбай,	Кокш,	Тастак	в	Аральском	районе
	 3.	Перекрытие	р.Сырдарья	на	участке	Аклак	Аральского	района
	 4.	Автодорожный	мост	через	канал	Сагимбай
	 5.	Перекрытие	р.Сырдарья	в	районе	Кокш	и	восстановление	защитной	дамбы.

Аклакский шлюз-регулятор предназначен	для	регулирования	минеральных	расходов	реки	Сырдарья,	
подаваемых	в	озерные	системы	и	заливные	луга.	Рез-
кое	 отличие	 избыточных	 расходов	 от	 первоначальных	
расчетных	параметров	привели	к	значительному	разру-
шению	нижнего	бьефа	гидросооружения.	Сметная	стои-
мость	проекта	13,63	млн.тенге.	Реализация	проекта	на-
чата	и	завершена	в	1999	году.

Каналы Сагимбай и Кокш	 подпитывают	 большую	
озерную	 систему	Каршалан,	 расположенную	в	 районе	
населенных	пунктов	Бугунь,	Карашалан	и	станцию	Бу-
гунь	Бугуньского	аульного	округа.	Канал Тастак	предна-
значен	для	подпитки	мелких	озерных	систем,	располо-
женных	около	населенных	пунктов	Каратерень,	Тастак	
и	станции	Каратерень	Каратереньского	аульного	округа.	
Озеро	Карашалан	и	система	озер	у	поселка	Каратерень	
далее	образуют	целую	цепь	озерных	систем,	формиру-
ющих	озерно-болотные	угодья	в	дельте	реки	Сырдарья.	
Сметная	стоимость	проекта	составила	24,75	млн.тенге.	
Проект	начат	и	завершен	в	1999	году.
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Реконструкция Казалинского гидроузла

Казалинский	гидроузел	предназначен	для	подачи	воды	в	оросительные	магистральные	каналы	правобережный	
(ПМК)	и	левобережный	(ЛМК),	а	также	канал	Аксай,	пропускной	способностью	30	кубических	метров	в	секунду.	
Сооружение	играет	важное	значение	для	обводнения	Аксай-Кувандарьинской	системы	озерно-болотных	угодий	
в	дельте	р.	Сырдарья.	Проект	реализован	в	2000-2001	годы.	Сметная	стоимость	проекта	составила	14,7	млн.	
тенге.	

Проект увеличения пропускной способности русла реки Сырдарьи и строительства плотины на Малом 
море

В	2003	году	в	рамках	Программы	бассейна	Аральского	моря	ПБАМ-1	Правительством	РК	при	поддержке	Все-
мирного	Банка	была	начата	реализация	крупномасштабного	национального	проекта,	согласованного	со	всеми	
странами	Центральной	Азии	 “Регулирование	русла	реки	Сырдарьи	и	сохранение	северной	части	Аральского	
моря”.	Данный	проект	был	подготовлен	на	основе	двух	проектов:	4.2	Восстановление	Северной	части	Аральско-
го	моря	и	4.4	Регулирование	стока	реки	Сырдарьи	и	развитие	дельты,	вошедших	в	ПБАМ-1.	

Проект	предусматривал	строительство	гидротехнического	сооружения	-	дамбы	(создание	малого	Арала),	рекон-
струкцию	водохозяйственных	комплексов	Шардары,	Айтек	и	Аклак,	строительство	противопаводковых	плотин,	
восстановление	рыбного	хозяйства	и	др.,	стоимостью	85,79	млн.	долларов	США,	из	которых	64,5	млн.	долларов	
были	выделены	Всемирным	Банком	в	соответствии	с	Соглашением	о	займе	и	21,29	млн.	долларов	США	–	из	
республиканского	бюджета	в	качестве	со-финансирования	проекта.

Благодаря	проекту	уровень	воды	в	Малом	Арале	за	5	лет	поднялся	с	39	до	42,2	метров	и	море	приблизилось	к	
Аральску	на	расстояние	25	километров.

Президент	страны	Нурсултан	Назарбаев	по	этому	поводу	в	свое	время	заявил:	“В	мировой	истории	есть	немного	
примеров,	когда	исчезали	с	лица	земли	моря,	озера,	но	не	было	такого,	чтобы	моря	возвращались	к	своим	бере-
гам.	Казахстан	взялся	за	решение	глобальной	проблемы,	и	пока	в	этом	отношении	первый”.	

В	результате	реализации	проекта	пропускная	способность	русла	реки	Сырдарьи	увеличилась	от	350	до	700	ку-
бических	метров	в	секунду;	сохранена	северная	часть	Аральского	моря	в	качестве	географического	и	климатоо-
бразующего	объекта:	осушенное	дно	моря	покрылось	зеркалом	воды	на	площади	870	квадратных	километров	
(с	2414	до	3288	квадратных	километров);	объем	воды	в	море	увеличился	на	11,5	кубических	километров	(с	15,6	
до	27,1	кубических	километров);	снизилась	минерализация	воды	с	23	до	17	г/л.	

Поступление	в	Малое	Аральское	море	по	р.Сырдарье	в	2003	году	составило	2,85	кубических	километров,	в	2005	
году	–	4,3,	в	2007	году	–	3,6,	в	2008	году	–	3,97,	в	2009	году	–	4,2	кубических	километров.

Рисунок 20. Водосброс на плотине Северного 
Аральского моря после завершения 

строительства
Рисунок 19. Верхний бьеф плотины

Сводные	данные	о	выполненных	проектах	по	оздоровлению	экологической	обстановки	и	сохранению	природно-
го	комплекса	приведены	в	Таблице	2.
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Таблица 2. Сводные данные о выполненных проектах по оздоровлению 
экологической обстановки и сохранению природного комплекса

Проект Мощность
Сметная 

стоимость 
(млн. тенге)

Год ввода в 
эксплуатацию

1 Лесомелиоративные	работы	на	осушенном	дне	
Аральского	моря	(участок	Каскакулан)

1000	га 3.0 2004

2 Расширение	территории	заповедника	Барсакельмес 250	га 2,6 2005

3 Создание	и	зонирование	биосферной	территории	
заповедника	Барсакельмес.	Разделение	на	кластерные	участки

2,20 2007

4 Перекрытие	реки	Сырдарьи	в	районе	канала	Кокш	и	
восстановление	защитной	дамбы	(Аральский	район)

88,6	тыс.	куб.	
метров

12,62 2001

5 Реконструкция	канала	Балгабай	с	мостовым	переходом	
к	поселку	Бугунь	(Аральский	район)

3,4	км	
82,79	тыс.	куб.	

метров

18,94 2001

6 Кокаральская	перемычка	(дамба	дороги)	на	Малом	Арале	
I	очереди	строительства	(Аральский	район)

12,7	км 60,32 1998

7 Перекрытие	р.Сырдарьи	на	участке	Аклак	(Аральский	район) 42,87	тыс.	куб.	
метров

5,66 1999

8 Расширение	и	углубление	каналов	Сагимбай,	Кокш,	Тастак	
(Аральский	район)

13,4	км
304,83	тыс.	
куб.	метров

24,75 1999

9 Ремонтно-восстановительные	работы	нижнего	бьефа	
гидросооружения	на	участке	Аклак

13,63 1999

10 Автодорожный	мост	через	канал	Сагимбай	(Аральский	район) 36	м 5,96 2000

11 Уширение	и	углубление	канала	Советжарма	
(Аральский	район)

4	км
202,753	тыс.	
куб.	метров

26,14 2003

12 Восстановление	моста	на	канале	Кувандария	в	урочище
Карабай	(Казалинский	район)

36	м 7,02 2003

13 Уширение	и	углубление	канала	Абекен	(Казалинский	район) 8,6	км 35,52 2003

14 Реконструкция	Казалинского	гидроузла	(Казалинский	район) 14,25 2001

15 Перекрытие	р.Сырдарьи	в	районе	водосливной	плотины	
Айтек	(Сырдарьинский	район)

14,75

3. Решение социальных вопросов
ИД	 МФСА	 активно	 работает	 и	 в	 решении	 задач	 по	 улучшению	 социальных	 условий	 кризисного	 региона.	 В	
реализации	 Программы конкретных действий, направленных на удовлетворение неотложных нужд

Рисунок 21. Фрагмент печного отопления 
СШ №88 пос. Туктыбаева 

Казалинского района

населения	ИД	МФСА	особое	внимание	уделяет	Араль-
скому	и	Казалинскому	районам,	расположенным	в	эпи-
центре	 экологического	 бедствия.	 В	 рамках	 этой	Про-
граммы	была	оказана	помощь	местному	населению,	в	
частности	была	приобретена	спецтехника	для	комму-
нального	 хозяйства,	 приобретены	 автотранспортные	
средства	и	выделены	средства	на	содержание	детса-
дов	и	другие	неотложные	нужды.	

Перечень	реализованных	проектов	приведен	в	Табли-
це	3А.

Помимо	 указанных	 в	 таблице	 мер	 в	 сфере	 улучше-
ния	 социальных	 условий	 региона,	 ИД	 МФСА	 были	
реализованы	 проекты	 по	 реконструкции	 и	 восстанов-
лению	 теплоснабжения	 в	школах	и	детских	дошколь-
ных	 учреждениях,	 в	 большинстве	 которых	 отопление	
осуществлялось	 от	 котельных,	 работавших	 на	 твер-
дом	 топливе,	 а	 в	 некоторых	 случаях	 использовалось

+
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Таблица 3А. Сводные данные о выполненных проектах
по решению социальных вопросов

Проект Мощность
Сметная 

стоимость 
(млн. тенге)

Год ввода в 
эксплуата-

цию
Аральский район

1 Передвижная	ремонтно-техническая	мастерская	на	базе	ГАЗ-53	для	
обслуживания	водопроводных	сетей	поселка	Саксаульск

1ед 5,50 2007

2 Ассенизационные	машины 1ед 3,0 2004

3 Экскаватор	ЭО-2621	г.Аральск 1ед 5,0 2007

Казалинский район
4 Экскаватор	ЭО-2226	кент	Айтеке	би 1ед 4,5 2005

5 Поливомоечная	машина	(КО-829А)	кент	Айтеке	би 1ед 5,4 2006

6 Автогрейдер	ГС-14.02.	Айтеке	би 1ед 12,7 2007

7 Трактор	погрузчик	ТО-30	г.Аральск 1ед 7,0 2004

8 Приобретение	2-х	холодильных	агрегатов	марки	NBK4502	для	РГКП	
“Камышлыбаский	рыбопитомник”

2ед 12,0 2007

9 Микроавтобус	“Газель”,	отдел	координации	занятости	и	социальных	
программ	при	акимате

1ед 2,0 2007

10 Компьютерный	центр	для	общества	ветеранов	при	акимате 1комп 0,3 2007

11 Средства	на	содержание	детсада	“Мереке”,	г.Аральск 5,8 1999

12 Приобретение,	доставка	и	установка	сидений	и	искусственного	покрытия	
для	футбольных	полей

1200	мест
800	м2

5,0

простое	печное	отопление.	Так,	например,	в	СШ	№88	в	
поселке	Туктибай	Казалинского	района	печки	были	уста-
новлены	в	количестве	10	штук	на	каждом	из	3-х	этажей	в	
половине	имевшихся	классных	комнат.	В	зимний	период	
учащимся	и	педагогам	приходилась	заниматься	в	верх-
ней	одежде.	Во	избежание	промерзания	внутренней	ото-
пительной	 системы	 преподаватели	 устраивали	 пооче-
редное	круглосуточное	дежурство.	В	некоторых	школах	
внутренняя	отопительная	система	находилась	в	нерабо-
чем	состоянии	на	протяжении	7	и	более	лет,	 как	в	СШ	
№92	поселка	Примова	Казалинского	района.	Здания	под	
котельные	находились,	зачастую,	в	неприспособленных	
помещениях,	 наблюдались	 значительные	потери	 тепла	
из-за	течей	на	наружных	теплотрассах.	 Рисунок 22. Фрагмент печного отопления 

СШ №92 пос. Примова Казалинского района

Рисунок 23. Типичный вид котельного зала 
с миникотлами после реконстркуции

Износ	внутренней	отопительной	системы	зданий	школ	
превышал	50%.	Многие	котлы	не	подлежали	восстанов-
лению.	В	составе	осуществленных	проектов	были	вы-
полнены	работы	по	капитальному	ремонту	существую-
щих	 зданий	 котельных;	 устройству	 противопожарных	
перегородок	и	установки	резервуаров	для	20-ти	суточ-
ного	 запаса	 дизельного	 топлива;	монтажу	 тепломеха-
нического	(миникотлы)	и	электротехнического	оборудо-
вания;	 полной	 замене	наружной	 теплотрассы;	 замене	
внутренней	 отопительной	 системы	 помещения	 школ,	
детских	садов,	библиотек.

Список	 реализованных	 проектов	 по	 реконструкции	 и	
восстановлению	теплоснабжения	приведен	в	Таблице	
3Б.
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Таблица 3Б. Сводные данные о реализованных проектах по реконструкции 
и восстановлению теплоснабжения в учереждениях

Проект Мощность
Сметная 

стоимость 
(млн. тенге)

Год ввода в 
эксплуатацию

Аральский район
1 Средняя	школа	№20	пос.Бугунь 0,25Гк/час 4,87 2000

2 Детская	школа	искусств 0,25Гк/час 6,52 2001

3 Средняя	школа	№29	пос.	Саксаульск 0,25Гк/час 6,58 2004

4 Средняя	школа	№21	пос.Камбаш 0,65Гк/час 14,47 2004

5 Средняя	школа	№83	г.Аральск 0,7Гк/час 15,16 2005

6 Средняя	школа	№220	г.Аральск 3100	кв.	м 22,52 2006

7 Детский	сад	“Карлыгаш”	г.Аральск 1000	кв.	м 13,58 2006

8 Средняя	школа	№62	г.Аральск 7010	кв.	м 36,13 2007

Казалинский район
9 Средняя	школа	№165	пос.Новоказалинск 0,7	Гк/час 8,18 2000

10 Средняя	школа	№234	пос.Новоказалинск 0,6	Гк/час 9,24 2001

11 Средняя	школа	№95	г.Казалинск 0,6	Гк/час 8,97 2001

12 Средняя	школа	№88	пос.Туктибаева 0,45	Гк/час 8,18 2002

13 Средняя	школа	№92	пос.Примова 0,6	Гк/час 14,07 2003

14 Средняя	школа	№91	пос	Муратбаеа 0,6	Гк/час 11,68 2004

15 Средняя	школа	№24	пос.Бекарстан	би 0,6	Гк/час 13,90 2004

16 Средняя	школа	№94	аул	Жанкожа	батыр 0,6	Гк/час 14,36 2005

17 Средняя	школа	№190	аул	Актан	батыр 0,6	Гк/час 13,26 2005

18 Средняя	школа	№182	пос.Басыкара 1200	кв.	м 17,88 2007

19 Детский	сад	“Балдырган”	кент	Айтеке	би 1000	кв.	м 19,11 2006

20 Детский	сад	“Айголек”	кент	Айтеке	би 1000	кв.	м 16,28 2006

21 Детский	сад	№15	“Балдаурен”	Муратбаева 1000	кв.	м 16,24 2007

22 Библиотека		№1	им.М.Горького	г.Казалинск 200	кв.	м 12,92 2007

Рисунок 24. Фрагмент внутренней системы 
отопления в СШ №92 после реконструкции

Рисунок 25. Игральный зал детского 
сада “Айголек”

+

+



Оздоровление	населения

             45

4. Оздоровление населения
Для	решения	задач	по	оздоровлению	местного	населения	ИД	МФСА	осуществила	ряд	проектов	в	рамках	Про-
граммы	конкретных	действий	на	неотложные	нужды	населения,	в	частности	были	выделены	средства	на	при-
обретение	лекарственных	препаратов,	автотранспорта	и	пр.,	оказана	единовременная	помощь	на	содержание	
санатория,	проведена	реконструкция	водолечебницы	и	другие	проекты.	Полный	список	осуществленных	про-
ектов	указан	в	таблице	ниже.

Реконструкция существующих помещений Аральской райбольницы под водолечебницу с использовани-
ем существующего источника минеральных вод

Самоизливающаяся	скважина	Г-1,	расположенная	на	территории	г.Аральск,	была	пробурена	еще	в	1958	году.	
Население	региона,	ощутив	на	себе	лечебные	свойства	источника,	получившего	в	народе	наименование	“Бо-
рабай”,	 стало	 принимать	 водные	 процедуры	 для	 самолечения.	 После	 получения	 медицинского	 заключения,	
выданного	 Министерством	 курортологии	 бывшего	 СССР,	 на	 базе	 источника	 была	 построена	 небольшая	 во-
долечебница,	 которая	 прекратила	 существование	 в	 перестроечный	 период,	 а	 здание	 водолечебницы	 пошло	
под	снос.	Реконструкция	существующих	помещений	Аральской	райбольницы	под	водолечебницу	произведена	
для	восстановления	и	улучшения	здоровья	населения	Аральского	региона.	Согласно	медицинскому	заключе-
нию,	источник	Борабай	относится	к	бальнеологической	группе	вод	“без	специфических	компонентов	и	свойств”	

Рисунок 26. ЦРБ в г. Аральске, где проведена 
реконструкция под водолечебницу (1-ый этаж) 

и водонапорная башня

Новоижевского	 типа,	 вода	 источника	 рекомендована	
как	для	наружного,	так	и	внутреннего	применения	в	ка-
честве	лечебной.	Показаниями	для	наружного	лечения	
являются:	 сердечнососудистые	 заболевания	 атеро-
склеротического	и	воспалительного	генезиса;	заболева-
ния	центральной	и	периферической	нервной	 системы;	
ревматоидный	 артрит,	 дегенеративные	 заболевания	
суставов	 и	 позвоночника;	 воспалительные	 заболева-
ния	женской	половой	системы	и	дисфункции	яичников;	
аллергические	дерматиты,	а	так	же	дерматозы,	экзема,	
нейродермит,	чешуйчатый	лишай;	тиреотоксикоз	легкой	
и	 средней	 степени	 тяжести.	 Показания	 по	 лечебному	
внутреннему	 применению	 при	 условии	 удовлетвори-
тельного	 санитарно-бактериологического	 состояния:	
хронический	гастрит	с	нормальной	и	пониженной	секре-
торной	функцией;	хронические	колиты	и	энтероколиты;	
хронические	 заболевания	 печени	 и	 желчевыводящих	
путей:	гепатиты,	холециститы,	ангиохолиты;	послехоле-
циститный	синдром,	атонические	колиты.	

Проект	был	реализован	в	2007	году	с	балансовой	стоимостью	26,8	млн.	тенге.	В	составе	проекта	были	выпол-
нены	следующие	работы:	восстановление	существующей	глубоководной	скважины	Г-1;	строительство	водовода	
от	скважины	до	райбольницы	протяженностью	1,05	км;	монтаж	водонапорной	башни	емкостью	25	кубических	
метров;	реконструкция	помещений	первого	этажа	главного	корпуса	райбольницы:	а)	душевые	минерализован-
ной	воды	общей	площадью	93,0	 квадратных	метров,	б)	помещения	 грязелечебных	процедур	площадью	20,8	
квадратных	метров,	 в)	 помещение	 кишечных	орошений	площадью	12,4	 квадратных	метров,	 г)	 раздевальные	
комнаты,	д)	санузлы,	е)	помещения	для	врачебного	персонала,	комнаты	отдыха	пациентов.	Сводные	данные	об	
осуществленных	проектах	по	оздоровлению	местного	населения	приведены	в	Таблице	4.

Стоимость	проекта	составила	28,3	млн.тенге.
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Таблица 4. Сводные данные о реализованных
проектах по оздоровлению местного населения

Проект
Сметная

стоимость
(млн тенге)

1 Реконструкция	Аральской	районной	больницы	под	водолечебницу	с	использованием	су-
ществующего	источника	минеральных	вод,	Аральский	район

28,31

2 Приобретение	диагностических	и	развивающих	методик	социальной	помощи	на	дому	для	
детей	с	ограниченными	возможностями,	Аральский	район	(63	ед.)

0,5

3 Средства	на	приобретение	теплой	детской	одежды	для	Октябрьского	аульного	округа 3,2

4 Средства	на	содержание	Казалинского	туберкулезного	санатория	,	Казалинский	район 2,0

5 Приобретение	теплой	одежды	для	Соркульского	аульного	округа 3,2

6 Благотворительная	помощь	-	приобретение	угля	для	районной	больницы	

7 Безвозмездная	помощь	на	содержание	детского	сада,	санатория	для	детей	больных	ту-
беркулезом,	г.Казалинск	(Всемирный	банк)

27	тыс.$

8 Приобретение	 лекарственных	 препаратов	 для	 Казалинской	 туберкулезной	 больницы	
(Швейцарскими	банками)

20	тыс.$

9 Микроавтобус	“Газель”	для	детей-инвалидов	в	кенте	Айтеке	би	(1	ед.) 2,0

10 Компьютерный	центр,	РЦ	“Шапагат”	для	детей	инвалидов	в	кенте	Айтеке	би	(1	комп.) 0,3

Помощь международных организаций 
В	казахстанской	части	бассейна	Аральского	моря	при	поддержке	и	содействии	международных	финансовых	
организаций,	таких	как	Всемирный	Банк	и	Азиатский	Банк	развития,	многосторонних	доноров	системы	ООН,	в	
частности	ПРООН,	ЮНИСЕФ,	ЮНЕСКО,	двусторонних	донорских	организаций,	таких	как	ЮСАИД	(США),	СИДА	
(Канада),	КфВ	(Германия),	Жайка	(ЯАМС-Япония),	ТИКА	(Турция),	МАШАВ	(Израиль),	Посольства	Новой	Зелан-
дии	в	Москве,	международных	организаций	и	НПО,	в	частности,	Скандинавского	фонда,	Кувейтского	фонда,	
Фонда	Евразия,	Корпуса	мира,	Ливинг-Си	(НПО-Дания),	Фонда	Сороса	в	Казахстане,	крупных	компаний,	таких	
как	СП	Казгермунай,	СП	Петро	Казахстан	Кумколь	ресорсиз,	Тургай	Петролеум	и	других	международных	органи-
заций	были	осуществлены	проекты,	направленные	на	решение	экологических	проблем	и	оказания	гуманитар-
ной	помощи.

ЮНИСЕФ	 -	ведущей	организацией	ООН,	 занимающейся	решением	долгосрочных	задач	по	обеспечению	вы-
живания,	развития	и	защиты	детей	с	1995	по	1999	годы	реализовывалась	региональная	программа	ASPERA	
(проект	по	экологическому	и	региональному	содействию	в	Аральском	регионе),	направленная	на	оказание	по-
мощи	детям	и	матерям,	наиболее	пострадавшим	от	экологической	катастрофы.	Программа	осуществлялась	в	
областях	 трех	 государств	Центральной	Азии,	 прилегающих	 к	Аральскому	морю:	Казахстан	 (Кызылординская	
область),	Туркменистан	и	Узбекистан,	и	включала	пять	основных	блоков:	здоровье	матери	и	ребенка,	питание,	
начальное	 образование,	 водоснабжение	 и	 санитария.	Программа	носила	 характер	 быстрого	 реагирования	 и	
предполагала	поставку	важных	материалов	(лекарства,	вакцины,	оборудования	для	учебных	целей,	водоочист-
ного	оборудования	и	т.д.).	В	числе	достижений	программы	можно	выделить	следующее:	Кызылординская	об-
ласть	обеспечивалась	вакцинами	для	иммунизации	детей	в	возрасте	до	двух	лет.	Области	было	поставлено	
медицинское	оборудование,	медицинский	персонал	прошел	подготовку	по	практике	безопасной	иммунизации.	
В	результате	данных	мероприятий,	общая	вакцинация	детей	достигла	90%,	смертность	от	желудочно-кишечных	
заболеваний	среди	детей	в	возрасте	до	пяти	лет	снизилась	на	76%	(за	период	с	1995	по	1999	годы).

В	2000-2001	годы	ЮСАИД	реализован	проект	”Оценка	и	контроль	за	загрязнением	р.Сырдарьи	в	казахстанской	
части	Аральского	региона”.

Рыболоведческой	 экологической	 организацией	 Ливинг	 Си,	 НПО	 Дании	 реализован	 проект	 “От	 Каттегата	 до	
Аральского	моря”.

В	1996-2000	годы	“Джайка”	(JIСА),	Японским	агентством	по	международному	сотрудничеству	реализован	проект	
по	усовершенствованию	ирригационной	и	дренажной	системы	в	Кызылординской	области	и	созданию	государ-
ственных	базовых	картографических	данных	в	южном	регионе	Казахстана.	

+

+
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Государство	Израиль	предоставил	помощь	в	рамках	Программы	МАШАВ.	Были	реализованы	проекты	при	ча-
стичном	финансировании	ЮСАИД,	направленные	на	внедрение	технологий	выращивания	культур	в	существую-
щих	неблагоприятных	условиях,	технологий	по	разведению	рыб,	а	также	проекты	по	строительству	теплиц	и	
внедрению	новых	технологий	растениеводства	в	открытом	грунте.

В	1996-1999	годы	реализован	пилотный	проект	водоснабжения,	являвшийся	частью	крупномасштабного	проек-
та	”Водоснабжение,	санитария	и	здравоохранение	населенных	пунктов	Кызылординской	области”,	стоимостью	
7,2	млн.	долларов	США	за	счет	средств	займа	Всемирного	Банка.

В	рамках	проекта	заменены	7	км	существующего	Арало-Сарыбулакского	группового	водопровода	и	улучшено	
водоснабжение	населения	городов	Аральск	и	Новоказалинск.

В	1998-2002	 годах	правительствами	стран	региона	и	Всемирным	Банком	при	финансовой	поддержке	других	
стран	-	доноров	и	долевом	участии	государств	-	учредителей	Фонда	реализован	региональный	проект	Глобаль-
ного	экологического	фонда	(GEF)	“Управление	водными	ресурсами	и	окружающей	средой	бассейна	Аральского	
моря”	стоимостью	около	23	млн.	долларов	США,	направленный	на	реализацию	принципов	интегрированного	
комплексного	управления	водными	ресурсами	бассейна	Аральского	моря.	

Проекты	казахстанского	СИДА	были	направлены	на	поддержку	НПО	в	Аральском	и	Казалинском	районах,	го-
роде	Кызылорде,	на	поддержку	питьевого	водоснабжения,	оказание	помощи	людям	с	ограниченными	возмож-
ностями.		

Турецкая	Администрация	сотрудничества	и	развития	(ТИКА)	реализовала	проекты	по	развитию	ручного	ковро-
ткачества	в	Аральском	регионе,	направленные	на	восстановление	ремесленничества	и	решение	проблемы	жен-
ской	занятости,	внедрению	новой	дисциплины	в	Кызылординском	Государственном	университете	“Декоративно-
прикладное	искусство”.	

Посольство	Новой	Зеландии	в	Москве	выделило	средства	на	реализацию	проекта	по	строительству	полигона	
бытовых	отходов	в	г.	Казалинске.	Фондом	Евразия	были	реализованы	проекты	по	созданию	интернет-центра	и	
автоматизации	библиотечного	дела	в	КГУ,	на	расширение	участия	общественности	в	принятии	правительствен-
ных	решений	для	развития	самоуправления	в	регионе.

Фондом	Сорос-Казахстан	были	предоставлены	гранты	для	поддержки	образования	и	здравоохранения,	в	част-
ности,	проекты	создания	пилотных	моделей	активных	школ	и	другие	проекты.		

Активно	задействованы	в	решении	социальных	проблем	крупные	компании,	которые	оказывали	поддержку	дет-
ским	учреждениям,	инвалидам	и	ветеранам	войны,	выделяли	средства	на	развитие	спорта	и	культуры.

Последующие шаги
Новый	импульс	активизиции	деятельности	МФСА	придал	Самит	глав	государств	Центральной	Азии,	состояв-
шийся	28	апреля	2009	в	Алматы,	на	котором	были	обсуждены	вопросы	координации	усилий	по	преодолению	
Аральского	 кризиса	 и	 развития	 сотрудничества	 с	 международными	 организациями	 и	 странами-донорами	 по	
улучшению	экологической	обстановки	и	социально-экономического	положения	в	регионе.	

Для	продолжения	работы	по	улучшению	социальных	и	экологических	условий	Аральского	региона	ИД	МФСА	на-
мечает	ряд	конкретных	мероприятий	в	рамках	разрабатываемой	программы	ПБАМ-3,	которая	будет	согласована	
и	принята	как	руководство	к	действиям	в	2010	году.	Акценты	и	приоритеты	в	работе	будут	сфокусированы	на	вне-
дрении	интегрированного	управления	водными	ресурсами	в	казахстанском	Приаралье,	сохранении	природных	
комплексов	путем	внесения	определенных	участков	в	список	территорий,	охраняемых	Рамсарской	Конвенци-
ей,	оздоровлении	населения,	обеспечении	доступа	к	чистой	питьевой	воде,	и	прочих	задачах.	Исполнительной	
Дирекцией	МФСА	ведется	интенсивная	работа	с	соответствующими	государственными	организациями	по	обе-
спечению	реализации	и	мониторинга	проектов,	осуществляемых	в	 казахстанской	части	бассейна	Аральского	
моря.	

Подписаны	Меморандумы	о	взаимодействии	с	Комитетом	по	водным	ресурсам	МСХ	РК.
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Президент	Республики	Казахстан	Н.	Назарбаев	озвучил	новый	подход	в	решении	последствий	Аральского	кри-
зиса	в	сотрудничестве	с	ОБСЕ.	“Представляется	возможным	более	широко	задействовать	потенциал	ОБСЕ	для	
решения	региональных	экологических	проблем	в	рамках	экономико-экологического	измерения	этой	Организа-
ции.	Предстоящее	в	2010	 году	председательство	Казахстана	в	ОБСЕ	позволяет	нашему	региону	обозначить	
важность	вопросов	Арала	и	попытаться	наладить	по	ним	полноценный	диалог	в	масштабах	этой	крупнейшей	
региональной	структуры.	Одним	из	практических	решений	в	рамках	ОБСЕ,	по	нашему	мнению,	могло	бы	стать	
выдвижение	инициативы	по	созданию	механизмов	мониторинга	и	превентивного	реагирования	на	экологиче-
ские	угрозы”,	призвал	Президент1.	

Знаменательным	событием	в	работе	ИД	МФСА	стало	подписание	в	ноябре	2009	года	Меморандума	о	сотруд-
ничестве	с	Центром	ОБСЕ	в	Астане,	что	создало	основу	для	реализации	совместных	проектов,	нацеленных	на	
улучшение	экологической	ситуации	и	социально-экономического	положения	в	регионе	экологической	катастро-
фы.	

1	 	Речь	Президента	на	Саммите	глав	МФСА,	28	апреля	2009	года,	г.	Алматы

Рисунок 27. Подписание Меморандума о сотрудничестве между
ИД МФСА и Центром ОБСЕ в Астане, ноябрь 2009 года
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Introduction 
«The Aral Sea crisis - is the most striking example of 
environmental issues with serious socio - economic 
consequences, which directly or indirectly impact 
on all the Central Asian states. The crisis caused 
by the desiccation of the Aral Sea was the result of 
an agrarian economy to focus on the development 
of irrigated agriculture and the growth of non-
repayable water consumption for irrigation». The 
Fourth Ministerial Conference: Environment 
for Europe,. Central Asia: Environment 
Assessment, Denmark, Aarhus, June, 1998

Figure 1. Map of the Aral Sea and Central Asia
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General information about the region 
There	are	five	independent	Central	Asian	states	in	the	Aral	Sea	basin:	Kazakhstan,	Kyrgyzstan,	Tajikistan,	Turkmenistan	
and	Uzbekistan,	and	only	a	small	part	of	the	rivers	upstream	is	located	in	Afghanistan	and	Iran.	The	Aral	Sea	basin	
covers	an	area	of	more	than	690	thousand	square	kilometers	which	has	three	different	ecosystems:	mountains,	deserts	
and	the	Aral	Sea	with	river	deltas.	The	ranges	of	the	Tien	Shan	and	Pamir	mountains	in	the	south	and	south-east	extend	
upwards	to	high	altitude.	The	level	of	precipitation	is	also	high	in	the	mountain	area.	The	flat	deserts	Kyzyl	Kum	and	
Kara	Kum	occupy	a	major	part	of	the	river	basin,	and	there	is	a	great	diversity	of	plant	and	wildlife	adapted	to	the	hot	
dry	summer	and	short	winter.

The	region	is	dominated	by	extreme	continental	and	continental	climate,	where	annual	rainfall	and	the	availability	of	
groundwater	is	not	enough	to	meet	the	needs	of	agriculture	and	population.

The	total	population	of	the	five	Central	Asian	countries	accounts	for	55	million.	In	the	Aral	Sea	Basin,	the	total	number	
of	population	is	40	million	people,	of	whom	more	than	4.0	million	lives	directly	in	the	zone	of	ecological	disaster,	which	
covers	a	large	part	of	Uzbekistan	and	southern	Kazakhstan.

Over	the	past	35-40	years	the	total	area	of	irrigation	land	has	increased	by	3.9	million	hectares,	or	1.9	times	and	now	
accounts	for	8.11	million	ha.	The	irrigation	lands	are	concentrated	mainly	 in	the	middle	and	downstream	of	the	Amu	
Darya	and	Syrdarya	rivers.

The	region	is	rich	in	natural	and	energy	resources.	Here	there	are	significant	reserves	of	oil	and	gas,	coal,	 iron	and	
copper	ore,	phosphates,	uranium.

Up	 to	 the	60-s	of	 the	20-th	century,	 the	Aral	Sea	was	a	unique	natural	object	 -	a	salty	 lake	 -	 the	sea	with	a	water	
volume	of	about	1000	cubic	kilometers,	the	water	surface	of	60	thousand	square	kilometers,	which	had	a	high	biological	
productivity	and	rich	variety	of	 living	organisms.	The	sea	had	provided	favorable	climatic	 impact	on	the	surrounding	
area,	spreading	its	influence	to	a	distance	of	100-200	km,	served	as	a	breeding	ground	for	huge	flocks	and	the	rest	area	
for	migratory	waterfowl.	The	reserves	of	water	in	the	sea	was	under	the	condition	of	approximate	balance,	since	the	
evaporation	of	water	had	been	offset	by	the	influx	of	water	from	rivers,	underground	springs	and	rain	water.	

Kazakhstan Part of the Aral Sea Region 
Kazakhstan	part	of	the	Aral	Sea	region	is	located	in	the	southern	part	of	Kazakhstan	and	includes:	Kyzylorda	and	South	
Kazakhstan	regions	and	partly	the	territory	of	Aktobe	and	Karaganda	regions.	Its	area	is	about	350	thousand	square	
kilometers,	representing	13%	of	the	total	area	of	the	country.	The	population	accounts	for	more	than	2.7	million	people.	
Land	for	agricultural	purposes	covers	about	9	million	hectares,	of	which	irrigation	land	does	not	exceed	786	thousand	
hectares,	or	8.7%	of	the	total	land	fund	of	the	country.	Historically,	the	population	in	the	region	was	engaged	in	fishing,	
at	present	-	cattle	breeding	and	agriculture.	The	region	is	considered	as	agricultural	with	59%	of	the	population	living	in	
rural	areas.	The	main	agricultural	products	produced	in	the	Aral	Sea	region	are	rice,	potatoes,	cotton,	vegetables	and	
melons.	100%	and	85%	of	the	total	volume	of	cotton	and	rice	are	produced	in	this	region,	respectively.

The	industrial	sector,	which	accounts	for	half	of	the	total	production,	is	represented	by	machinery,	ferrous	metallurgy,	
light	industry,	food	and	pharmaceutical	industries.	Oil	and	gas	projects	are	at	an	early	stage	of	development.

Living	conditions	of	the	people	in	the	Aral	Sea	region	are	extremely	low.	This	area	is	poorly	provided	with	food.	The	
infrastructure	is	not	developed	and	the	region	is	in	urgent	need	of	hospitals,	schools,	service	and	cultural	facilities.	

The Aral Sea Crisis 
Since	 the	mid	of	 the	60's	 the	demand	 for	water	 in	 the	basin	has	 increased	dramatically.	The	 large-scale	project	 for	
development	 of	 irrigation	was	 launched	 in	 the	 region.	During	 the	 period	 from	1965	 to	 2000	 the	 irrigation	 area	 has	
increased	by	more	 than	a	 third,	and	amounted	 to	8.11	million	ha,	while	water	 consumption	has	 tripled	 to	meet	 the	
growing	needs	of	agriculture	and	population.

As	a	result	of	planned	intensive	development	of	irrigated	agriculture	and	increase	irrevocable	water	runoff	of	the	Amu	
Darya	and	Syrdarya	rivers	for	irrigation	the	flow	into	the	sea	has	practically	stopped.	Annual	reduction	of	water	level	in	
the	sea	has	varied	from	1.5	to	2	meters,	a	decrease	in	water	volume	reached	100-150	cubic	kilometers	while	the	water	
surface	decreased	by	4	thousand	square	kilometers.

In	1988,	the	sea	was	divided	into	two	parts:	the	Northern	Sea	(Small	Aral	Sea),	entirely	within	the	territory	of	Kazakhstan	
and	the	Large	sea,	located	by	its	significant	part	on	the	territory	of	Uzbekistan.

General	information	about	the	region
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Figure 2. Map prepared by Captain A. 
Butakov in 1848

Consequences of Crisis in 
Kazakhstan Part of the Aral Sea 
The	reduction	in	inflow	to	Aral	Sea	resulted	in	the	shallowing 
and salinization of	 the	 Aral	 Sea,	 the	 processes	 which	
developed	too	rapidly	with	years	run.	

Industrial	 fishing	and	 fish	processing	 industry	 declined	and	
the	marine	transport	system	had	disappeared.

Sandy–solonchak desert formed on	the	dried	Aral	seabed	
became	a	hot	spot	 for	salty	dust	carried	on	vast	distances,	
adversely	affecting	the	health	of	human	and	animal,	agricultural	
land,	natural	vegetation,	quality	of	soil,	water	and	air.

The	 drying	 up	 of	 the	 sea	 resulted	 in	 strengthening	 of	
continental	climate	in	the	areas	adjacent	to	the	sea	causing	
the	 change	 in	 the	 depth	 of	 underground	 water	 and	 the	
development	 of	desertification processes.	Also	 it	 had	 an	
impact	on	the	growth	of	temperature	in	summer	period	thus	
causing	the	growth	in	dryness	of	the	air.	The	productivity	of	
agricultural	 crops	 had	 been	 adversely	 affected	 by	 reduced	
frost-free	period.

Reduce	in	the	size	of	waters	of	the	Aral	Sea	was	accompanied	
by	 the	 growth	 in	 the	 area	 of	 shallow	 waters,	 changes	 in	
the	 nature	 of	 currents	 and	 water	 exchange	 of	 the	 thermal	
regime.

Growing	 scarcity of water and	 deterioration	 of	 its	 quality	
caused	 degradation of soil and vegetation,	 desiccation	
of	lake systems in the delta, irreversible changes in the 
flora and fauna.	 The	 ecosystem	 has	 been	 disrupted	 and	
more	 than	20	species	of	 flora	and	 fauna	had	disappeared.	
The	fauna	survived	only	a	few	species	of	aquatic	organisms.	
There	was	a	decline in muskrat and fishing.	

The	system of potable water supply has	deteriorated	due	
to	the	sharp	reduction	in	river	flow	and	increase	in	salinity.	

Out	of	all	the	settlements	located	in	the	vicinity	of	the	Aral	Sea,	only	3%	have	a	centralized	water	supply	system,	most	of	
the	people	are	forced	to	get	water	from	wells	and	open	channels.	In	general,	the	water	supply	pattern	in	the	Kyzylorda	
region	looked	as	follows:	55%	of	all	quantity	of	water	was	supplied	by	pipeline,	26%	-	by	wells	and	open	water	bodies,	
19%	accounted	for	imported	water.	More	than	half	of	the	total	amount	of	water	supplied	via	pipeline	by	a	centralized	
water	system	did	not	meet	sanitary	norms	in	terms	of	specified	bacteriological	and	chemical	requirements.

The	Aral	Sea	ecological	catastrophe	has	a	negative impact on the environment and the quality of life of	the	people	
living	in	the	region	of	the	Aral	Sea	basin.	The	region	is	characterized	by	unemployment,	reduced	income,	migration,	low	
life	expectancy,	high	infant	mortality	rate,	the	growth	in	number	of	infectious	and	viral	diseases	-	this	is	not	a	complete	
list	of	consequences	caused	by	the	ecological	crisis.

In	further	years	the	level	of	the	Small	Aral	Sea	has	stabilized	at	around	39	m	BS.	Water	entering	the	Small	Sea	from	
Syrdarya	River,	began	to	fall	in	to	the	Large	sea	via	natural	channel,	where	it	was	irrevocably	lost.

The	irreversible	process	of	drying	up	of	the	Large	Aral	Sea	led	to	retreat	of	the	shoreline	in	some	places	to	more	than	
100-150	kilometers,	leaving	behind	an	environmental	disaster	on	the	area	exceeding	33	thousand	square	kilometers	of	
former	seabed.	The	sea	was	divided	into	West	(deep)	and	East	reaches,	which	dried	up	in	2009.

The	 level	of	 salinity	of	 the	sea	 in	some	places	 reached	100	 -	120	grams	per	 liter,	 completely	changing	 the	marine	
ecosystems	and	living	conditions	for	organisms	that	can	survive	in	the	sea,	which	led	to	catastrophic	consequences.
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Dynamics of Aral Sea
degradation over the past 20 years 

1989,	August 2001,	August 2005,	August

2006,	August 2007,	August 2009,	August
Figure 3. Satellite Photos of Aral Sea, NASA, EOSNAP 

The	increased morbidity and mortality caused	by	sharp	deterioration	in	the	quality	of	life,	poor	nutrition	and	working	
conditions	of	the	local	people	reached	the	highest	level	recorded	in	the	CIS.	The	low	life	expectancy,	increased	infant	
mortality	index	in	some	areas	exceeded	80	per	1000	newborns.	Intestinal	diseases	are	of	the	most	common	reason	of	
infant	mortality.	The	number	of	children	dying	from	infectious	diseases	is	more	than	five	times	higher	than	in	Eastern	
Europe.	In	the	Aral	Sea	region	80%	of	pregnant	women	suffer	from	anemia	and	anemia	among	children	up	to	6	times	
higher	than	the	average	for	Central	Asia.	In	recent	years	the	unfavorable	social	and	environmental	conditions	and	failure	
to	find	job	have	caused	migration	of	people	from	the	region.

Measures to Overcome the Aral crisis
The	Aral	Sea	crisis	affects	the	interests	of	all	countries	of	the	Central	Asia.	It	became	a	concern	for	the	world	community.	
The	crisis	of	the	Aral	Sea	has	led	not	only	to	huge	economic	losses,	but	also	to	the	destruction	of	the	entire	human	
environment.

The	severity	of	 the	situation	and	 the	unsolved	problems	 in	co-management	of	 the	 limited	water	 resources	of	 trans-
boundary	rivers	of	the	Aral	Sea	was	the	impetus	for	intensive	cooperation	at	regional	level.	Thus,	the	conference	of	the	
leaders	of	Central	Asian	states	held	on	26	of	March	1993	in	Kyzylorda	city	which	was	followed	by	the	signing	of	the	
agreement	on	joint	actions	to	address	the	problems	of	the	Aral	Sea	and	its	region,	aimed	at	environmental	improvement	
and	socio-economic	development	of	the	Aral	Sea	region	and	it	was	decided	to	establish	International	Fund	for	Saving	
of	Aral	Sea	(IFAS)	with	the	Executive	Committee	and	its	regional	and	affiliated	institutions.	The	Fund	expected	to	focus	
on	joint	management	of	water	resources	and	sustainable	development	of	the	Aral	Sea	basin.	The	same	time	a	new	
structure	was	set	up	as	Interstate	Council	for	Aral	Sea	Basin	(ICAS).	The	structure	also	included	the	Commission	on	
Sustainable	Development	(CSD)	and	the	Inter-State	Water	Commission	(ICWC).

The	 first	 president	 of	 the	 International	 Fund	 for	 Saving	 the	Aral	 Sea	was	 elected	 the	President	 of	 the	Republic	 of	
Kazakhstan	Nursultan	Nazarbayev.

He	was	reelected	for	this	post	again	in	2008	based	on	the	rotation	management	rule	of	IFAS	Statute.

+
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A	branch	of	the	IFAS	Executive	Committee	in	the	Republic	of	Kazakhstan	is	represented	by	the	Executive	Board	of	IFAS	
with	Kyzylorda	affiliate	office.	

In	January	1994,	at	the	Conference	of	Heads	of	Central	Asian	states	in	Nukus	city,	a	Programme	of	action	to	improve	
the	environmental	situation	in	the	Aral	Sea	basin	(ASBP)	was	adopted.	Later	it	became	known	as	the	ASBP	-1,	which	
identified	17	projects	aimed	at	improvement	of	the	socio-economic	and	environmental	situation	in	the	region	of	ecological	
disaster.

Later	in	2003,	the	second	program	ASBP-2	was	adopted	for	the	period	till	2010,	and	the	third	program	is	currently	under	
preparation.

Thus,	 for	 the	 first	 time	 in	 the	 history	 of	 regional cooperation the	 problems	 of	 economy	 and	 ecology	 have	 been	
linked	 together.	 In	essence,	 this	program	 is	 the	first	attempt	 to	 integrate	environmental	priorities	 in	 the	political	and	
economic	decisions	at	the	intergovernmental	level.	Currently	the	Aral	Sea	Basin	Program	(ASBP)	is	the	main	and	the	
only	instrument	that	covers	the	entire	range	of	global	problems	of	the	region.	IFAS,	since	its	establishment,	has	been	
working	on	attraction	of	the	funds	of	donor	countries	and	international	organizations	to	implement	this	program.	For	the	
period	since	1994	there	were	a	set	of	international	donor	organizations	engaged	in	the	region	such	as	the	World	Bank	
for	Reconstruction	and	Development,	UNDP,	USAID,	the	European	Union,	the	Global	Environment	Fund,	the	Japan	
International	Cooperation	Agency	(JICA)	and	other	organizations.	
ASBP	programmes	were	addressed	the	following	objectives:
	 •	improvement	of	environmental	situation;
	 •	improvement	of	the	health	of	population;
	 •	development	and	improvement	of	social	and	production	infrastructure;
	 •	access	to	clean	drinking	water;
	 •	ensuring	rational	use	of	water.

At	the	national level the	Government	of	Kazakhstan	has	also	taken	particular	measures	to	protect	the	victims	against	
environmental	catastrophe.	The	Law	of	Kazakhstan	dated	30th	of	June	1992	”On	social	protection	of	citizens	affected	
by	 the	 ecological	 disaster	 in	 the	Aral	Sea	 region’’	 defines	 the	 border	 of	 the	 area,	which	 fall	 under	 the	 influence	 of	
environmental	disaster,	and	provides	special	benefits	to	the	people	in	the	region	to	reduce	the	impact	of	the	crisis.	Under	
the	mentioned	above	law,	Kazakhstan	part	of	the	Aral	Sea	region	which	declared	as	the	zone	of	ecological	disaster	
includes:
	 Kyzylorda	oblast	entirely	and	partially	areas	of	three	regions,	namely:
	 in	Aktobe	oblast	-	5	rayons:	Bayganinsky,	Irgiz,	Mugalzharsky,	Temirsky	and	Shalkar;	
	 in	South	Kazakhstan	region	-	the	city	of	Turkestan,	and	4	rayons:	Arys,	Otrar,	Suzak	and	Shardara;	
	 in	Karaganda	region	–	rayon	Ulytau.

To	address	the	problems	of	the	Aral	Sea	region	the	Government	of	the	Republic	of	Kazakhstan	adopted	the	Integrated	
Programme	for	the	periods	2004-2006	and	2007-2009,	to	implement	a	range	of	measures	aimed	at	 improvement	of	
environmental,	economic	and	social	factors	that	influence	the	quality	of	life	of	local	people.

Figure 4. Map of Kazakhstan part 
of the Aral Sea Region

Since	 1998,	 the	 list	 of	 priority	 infrastructural	 and	 social	
projects	are	prepared	annually	under	the	Aral	Sea	Program	
based	on	the	proposals	issued	by	the	regional	and	rayon	
administration	(Akimat)	of	Kyzylorda	region	and	national	
agencies.	 It	 is	 subject	 to	 agreement	 by	 the	 Executive	
Committee	 of	 IFAS	 and	 approval	 by	 the	 Government	
of	 Kazakhstan.	 The	 list	 usually	 includes	 socially	 sound	
projects	of	a	pilot	nature	at	 rayon	 level,	 not	 covered	by	
the	national	and	provincial	budget	programs.	The	priority	
projects	are	implemented	on	the	cost	of	contributions	paid	
by	the	Government	of	the	Republic	of	Kazakhstan	to	the	
IFAS.
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The	projects	implemented	by	the	Executive	Board	of	the	IFAS	are	aimed	at:
•	provision	of	safe	drinking	water;
•	environmental	improvement	(forest	reclamation,	expansion	of	reserves,	watering	of	dry	lakes	in	the	delta	of			
		Syrdarya,	flooding	of	pastures	and	hayfields);
•	improvement	of	public	health	(acquisition	of	drugs,	lump-sum	assistance	for	the	maintenance	of	the	sanatorium		
		rehabilitation	of	spa,	purchase	of	vehicles,	etc.);
•	installation	of	mini-boilers	at	schools	and	kindergartens;	actions	aimed	at	addressing	the	urgent	needs	of	the	
		population;
•	water	management	through	the	rehabilitation	of	water	facilities.	

Implemented Projects:
1. Provision of Clean Drinking Water
The	population	 living	 in	 remote	areas	of	 the	Aral	and	Kazalinsk	 rayons	use	water	 for	drinking	purposes	 from	open	
reservoirs	located	at	different	degrees	of	remoteness	from	the	towns,	sometimes	reaching	5	km,	or	directly	from	irrigation	
canals.	Filled	in	40-litre	flasks	the	drinking	water	was	thus	transported	with	the	help	of	makeshift	carts.	Often	mineralized	
water	with	salt	content	up	to	2.5-2.7	g/l	was	used	for	household	purposes	from	flowing	wells.

For	provision	of	clean	drinking	water	to	population,	the	Executive	Board	implemented	11	projects,	in	particular,	scope	
of	projects	encompassed	such	activities	as	procurement	of	 vehicles	 for	 transportation	of	water	 to	 the	 remote,	 from	
water	sources,	areas,	procurement	and	installation	of	water	desalination	plants,	including	the	construction	of	adequate	
premises	 for	 plant	 and	 new	 local	water	 supply	 pipeline,	 and	 also	 drilling	 of	 new	deep	wells.	The	 scope	of	work	 in	
water	supply	projects	included:	construction	of	a	pumping	station,	chlorine	room,	sedimentation	tank,	construction	of	
water	supply	pipeline	and	water	tower,	installation	of	standpipes.	The	scope	of	water	supply	projects	with	the	use	of	
desalination	plants	 included:	drilling	of	wells	and	 installation	of	water	pump,	construction	of	 reservoir	 for	salt	water,	
the	installation	of	electrodialysis	desalination	plant	with	a	reservoir	for	clean	water,	as	well	as	the	purchase	of	diesel	
generator	for	backup	power	and	other	kinds	of	work.	

Summary	information	on	implemented	projects	on	supply	of	clean	drinking	water	is	given	in	the	Table	1.

Figure 5. Intake of water for household need 
from self-flowing well, Urkendeu village. The salt 
content is 2.47 mg/liter. Previously was used for 

drinking purposes

Figure 6. Tank for original water
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Figure 7. Water Supply in Karateren Village, Aral 
Rayon Pumping Station with Chlorinator and 

sedimentation Tank, Capacity of 50 m3

Figure 8. Fragment of Desalination Plant

Figure 9. Wells for Storage of Water for Drinking 
and Domestic Needs, Karateren village

Figure 10. Standpipe in Karateren Village

Figure 11. Desalination Plant in Urkendeu Village
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2. Environmental Improvement and Conservation of Natural Complex
The	projects	to	improve	the	recharge	of	lake	systems	Kamystybas	and	Tuschibas	were	implemented	in	Aral	rayon.

The	existing	Kamystybas lake system located	on	the	right	bank	of	Syrdarya	river,	some	1-2	km	far	from	the	river	is	
of	an	important	fishery	significance	and	serves	as	a	natural	complex.	The	system	of	the	total	area	of	17.7	thousand	
hectares	includes	the	following	lakes:	Raimkol,	Zhalanashkol,	Kayazdy	and	Kamystybas.	These	lakes	are	fed	by	the	
water	from	Syrdarya	river	through	a	set	of	canals	which	ensure	accumulation	of	water	in	the	flood	period.	In	summer	
time	some	of	the	canals	are	arranged	with	temporary	river	closures	to	prevent	reverse	flow.

Water	supply

 58

Table 1. Summary of Water Supply Projects
Project Capacity Cost (KZT 

mln)
Aral Rayon

1 Water	supply	in	Karateren	village 5.4	km 24,13

2 Production	of	plastic	bottles	and	bottling	line	in	Aralsk	town	

3 Procurement	of	vehicles	for	transportation	of	drinking	water	to	remote	settlements:

Administration	of	Rayon 1	unit 2,5

Tastubek	village 1	unit 2,5

Akshatau	village 1	unit 2,7

Kulanda	village 1	unit	 2,7

Zhanakurlys	village 1	unit 3,0

Kazalinsk Rayon 
4 Provision	of	drinking	water	with	desalination	plants	in	Urkendeu	village 1	unit 13,45

5 Construction	of	temporary	premises	for	desalination	plants	in	Urkendeu	village 1	unit 4,43

6 Repair	work	on	the	rehabilitation	of	the	desalination	plant	in	Urkendeu	village 1	unit 5,0

7 Improvement	of	water	supply	in	Sarybulak	village	through	drilling	deep	wells	 1	unit 5,38

8 Procurement	of	vehicles	for	transportation	of	drinking	water	to	remote	settlements:

Administration	of	Rayon	 1	unit 3,0

Karmakshy Rayon
9 Procurement	of	vehicles	for	transportation	of	drinking	water	to	remote	settlements:

Administration	of	Rayon 1	unit 3,0

10 Drilling	of	exploratory	wells	for	Regional	Hospital 420	m 5,43

11 Drilling	of	exploratory	wells	for	Regional	Hospital 420	m 5,58

Figure 12. Kamystybas Lake

At	the	time	of	the	project	 implementation	the	lake	system	
was	fed	with	river	water	mainly	by	two	canals:	Zhasulan	and	
Sovetzharma.	However	 intensive	siltation	of	 these	canals	
significantly	 reduced	 their	 capacity.	 It	 was	 necessary	 to	
increase	the	carrying	capacity	of	the	canals	up	to	30	cubic	
meters	per	second	to	maintain	water	level	at	56.00	m	BS.	

The	project	was	focused	on	broadening	and	deepening	the	
Sovetzharma	 canal.	 Currently,	 the	 Headworks	 structure	
was	 built	 on	 the	 Zhasulan	 canal	 on	 the	 cost	 of	 province	
budget.	To	ensure	normal	 conditions	 for	 the	Kamystybas	
lake	system	it	 is	necessary	to	build	a	hydraulic	structures	
on	Sovetzharma	canal.

The	existing	Tuschibas lake system located	near	Bugun	
village,	Aral	rayon,	gets	water	from	Syrdarya	river	through	
Balgabai	canal.	The	lake	system	plays	an	important	role
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for	the	local	people	as	it	serves	as	a	main	source	of	life.	People	are	engaged	in	fishing.	Animal	husbandry	is	also	a	main	
activity	of	the	local	people	as	they	use	adjacent	to	the	lakes	flood	grasslands	as	a	base	of	fodder	crops	for	the	cattle.	
However	improper	hydrological	regime	of	Syrdarya	river	caused	instability	in	supply	of	water	to	Tuschibas	lake	system	
thus	adversely	impact	on	environmental	and	living	conditions	of	the	people	residing	in	Bugun	village	which	population	
accounted	more	than	2.8	thousand	people.

To	improve	the	operation	of	Balgabai	canal	the	project	was	undertaken	on	rehabilitation	of	this	canal	with	the	length	of	
3.4	km	and	the	capacity	of	10	cubic	meter	per	second.	The	project	also	included	the	construction	of	triple	–barrel	culvert	
for	Kamyslybas	–	Bugun	road	with	diameter	of	pipe	1.5	m.	

The	 	”Expansion of Barsakelmes Reserve. Establishment and zoning of biosphere area within Barsakelmes 
Reserve. Identification of Clusters” 

The	current	territory	of	the	reserve	covers	the	area	of	Barsakelmes	peninsula	which	is	located	on	the	northern	part	of	
the	east	coast	of	the	Aral	Sea.	The	highest	absolute	point	of	the	territory	is	100	m	above	sea	level.	The	total	area	of	the	
reserve	accounts	for	16,795	hectares.	Favorable	nature	conditions	at	Barsakelmes	ensure	protection	and	breeding	of	
rare	and	endangered	species.	The	vegetation	of	the	island	with	the	typical	species	of	desert	flora	is	of	great	academic	
research	interest.	The	pride	of	the	reserve	is,	of	course,	wild	ass,	listed	in	1956	in	the	Red	Book	and	the	Red	Book	
of	Kazakhstan	as	 a	 threatened	 species.	However,	 due	 to	 the	 rapid	 shallowing	 of	 the	Aral	Sea,	 the	eastern	 part	 of	
Barsakelmes	reserve	merged	with	the	mainland,	forcing	the	cloven-hoofed	animals	explore	new	territory.	Taking	into	
account	such	a	situation,	the	administration	of	the	reserve	faced	new	issues	to	tackle,	namely:

•	re-zoning	of	the	reserve;
•	expansion	of	the	area	of	the	reserve	totaling	to	about	220-250	thousand	ha	through	annexing	of	dried	up	seabed				
		areas	in	the	direction	of	Kaska	Kulan,	Tokpan,	Kuylys	sites,	thus	far	exceeding	the	initial	size	of	the	island;
•	legal	base	for	protected	areas;
•	provision	of	regular-based	funding.

Figure 13. Barsakelmes reserve, 
Kulans (Asiatic Wild Ass)

Figure 14. Barsakelmes reserve

In	addition	 to	 the	 reserve,	an	 important	element	of	 the	ecosystem	 in	 the	Aral	sea	 region	are	 the	Aral	 lake	systems	
of	 the	 lower	delta	of	 the	Syrdarya	 river	and	 the	eastern	coast	of	 the	Small	and	Large	Aral	Sea,	where	 is	 the	mass	
migration	of	waterfowl.	Considering	all	the	above	mentioned	conditions	it	is	obvious	that	the	reserve	needs	restructuring	
in	 various	 aspects,	 taking	 into	 account	 a	 combination	 of	 environmental	 and	 nature	 user	 activities	 on	 defined	 sites.	
Such	an	approach	can	be	introduced	through	organization	of	the	Biosphere	Reserve	on	the	basis	of	the	Barsakelmes	
reserve.	The	only	Island	in	the	Aral	Sea	having	the	status	of	a	Reserve,	i.e.	Barsakelmes	reserve	is	treated	as	a	model	
of	desert	ecosystems	of	Central	Asia.	The	need	to	expand	its	territory	up	to	approximately	250	thousand	hectares	is	a	
demand	of	the	time.	The	Committee	on	Forestry	and	Hunting	under	the	Ministry	of	Agriculture	of	the	RK	and	IFAS	have	a	
unique	opportunity	to	create	the	first	Biosphere	Reserve	in	the	Aral	Sea	region	on	the	basis	of	the	Barsakelmes	reserve.	
The	Biosphere	Reserve	will	maintain	 not	 only	 biodiversity,	 but	 also	 create	 a	model	 for	 sustainable	 socio-economic	
development	of	the	territory.	In	2005	and	2007	the	IFAS	allocated	KZT	2.6	million	and	1.54	million	for	the	expansion	of	
Barsakelmes	reserve	to	250	thousand	hectares	and	development	of	science	and	socio-economic	justification	of	the	first	
Biosphere	Reserve	in	the	Aral	Sea	region,	respectively.	However,	further	funding	for	these	kind	of	projects	through	the	
IFAS	were	suspended	due	to	lack	of	funds.
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Figure 15. Mamushi 
(Agkistrodon halys)

Figure 16. Barsakelmes reserve

Measures to restore the level of the Small Aral 

An	integral	part	of	the	environmental	management	was	the	restoration of the Small Aral Sea.	It	is	known	that	in	1989	
the	sea	finally	split	into	two	parts:	the	Northern	Sea	(Small	Aral	Sea),	entirely	within	the	territory	of	Kazakhstan	and	the	
Large	sea.	The	Northern	Aral	Sea	faced	more	severe	fate	than	the	Large	Aral	as	the	Syrdarya	water	flow	from	the	Small	
Aral	to	Large	Aral	through	a	narrow	passage.	It	was	caused	due	to	difference	in	water	level	at	that	time	(water	level	in	the	
Small	Aral	Sea	was	at	around	39	m,	while	the	Large	Sea	-	36	m).	Such	a	situation,	actually,	did	not	provide	substantial	
benefit	to	the	Large	Aral	Sea,	since	this	water	was	not	even	enough	to	compensate	evaporation	from	the	surface	of	the	
sea.	The	gloomy	future	was	expected.	The	dried	bottom	of	the	northern	part	of	the	Aral	Sea	and	its	coastal	zone	was	
transformed	into	a	vast	desert,	which	became	a	source	of	salt	storms.	Disappearance	of	water,	complete	loss	of	fishery,	
inability	to	be	engaged	in	animal	husbandry,	not	to	mention	about	agriculture	–	all	these	consequences	threatened	the	
region.	Former	fishing	farms,	where	the	life	was	still	alive,	turned	to	be	on	the	verge	of	ruin.	

In	1992,	the	work	on	closure	fill	and	construction	of	a	temporary	dam	in	the	Strait	of	Berg,	near	the	area	of	Kokaral	
peninsula	was	 initiated	with	 the	 efforts	 of	 the	 local	 population.	 The	 project	 expected	 to	 safe	 and	 further	 fill-up	 the	
separated	northern	part	of	the	sea.	The	dam	was	named	Kokaral.	The	residents	and	the	local	administration	had	neither	
the	 project	 nor	 the	 financial	 resources.	At	 their	 own	 risk	 the	 local	 population	 challenged	 an	 extremely	 complicated	
project.	Maybe	it	 looked	like	an	adventure	(later	 it	was	proved	to	be	true),	but	Aral	people	had	no	other	choice.	The	
dam	existed	nine	months.	During	this	time	the	water	level	in	the	small	Aral	Sea	rose	by	one	meter,	but	the	spring	flood	
in	1993	destroyed	and	washed	away	the	dam.	Water	again	began	to	flow	to	the	south.	The	situation	repeated	several	
years	consequently.	It	seems	that	the	people	would	have	given	up	to	safe	the	sea,	but	they	did	not	accept	the	failures	
and	continued	to	fight	for	the	Small	Aral	Sea.

Figure 17. Closure fill between 
Small and Large Aral Sea

In	 1996,	 the	 dam	was	 restored	 again	 by	 the	 efforts	 of	
the	 local	 people.	 Then	 it	 was	 required	 to	 build	 up	 and	
strengthen	it.	In	the	beginning	of	1997	big	and	experienced	
amelioration	and	construction	companies	having	affiliates	
in	all	 rayons	within	 the	entire	province	were	 involved	 in	
the	 project	 at	 the	 initiative	 of	 the	 province	Akimat.	This	
measure	allowed	starting	intensive	work	on	strengthening	
and	building	up	of	 the	dam.	However,	 there	was	a	 lack	
of	financial	resources.	In	these	very	difficult	times	for	the	
Aral	Sea	region	the	Executive	Board	of	IFAS	proposed	to	
include	the	project	on	construction of Kokaral dam on 
the Small Aral Sea in	the	list	of	priority	projects	under	the	
Aral	Sea	Basin	Program	(ASBP).
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The	Kokaral	dam	proposed	in	the	design	was	located	at	the	bottom	of	the	former	Strait	of	Berg,	linking	the	northern	
part	of	the	Aral	Sea	with	its	southern	part	(Large	Aral	Sea).	The	scope	of	work	in	the	Phase	1	of	the	project	included	
construction	of	dam	(dam	-	the	road)	from	the	sandy	soil,	length	12.7	km	and	a	maximum	height	of	the	dam	-	3,0	m,	width	
at	the	crest	-	10	m,	contour	interval	of	slopes	-	the	upper	1:	4	and	the	lower	1:10;	open	drainage	for	collection	of	filtration	
through	the	body	and	base	of	the	dam.	The	cost	of	the	pilot	project	was	estimated	at	USD	10	million.	As	a	result	of	the	
implemented	works	during	the	period	from	1998	to	1999	the	top	dam	was	brought	to	the	mark	of	44	meter,	the	horizon	
of	water	in	the	Small	Aral	Sea	has	increased	from	39	to	41.85	meters.	The	capacity	of	the	reservoir	has	increased	by	
more	than	one	third,	and	reached	26.62	cubic	kilometers,	while	the	surface	area	encompassed	3,255	square	kilometers.	
It	was	planned	to	continue	works	on	Kokaral	dam:	to	strengthen	the	cross-section,	arrange	a	beach	slope	for	dissipation	
of	wave,	build	a	spillway	structure	with	a	fish	ladder	to	discharge	the	water	to	the	southern	part	in	case	of	filling	of	the	
reservoir	of	the	Small	Aral.	However,	on	the	20th	of	April,	1999	the	thing	happened	that	expected	the	least:	as	a	result	
of	storm	wind	the	dam	was	breached.	

The	experience	of	restoration	of	the	sea	clearly	demonstrated	the	need	for	the	construction	of	capital	facilities	to	ensure	
proper	discharge	of	excess	water	and	prevent	the	overflow	of	the	sea.	

During	less	than	a	one	and	a	half	of	a	year	the	project	utilized	KZT	60.32	million.	It	should	be	noted	that	the	construction	
of	Kokaral	dam	significantly	affected	the	ecological	and	socio-economic	situation	in	the	Northern	Aral	Sea	region.	The	
water	approached	the	town	of	Aralsk	by	10-12	km.	The	lake	systems	in	the	delta	recently	deemed	to	become	extinct	
were	filled	with	water	and	valuable	species	of	 fish	can	again	be	 found	 in	 the	 lakes.	The	strip	seabed	was	covered	
with	vegetation.	Some	certain	animals	and	the	return	of	migratory	birds	were	noticed	there.	Resumed	construction	of	
residential	buildings	in	the	coastal	villages	(auls)	and	increase	in	the	number	of	residents	in	the	remote	settlements	were	
the	evidences	of	revival	of	the	region.

After	the	collapse	of	Kokaral	dam,	the	water	specialists,	elders	of	Karateren	and	Bugun	villages	proposed	to	conduct	
major	repair	of	the	existing	Aklak hydraulic structure.	It	was	envisaged	to	block	one	of	the	channels	of	the	Syrdarya	
river	on	this	site	to	raise	the	water	level	and	fill	Karashalan	lake	and	nearby	small	lake	system	by	passing	the	water	
through	Koksh,	Sagimbay	and	Tastak	channels,	which	needed	to	be	deepened	and	broadened.	For	the	local	people	
this	project	was	of	vital	importance	because	due	to	drying	up	of	numerous	lakes	of	the	delta	it	faced	serious	difficulties.	
For	example,	they	were	forced	to	take	water	for	drinking	and	household	needs	from	Syrdarya	river	which	is	running	at	
a	considerable	distance	from	their	settlements.	In	practice	conditions	for	fishing	disappeared.	Productivity	of	grassland	
decreased	causing	adverse	impact	on	forage-based	livestock.	These	constraints	were	most	critical	especially	for	the	
population	of	Karateren	village.	Addressing	these	issues	was	of	great	ecological	and	socio-economic	importance.	IFAS	
Executive	Board	 supported	 the	proposal	 of	Aral	 population	and	 the	 following	projects	were	 implemented	under	 the	
framework	of	its	Kyzylorda	affiliate	office:
	 1.	Rehabilitation	of	the	Aklak	hydraulic	structure	at	its	downstream	portion,	Aral	rayon
	 2.	Broadening	and	deepening	of	Sagimbay,	Koksh,	Tastak	channels	in	the	Aral	rayon
	 3.	Closure	fill	on	Syrdarya	river	at	the	Aklak	site,	Aral	rayon
	 4.	Automobile	bridge	over	Sagimbay	canal
	 5.	Koksh	site	and	restoration	of	protective	levees.

Figure 18. Upstream of the 
Culvert on Balgabai Canal

Aklak regulator serves	 to	 regulate	 the	 discharge	 of	
Syrdarya	river	that	fed	the	lake	systems	and	meadows.

A	considerable	gap	between	 the	excess	discharges	and	
the	initial	design	parameters	led	to	significant	deterioration	
of	the	downstream	portion	of	the	hydraulic	structure.	The	
estimated	project	cost	amounted	to	KZT	13.63	million.	The	
project	was	launched	and	completed	in	1999.

Sagimbay and Koksh Channels feed	a	large	Karshalan	
lake	 systems	 located	 in	 the	 vicinity	 of	 Bugun	 and	
Karashalan	settlements	and	Bugun	station,	Bugun	rayon.	
Tastak	 Channel	 was	 designed	 for	 feeding	 small	 lake	
systems	located
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around	Karateren	and	Tastak	settlements	and	Karateren	station,	Karateren	rayon.	Karashalan	Lake	and	the	system	of	
lakes	near	the	village	of	Karateren	further	linked	to	a	set	of	lake	systems,	forming	lakes	and	wetlands	in	the	delta	of	
Syrdarya	river.	The	estimated	project	cost	accounted	for	KZT	24.75	million.	The	project	was	started	and	completed	in	
1999.	

Closure fill on Syrdarya river at the Aklak site, Aral rayon

The	project	proposed	to	construct	closure	on	Syrdarya	river	in	kind	of	earth	dike	and	construction	of	protective	levees	to	
prevent	flooding	of	meadows	and	pastures.	

The	parameters	of	the	dike	were	as	follows:	length	-	43	m,	width	at	the	top	-	20	m,	the	volume	of	excavation	–	30,882	
cubic	meters.	The	parameters	of	 the	protective	 levees	were	as	 follows:	 length	–	1,060	m,	width	at	 top	–	10	m,	 the	
volume	of	excavation	11,986	cubic	meters.	Estimated	project	cost	amounted	to	KZT	5.664	million.	The	project	started	
and	completed	in	1999.

Automobile bridge over Sagimbay canal

Due	to	the	construction	of	closure	on	Syrdarya	river	at	Aklak	site	and	flooding	of	lake	systems	in	the	delta,	residents	of	
remote	settlements	were	cut	off	from	the	roads.	In	this	connection	it	was	necessary	to	arrange	automobile	bridge.	The	
scope	of	project	works	included	the	construction	of	4-span	bridge,	36	m	of	length	and	9	m	of	width,	lining	of	canal	within	
the	bridge	area	with	reinforced	concrete	slabs	6x2x0.15	m.	The	project	estimated	at	KZT	5.96	million	was	started	and	
completed	in	2000.

Closure on Syrdarya river at Koksh and rehabilitation of protective levee

The	project	provided	construction	of	the	closure	on	Syrdarya	river	and	rehabilitation	of	the	protective	levees	in	the	area	
of	Koksh	channel.	These	actions	were	aimed	at	prevention	of	hay	fields	and	pastures	against	flooding,	as	well	as	dykes	
and	embankments	of	Koksh	channel	against	overflow.	Parameters	of	the	two	dikes:	the	width	of	the	top		-	20	m,	average	
height		-	10.5	m,	the	volume	of	excavation		-	65.288	thousand		cubic	meters.	Parameters	of	protective	levee:	length		-	
2,500	m,	average	height	-	1.0	m,	the	volume	of	excavation	-	23,333	cubic	meters.	The	estimated	project	cost	was	KZT	
12.28	million.	The	project	started	and	completed	in	2001.

Rehabilitation of Kazalinsk Headworks

The	Kazalinsk	Headworks	 is	 intended	to	supply	water	 to	the	right	and	 left	 irrigation	main	canals	and	Aksay	channel	
with	the	carrying	capacity	of	30	cubic	meters	per	second.	The	facility	is	important	for	the	irrigation	of	Aksai	Kuvandarya	
system	of	lakes	and	wetlands	in	the	delta	of	Syrdarya	river.	The	project	was	implemented	in	2000-2001.	The	estimated	
project	cost	accounted	for	KZT	14.7	million.	

The project on improvement of Syrdarya river carrying capacity and construction of dam on the Small Aral 
Sea

In	2003,	the	Government	of	Kazakhstan	under	the	support	of	the	World	Bank	has	launched	a	large-scale	national	project	
agreed	with	all	the	countries	of	Central	Asia,	“Regulation	of	Syrdarya	river	and	conservation	of	the	northern	part	of	the	
Aral	Sea”.	This	project	was	undertaken	under	the	Aral	Sea	Basin	Program	-1	based	on	the	two	projects:	4.2	Recovery	
of	the	Northern	Aral	Sea	and	4.4	Regulation	of	Syrdarya	river	and	development	of	the	delta.

The	project	totaling	to	USD	85.79	million	involved	the	construction	of	hydraulic	structures	-	dams	(creating	the	Small	Aral	
Sea),	rehabilitation	of	Shardara,	Aitek	and	Aklak	structures,	construction	of	flood	control	dams,	restoration	of	fisheries,	
etc.	The	financing	for	the	project	implementation	was	provided	by	the	World	Bank	in	co-financing	with	the	Government		
of	Kazakhstan.	Out	of	the	total	cost,	the	World	Bank	provided	USD	64.5	million	based	on	the	Loan	Agreement	and	USD	
21.29	million	was	allocated	from	the	national	budget.	

The	project	resulted	in	increase	of	the	water	level	in	the	Small	Aral	Sea	from	39	to	42.2	meters	over	5	years.	The	coastal	
line	became	closer	to	Aralsk	town	by	a	distance	of	25	kilometers.	

In	this	connection	the	President	Nursultan	Nazarbayev	said	at	that	time:	«In	the	world	history	there	are	few	examples	
of	sea	and	lakes	disappearing	from	the	earth,	but	there	was	no	such	an	example	when	the	sea	returned	to	its	shores.	
Kazakhstan	challenged	to	tackle	the	global	problem,	and	so	far	it	is	the	first	in	this	respect».	As	a	result	of	the	project	
implementation,	the	capacity	of	Syrdarya	river	has	increased	from	350	to	700	cubic	meters	per	second;	the	northern	
part	of	the	Aral	Sea	was	saved	as	a	geographical	and	climate-forming	object:	the	dried	seabed	was	covered	with	water	
on	the	area	of	870
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square	kilometers	(from	2,414	to	3,288	square	kilometers),	the	volume	of	water	in	the	sea	has	increased	by	11.5	cubic	
kilometers	(from	15.6	to	27.1	cubic	kilometers),	water	salinity	decreased	from	23	to	17	g/liter.	

Inflow	to	the	Small	Aral	Sea	via	Syrdarya	river	accounted	for	2.85;	4.3;	3.6;	3.97	and	4.2	cubic	kilometers	in	2003,	2005,	
2007,	2008	and	2009,	accordingly.

Table 2. Summary of implemented projects aimed at improvement of 
environmental situation and preservation of the natural complex

Project Capacity
Cost

(KZT mln)
Year of 

operation
1 Forest	reclamation	work	on	the	dried	bottom	of	Aral	Sea	(Kaskakulan	site) 1000	ha 3.0 2004

2 Expansion	of	Barsakelmes	reserve	 250	ha 2,6 2005

3 Creating	and	zoning	of	biosphere	reserve	in	Barsakelmes.	Identification	of	cluster	
sites

2,20 2007

4 Closure	on	Syrdarya	river	and	rehabilitation	of	the	protective	levees	in	the	area	of	
Koksh	channel	(Aral	rayon)

88,600	cubic	m 12,62 2001

5 Rehabilitation	of	Balgabai	canal	with	bridge	connecting	Bugun	village	(Aral	rayon) 3.4	km
82,790	cubic	m

18,94 2001

6 Kokaral	dam	(road	–dam)	on	Small	Aral	Sea,	I	phase	of	construction	(Aral	rayon) 12.7	km 60,32 1998

7 Closure	of	Syrdarya	river	on	Aklak	site	(Aral	rayon) 42,870	cubic	m 5,66 1999

8 Broadening	and	deepening	of	Sagimbay,	Koksh,	Tastak	channels		(Aral	rayon) 13.4	km
304,830	cubic	m

24,75 1999

9 Rehabilitation	of	downstream	of	Aklak	structure 13,63 1999

10 Automobile	bridge	over	Sagimbai	canal	(Aral	rayon) 36	m 5,96 2000

11 Broadening	and	deepening	of	Sovetzharma	canal	(Aral	rayon) 4	km
202,753	cubic	m

26,14 2003

12 Rehabilitation	of	bridge	on	Kuvandarya	canal	in	Karabai	site	(Kazalinsk	rayon) 36	m 7,02 2003

13 Broadening	and	deepening	of	Abeken	canal	(Kazalinsk	rayon) 8.6	km 35,52 2003

14 Rehabilitation	of	Kazalinsk	Headworks	(Kazalinsk	rayon) 14,25 2001

15 Closure	on	Syrdarya	river	at	Aitek	spillway	dike	(Syrdarya	rayon) 14,75

Figure 20. Spillway on the Northern 
Aral Sea after Construction 

Completion 

Figure 19. Upstream of the Dam

Summary	of	implemented	projects	aimed	at	environmental	improvement	and	preservation	of	natural	complex	are	shown	
in	the	Table	2.
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3. Social Issues
EB	IFAS	is	active	in	solving	problems	on	improvement	of	the	social	conditions	of	the	region	of	ecological	disaster.	In	
implementing	the	Programme of actions aimed at fulfillment of the immediate needs of the population the	EB	
IFAS	pays	a	special	attention	to	the	Aral	and	Kazalinsk	rayons	located	in	the	epicenter	of	ecological	disaster.	Under	the	
framework	of	the	Programme	the	assistance	was	provided	to	the	local	population,	in	particular,	special	machinery	was	
purchased	for	municipality,		vehicles	were	procured	and	funds	provided	for	the	maintenance	of	kindergartens	and	other	
urgent	needs.	A	list	of	implemented	projects	is	shown	in	the	Table	3A.	

Table 3A. Summary of implemented social projects

Project Capacity
Cost
(KZT 
mln)

Year	of	
operation

Aral Rayon
1 Mobile	repair	and	technical	workshop	on	the	basis	of	GAZ-53	to	service	the	

village	water	supply	networks	of	Saksaulsk	village
1unit 5,50 2007

2 Sewage	trucks 1unit 3,0 2004

3 Excavator	EO-2621,	Aralsk	town 1unit 5,0 2007

Kazalinsk Rayon
4 Excavator	EO-2226	Kent	Aiteke	bi 1unit 4,5 2005

5 Watering	machine	(KO-829A)	Kent	Aiteke	bi 1unit 5,4 2006

6 Motor	grader	GS-14.02.,	Aiteke	bi	 1unit 12,7 2007

7 Tractor	Loader	TO-30,	Aralsk	town 1unit 7,0 2004

8 Purchase	of	2	refrigerating	units	NBK4502	for	"Kamyshlybas	fish	farm"	 2unit 12,0 2007

9 "Gazel"	minibus	for	department	of	employment	and	social	programme,	Akimat 1unit 2,0 2007

10 Computer	Center	for	the	society	of	veterans	in	the	Governor's	office 1unit 0,3 2007

11 Fund	for	operation	cost	of	"Mereke"	kindergarten,	Aralsk	town 5,8 1999

12 Purchase,	 delivery	 and	 installation	 of	 seats	 and	 an	 artificial	 turf	 for	 soccer	
fields

1200	seat
800	square	m

5,0

In	addition	to	these	measures	on	improving	the	social	conditions	of	the	region,	EB	IFAS	has	implemented	projects	for	
the	reconstruction	and	rehabilitation	of	heating	in	schools	and	kindergartens,	where	in	most	cases	heating	was	provided	
by	means	of	the	boiler,	solid	fuel,	and	in	some	cases	a	simple	furnace	heating.	For	example,	in	school	No.	88	

Figure 21. Fragment of Stove Heating of 
School No. 88 in Tuktybaeva Village of 

Kazalinsk rayon 

of	Tuktibay	village,	Kazalinsk	 rayon,	stoves	were	 installed	
in	quantities	of	10	pieces	 in	each	of	 the	3	floors	 in	half	of	
the	 available	 classrooms.	 In	 winter	 season,	 students	 and	
teachers	had	to	attend	classes	in	outerwear.	To	avoid	freezing	
of	the	internal	heating	system,	the	teachers	arranged	round	
the	clock	watch.	In	some	schools,	the	internal	heating	system	
was	 inoperative	 for	 over	 7	 years,	 as	 in	 secondary	 school	
No.	92	of	the	village	Primova	in	Kazalinsk	rayon.	The	boiler	
rooms	were	often	placed	in	unsuitable	premises.	Significant	
losses	of	heat	occurred	due	to	leaks	in	the	outside	of	heating	
mains.	

+

+



Figure 23. The Typical Boiler Room with 
Miniboilers after Reconstruction 
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Figure 24. Fragment of the Internal Heating 
of School No. 92 after Reconstruction 

Figure 25. Playing Hall of 
«Aigolek» Kindergarten

Depreciation	of	the	internal	heating	system	in	schools	exceeded	50%.	Many	boilers	are	supject	to	full	replacement.	The	
list	of	implemented	projects	includes	works	on	repair	of	existing	boiler	houses,	setting	of	the	fireproof	fence	and	installation	
of	tanks	for	supply	of	diesel	fuel	for	20	days,	installation	of	thermal-mechanical	(miniboilers)	and	electrical	equipment,	
complete	 replacement	 of	 external	 heating	 line,	 replacement	 of	 internal	 heating	 system	 at	 schools,	 kindergartens,	
libraries.	

The	list	of	implemented	projects	on	reconstruction	and	rehabilitation	of	heating	system	is	provided	in	the	Table	3B.	

Figure 22. Fragment of Stove Heating of School 
No. 92 in Primova Village of Kazalinsk rayon
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4. Improvement of health 
To	meet	the	challenges	of	recovery	of	the	local	population	EB	IFAS	has	undertaken	several	projects	under	the	Programme	
of	Action	plan	for	the	immediate	needs	of	population,	in	particular:	necessary	funds	were	allocated	for	the	purchase	of	
medicaments,	vehicles,	etc.,	assistance	for	the	maintenance	of	the	sanatorium	was	provided,	water	treatment	facilities	
were	repaired	and	other	projects.	The	full	list	of	implemented	projects	is	given	in	the	table	below.

Reconstruction of the existing premises of the Aral Rayon Hospital into the hydropathic with the use of an 
existing source of mineral water 

Self-pumping	well	G-1,	located	on	the	territory	of	Aralsk	town,	was	drilled	back	in	1958.	The	area	has	a	common	name	
popular	among	population	as	«Borabay».	The	local	people,	having	experienced	its	therapeutic	qualities,	started	to	use	
the	water	for	self-treatment.	A	small	hydropathic	was	constructed	on	the	base	of	water	source,	which	ceased	to	exist	
during	the	«perestroika»	period,	and	the	building	of	hydropathic	went	under	demolition.	Reconstruction	of	the	existing	
premises	of	the	Aral	Rayon	Hospital	for	the	purpose	of	hydropathic	use	was	aimed	at	restoration	and	improvement	of	the	
health	of	Aral	region’s	population.	According	to	the	medical	report,	the	Borabay	source	refers	to	a	group	of	balneologic	
waters	«without	specific	components	and	properties»	of	Novoizhevsky	type.	The	water	from	the	source	is	recommended	
for	both	external	and	 internal	 treatment.	 Indications	 for	external	 treatment	are	as	 follows:	cardiovascular	disease	of	
atherosclerotic	and	inflammatory	genesis,	disease	of	central	and	peripheral	nervous	system,	rheumatoid	arthritis,	spinal	
and	degenerative	joint	diseases,	inflammatory	disease	of	female	reproductive	system	and	ovarian	dysfunction,	allergic	
dermatitis,	as	well	as	dermatosis,	eczema,	atopic	dermatitis,	thyrotoxicosis	of	mild	to	moderate	severity.	Indications	for	

Table 3B. Summary of heat supply projects

Project Capacity 
Cost 
(KZT 
mln)

Year of 
operation

Aral Rayon
1 School	No.	20,	Bugun	village 0.25	GCal/hr 4,87 2000

2 Children's	Art	School 0.25	GCal/hr 6,52 2001

3 School	No.	29,	Saksaulsk	village 0.25	GCal/hr 6,58 2004

4 School	No.	2,	Kambash	village 0.65	GCal/hr 14,47 2004

5 School	No.	83,	Aralsk	town 0.7	GCal/hr 15,16 2005

6 School	No.	220,	Aralsk	town 3100	sq	m 22,52 2006

7 "Karlygash"	Kindergarten,	Aralsk	town 1000	sq	m 13,58 2006

8 School	No.62,	Aralsk	town 7010	sq	m 36,13 2007

Kazalinsk Rayon
9 School	No.165,	Novokazalinsk	village 0.7	GCal/hr 8,18 2000

10 School	No.234,	Novokazalinsk	village 0.6	GCal/hr 9,24 2001

11 School	No.95,	Kazalinsk	town 0.6	GCal/hr 8,97 2001

12 School	No.88,	Tuktibaeva	village 0.45	GCal/hr 8,18 2002

13 School	No.92,	Primova	village 0.6	GCal/hr 14,07 2003

14 School	No.91,	Muratbaea	Village 0.6	GCal/hr 11,68 2004

15 School	No.24,	Bekarstan	bi 0.6	GCal/hr 13,90 2004

16 School	No.94,	Zhankozha	batyr	village 0.6	GCal/hr 14,36 2005

17 School	No.190,	Aktan	batyr	village 0.6	GCal/hr 13,26 2005

18 School	No.182,	Basykara	village 1200	sq	m 17,88 2007

19 "Baldyrgan"	Kindergarten,	Kent	Aiteke	bi 1000	sq	m 19,11 2006

20 "Aigolek"	Kindergarten,	Kent	Aiteke	bi 1000	sq	m 16,28 2006

21 "Baldauren"	Kindergarten	No.15	Muratbaeva	
village

1000	sq	m 16,24 2007

22 Library	No.	1	after	M.	Gorky,	Kazalinsk	town	 200	sq	m 12,92 2007

+
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Figure 26. Water Tower and Central Rayon 
Hospital in Aralsk town, 1 st floor was 
reconstructed for Hydropathic Center

The	project	was	implemented	in	2007	with	a	balance	cost	
of	26,8	million	tenge.	The	scope	of	project	works	included:	
rehabilitation	of	the	existing	deep	well	G-1,	construction	of	
water	pipeline	from	the	wellhead	to	the	Rayon	Hospital	with	
a	 length	of	1.05	km;	 installation	of	 the	water	 tower	with	a	
capacity	of	25	cubic	meters;	reconstruction	of	the	first	floor	
of	the	Rayon	Hospital	main	building:	a)	the	shower	cabins	
of	mineralized	water	of	93.0	square	meters,	b)	chaimbers	
for	 mud-cure	 procedures	 of	 20.8	 square	 meters,	 and	 c)	
intestinal	 irrigation	 chambers	 of	 12.4	 square	 meters,	 d)	
dressing	 rooms,	 e)	 toilets,	 e)	 facilities	 for	 medical	 staff,	
patients’	lounges.	

Summary	of	implemented	projects	on	health	improvement	
of	local	population	is	given	in	the	Table	4.	
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Table 4. Summary of the projects implemented for 
health improvement of local people

Project
Cost

(KZT mln)
1 Reconstruction	of	 the	Aral	 rayon	hospital	 into	 the	hydropathic	using	an	existing	source	of	

mineral	water,	(Aral	rayon)	
28,31

2 Acquisition	 of	 diagnostic	 techniques	 and	 developing	 social	 home	 care	 for	 children	 with	
disabilities,	(Aral	rayon)	(63	units).	

0,5

3 Funds	for	the	purchase	of	warm	baby	clothes	for	the	October	aul	District	 3,2

4 Funds	for	the	maintenance	of	Kazalinsk	tuberculosis	sanatorium,	Kazalinsk	rayon	 2,0

5 Purchase	of	warm	clothing	for	Sorkulsky	aul	District	 3,2

6 Charity	care	-	The	acquisition	of	coal	for	rayon	hospital	

7 Grant	aid	for	the	maintenance	of	kindergarten,	children's	sanatorium	for	tuberculosis	patients,	
Kazalinsk	town	(World	Bank)	

27	тыс.$

8 Purchase	of	medicines	for	TB	hospital	in	Kazalinsk	(by	Swiss	Bank)	 20	тыс.$

9 "Gazelle"	minibus	for	children	with	disabilities	in	Kent	Aiteke	Bi	(1	unit).	 2,0

10 Computer	Center,	"Shapagat"	center	for	children	with	disabilities	in	Kent	Aiteke	bi	(1	set)	 0,3

Assistance of international organizations 
In	 the	Kazakh	part	of	 the	Aral	Sea	basin,	with	 the	support	and	assistance	 from	 international	financial	organizations	
such	as	the	World	Bank	and	Asian	Development	Bank,	multilateral	donors	of	UN	system,	particularly	UNDP,	UNICEF,	
UNESCO,	 bilateral	 donors	 such	 as	USAID	 (United	 States),	 CIDA	 (Canada	 ),	 KfW	 (Germany),	 JICA	 (Japan),	 TICA	
(Turkey),	MASHAV	 (Israel),	New	Zealand	Embassy	 in	Moscow,	 international	organizations	and	NGOs,	 in	particular,	
Scandinavian	Fund,	Kuwait	Fund,	the	Eurasia	Foundation,	the	Peace	Corps,	Living	Sea	(NGOs,	Denmark),	the	Soros	
Foundation	in	Kazakhstan,	large	companies,	such	as	joint	venture	Kazgermunai,	Petro	Kazakhstan	Kumkol	Resources	
JV,	Turgay	Petroleum	and	other	international	organizations	have	been	implemented	a	number	of	projects	to	address	
environmental	issues	and	provide	humanitarian	assistance.

UNICEF	-	the	leading	UN	agency	dealing	with	long-term	objectives	to	ensure	the	survival,	development	and	protection	of	
children,	implemented	a	regional	program	ASPERA	in	1995	to	1999	(a	project	on	environmental	and	regional	assistance	
in	(Aral	rayon)),	aimed	at	helping	children	and	mothers,	those	most	affected	by	environmental	catastrophe.	The	program	
was	 implemented	 in	the	areas	of	 three	Central	Asian	states	bordering	the	Aral	Sea:	Kazakhstan	(Kyzylorda	region),	
Turkmenistan	and	Uzbekistan,	and	included	five	major	sections:	maternal	and	child	health,	nutrition,	primary

internal	 treatment	 subject	 to	 satisfactory	 bacteriological	 conditions	 are	 as	 follows:	 chronic	 gastritis	with	 normal	 and	
reduced	secretion,	chronic	colitis	and	enterocolitis,	chronic	desease	of	 liver	and	biliary	 tract:	hepatitis,	cholecystitis,	
angioholitis;	post	cholecystitis	syndrome,	atonic	colitis.	The	project	cost	was	28.3	million	tenge.	
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education,	water	and	sanitation.	The	program	was	the	kind	of	rapid	response	and	urgent	provision	of	important	materials	
(medications,	vaccines	and	adequate	equipment	for	training	purposes,	water	purification	equipment,	etc.).	Among	the	
program's	achievements	were	the	following:	Kyzylorda	region	received	vaccines	for	immunization	of	children	under	two	
years	old.	The	region	was	supplied	with	medical	immunization	equipment	and	medical	personnel	were	trained	on	safe	
immunization	practices.	As	a	result	of	these	activities,	the	vaccination	of	children	has	reached	90%,	mortality	due	to	
diarrheal	diseases	among	children	under	five	years	declined	by	76%	(for	the	period	from	1995	to	1999).	

In	 2000-2001,	USAID	 conducted	 the	 project	 on	 assessment	 and	 control	 of	 pollution	 in	Syrdarya	 river	 covering	 the	
Kazakh	part	of	the	Aral	region.

Living	Sea	-	an	NGOs	from	Denmark	involved	in	environmental	fishery,	implemented	the	first	phase	of	the	project	«From	
Kattegat	to	the	Aral	Sea.	

In	the	period	from	1996	to	2000,	JICA,	Japan	International	Cooperation	Agency	conducted	a	Feasibility	Study	for	the	
project	on	rehabilitation	and	improvement	of	irrigation	and	drainage	systems	in	the	Kyzylorda	region	and	the	creation	of	
public	basic	cartographic	data	covering	the	southern	region	of	Kazakhstan.	

The	State	of	Israel	has	provided	assistance	within	the	framework	of	MASHAV.	Projects	have	been	implemented,	partly	
funded	by	USAID,	aimed	at	introducing	the	technology	of	growing	crops	in	the	current	adverse	conditions,	technologies	
for	breeding	fish,	as	well	as	demonstration	projects	for	 the	construction	of	greenhouses	and	the	 introduction	of	new	
technologies	in	outdoor	plant	growing.	

In	1996-1999,	a	pilot	project	of	water	supply,	which	was	part	of	a	 large-scale	project	«Water	Supply,	Sanitation	and	
Healthcare	in	rural	settlements	of	Kyzyorda	region»,	worth	USD	7.2	million	was	implemented	at	the	expense	of	World	
Bank	 loans.	The	project	replaced	the	existing	7	km	of	 the	Aral-Sarybulak	group	water	supply	pipeline	and	improved	
water	supply	system	in	the	towns	of	Aralsk	and	Novokazalinsk.	

In	1998-2002	the	regional	governments	and	the	World	Bank	with	financial	support	from	other	countries	-	donors	and	the	
States	cost-sharing	founders	of	the	Fund	implemented	a	regional	GEF	project	«The	water	resources	and	environmental		
management	of	the	Aral	Sea»	at	a	cost	of	about	USD	23	million,	aimed	at	implementing	the	principles	of	integrated	water	
resources	management	in	the	Aral	Sea	region.	

Projects	of	Kazakhstan	SIDA	were	designed	to	support	NGOs	in	the	Aral	and	Kazalinsk	areas,	the	city	of	Kyzylorda,	to	
support	the	drinking	water	supply,	helping	people	with	disabilities.		

The	 Turkish	 Cooperation	 and	 Development	Administration	 has	 undertaken	 projects	 for	 the	 development	 of	 carpet	
handwearing	in	the	Aral	region,	aimed	at	restoring	the	craft	and	the	problem	of	women's	employment,	the	introduction	
of	a	new	discipline	in	the	Kyzylorda	State	University,	Arts	and	crafts.	

New	Zealand	Embassy	in	Moscow	has	allocated	funds	for	the	project	for	the	construction	of	landfill	in	Kazalinsk	town	
to	manage	solid	waste.	

Eurasia	Foundation	projects	have	been	implemented	to	create	the	Internet	center	and	library	automation	at	KSU,	to	
expand	public	participation	in	government	decision-making	for	the	development	of	self-government	in	the	region.	

Soros	Foundation-Kazakhstan	has	provided	grants	to	support	education	and	health,	in	particular,	the	establishment	of	
pilot	models	of	active	schools	and	other	projects.	

The	major	 national	 and	 international	 companies	 operating	 in	 the	 region	 are	 also	 actively	 involved	 in	 solving	 social	
problems	 through	provision	of	 assistance	 to	 children's	 institutions,	 the	disabled	and	war	 veterans,	 encouraging	 the	
development	of	sport	and	culture	in	the	region.

+
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Next steps 
The	summit	of	 the	Heads	of	 the	Central	Asian	countries	held	on	28th	of	April	2009	 in	Almaty	discussed	 the	 issues	
on	coordination	of	efforts	to	overcome	the	consequences	of	the	Aral	sea	crisis	and	cooperation	with	the	international	
organizations	and	donor	countries	to	improve	environmental	conditions	and	socio-economic	situation	in	the	region	and	
hence	gave	a	new	impulse	to	mainstreaming	the	IFAS	activity.	

In	order	to	continue	works	on	improvement	of	social	and	environmental	conditions	of	the	Aral	Sea	region	EB	IFAS	has	
set	a	number	of	specific	activities	under	the	program	developed	by	the	ASBP-3,	which	will	be	agreed	and	adopted	as	
an	action	plan	in	2010.	The	emphasis	and	priorities	for	the	work	will	focus	on	implementing	integrated	water	resources	
management	 in	Kazakhstan's	Aral	Sea,	 the	preservation	of	natural	 systems	by	 including	certain	areas	 in	 the	 list	of	
areas	protected	by	the	Ramsar	Convention,	health	improvement	of	the	population,	access	to	clean	drinking	water,	and	
other	 tasks.	Executive	Board	of	 IFAS	 is	working	 intensively	with	 the	respective	government	organizations	 to	ensure	
implementation	and	monitoring	of	projects	in	the	Kazakh	part	of	the	Aral	Sea	basin.	The	Memorandum	on	cooperation	
with	the	Committee	of	Water	Resources	of	the	Ministry	of	Agriculture	of	the	RK	has	already	been	signed.	

The	President	of	the	Republic	of	Kazakhstan	Nursultan	Nazarbayev	has	announced	a	new	approach	in	dealing	with	the	
consequences	of	the	Aral	crisis.	«It	is	seen	possible	to	exploit	the	potential	of	the	OSCE	more	extensively	to	address	
regional	environmental	concerns	in	cooperation	with	the	OSCE	within	economic	and	environmental	dimension	of	this	
Organization.	Forthcoming	in	2010	Kazakhstan's	chairmanship	in	the	OSCE	allows	our	region	to	stress	the	importance	
of	issues	of	the	Aral	Sea	and	try	to	establish	a	full-fledged	dialogue	on	the	scale	of	this	large	regional	organization.	One	
practical	solution	within	the	framework	of	the	OSCE,	in	our	opinion,	could	be	taking	the	initiative	to	establish	mechanisms	
for	monitoring	and	preventive	responses	to	environmental	threats»,	called	on	President1.	

A	significant	event	in	the	work	of	EB	IFAS	was	the	signing	of	the	Memorandum	on	Cooperation	with	the	OSCE	Centre	
in	Astana	 in	November	2009,	which	has	created	a	basis	 for	 implementation	of	 joint	projects	aimed	at	 improving	 the	
environmental	situation	and	socio-economic	conditions	in	the	region	of	ecological	catastrophe.	

1 	Speech	of	the	President	at	the	Summit	of	Heads	of	IFAS,	April	28,	2009,	Almaty

Figure 27 Signing of Memorandum on Cooperation between EB 
IFAS and the OSCE Centre in Astana, November 2009
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