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Алғы сөз 
Кіріспе 
Аралдың қысқаша тарихы 

1-тарау. Қордың құрылу тарихы 
 1.1. Халықаралық аралды құтқару қорын құрудың алғы шарты  
  1.2. ұмытылмас күндер   

2-тарау. Арал дағдарысы салдарын жеңу бойынша Халықаралық 
Аралды құтқару Қоры қызметінің негізгі бағыттары 
 2.1. арал теңізі алабының бағдарламасы (атаБ-1) 
 2.2. арал теңізі алабының бағдарламасы (атаБ-2) 
 2.3. арал теңізі алабының бағдарламасы (атаБ-3) 

3-тарау. Арал теңізі алабының қазақстандық бөлігіндегі Арал 
дағдарысының салдарын жеңу бойынша Қазақстан Республикасы 
үкіметінің және Халықаралық Аралды құтқару Қорының (ХАҚҚ) 
Атқарушы дирекциясының қызметі 

4-тарау. Қазақстан Республикасындағы Халықаралық Аралды 
құтқару Қорының (ХАҚҚ) Атқарушы дирекциясының Арал теңізі 
алабы бағдарламалары мен жобаларын іске асыру бойынша 
халықаралық ұйымдармен ынтымақтастығы   

5-тарау. Қордың негізін қалаушы құрметті ардагерлері мен 
Қазақстан Республикасының су шаруашылығы қызметкерлерінің 
еске алулары 
 ұзақбай қараманов 
 алмабек Нұрышев 
 Нариман қыпшақбаев 
 Сеилбек Шаухаманов 

ҚосымшАлАР 
1-Қосымша. арал маңы тұрғындардың тіршілік ету жағдайларын 
түбегейлі өзгерту бойынша жедел шаралар туралы 1992 жылдың 18 
қаңтарындағы қазақстан республикасы Жоғары кеңесінің қаулысы 

2-Қосымша. «Мелекетаралық су көздерінің су ресурстарын пайда-
лану және қорғауды бірлесіп басқару саласындағы ынтымақтастық 
туралы» қазақстан республикасы, қырғызстан республика-
сы, Өзбекстан республикасы, тәжікстан республикасы және 
түрікменстан арасындағы келісім. алматы қ, 18 февраль 1992 жыл 
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осы жинақ Халықаралық аралды құтқару қорының (Хаққ) 20 жылдығына орай Хаққ атқарушы 
дирекциясының – Хаққ атқару комитетінің қазақстандағы филиалының директоры Медет оспановтың 
басшылығымен дайындалды

Редакция алқасы: 

Әмірхан Кеншімов, Досжан Нұрбатыров, Илашбек Әбдугәпіров, Қайни Стамқұлова, Ерғали Аманжо-
лов, Алма Шенгелбаева, Аида Литвиненко, Хамит Әбішев

Бұл жұмыс су ресурстарын бірлесе пайдалану саласында ынтымақтастықты қалыптастыру жолындағы 
істелініп жатқан іс-қимылдар жайлы жұртшылықты ақпаратпен қамтамасыз етуге, арал теңізі 
бассейніндегі экологиялық дағдарыс мәселелерін шешуге бағытталған және арал теңізі бассейнін 
сауықтырумен және су ресурстарын басқару, кешенді игеру мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
жобалармен айналысатын министрліктер, ведомстволар, республикалық ұйымдар басшылары мен 
мамандарына, сонымен қатар халықаралық ұйымдар мен донор елдердің қызметкерлеріне арналған.

Ескертпе: қордың негізін қалаған мәртебелі ардагерлердің, қазақстан республикасы су 
шаруашылығының еңбек сіңірген қайраткерлерінің естеліктері авторлық нұсқасында берілген.

Хаққ атқару дирекциясы Еықұ (оБСЕ) астанадағы орталығына осы жинақты басып шығаруда 
көрсеткен қаржылық көмегі үшін өз ризашылығын білдіреді. Жинақтың мазмұны Еықұ (оБСЕ) және 
оның құрылымдарының көзқарасымен бірдей болуы максат етілмеген.

Настоящий сборник подготовлен к 20-летию Международного фонда спасения арала (МФСа) под об-
щим руководством Медета оспанова, директора Исполнительной дирекции МФСа – филиала Испол-
кома МФСа в Казахстане.

Редакционная коллегия: 

Амирхан Кеншимов, Досжан Нурбатыров, Илашбек Абдугапиров, Кайни Стамкулова, Ергали Аман-
жолов, Алма Ченгельбаева , Аида Литвиненко, Хамит Абишев

работа направлена на информационное обеспечение населения о проводимой работе по налажива-
нию сотрудничества в области совместного использования водных ресурсов, решение проблем эколо-
гического кризиса в бассейне аральского моря и предназначена для руководителей и специалистов 
министерств, ведомств и организаций республики, а также работников международных организаций 
и стран-доноров, занимающихся вопросами оздоровления бассейна аральского моря и проектами в 
области управления и комплексного использования водных ресурсов и охраны окружающей среды.

Примечание: воспоминания почетных ветеранов-основателей Фонда и заслуженных работников во-
дного хозяйства республики Казахстан приведены в авторском изложении.

Ид МФСа выражает признательность Центру оБСЕ в астане за оказание финансовой поддержки в вы-
пуске данного сборника. Содержание публикации не обязательно отражает позицию оБСЕ и его струк-
тур. 

This work has been prepared for the 20th anniversary of the International Fund for Saving the Aral Sea (IFAS 
) under the general supervision of Medet Ospanov, Director of IFAS Executive Board – a branch of the EC IFAS 
in Kazakhstan. 

Editorial Board:

Amirkhan Kenshimov, Doszhan Nurbatyrov, Ilashbek Abdugapirov, Kaini Stamkulova, Yergali Amanzholov, 
Alma Chengelbaeva, Aida Litvinenko, Hamit Abishev

This work is aimed at raising awareness among the population on the work in the field of cooperation in 
collective water use and on addressing the environmental crisis issues of the Aral Sea Basin. The work is 
prepared for the use by country’s managers and ministries’ specialists, authorities and organizations, as well 
as specialists of international organizations and donor representatives, all engaged in the restoration of the 
Aral sea and in projects dedicated to integrated water resources management and environmental protection.

Note: the recitals of the honorary veterans-founders of the Fund and honored workers of water resources 
agencies of Republic of Kazakhstan are given in its original script.

EB IFAS expresses its gratitude to the OSCE Centre in Astana for the financial support in the release of this 
work. The contents of this work do not necessarily reflect the views of the OSCE and its affiliates.
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тәжікстан республикасы, түркіменстан және Өзбекстан республика-
сы президенттерінің бірлескен мәлімдемесі 

13-Қосымша. арал теңізі алабының тұрақты даму пробле-
малары бойынша Халықаралық ұйымдар мен орталық азия 
мемлекеттерінің 
Нукус декларациясы 

14-Қосымша. Халықаралық аралды құтқару қорының құрылымын 
қайта құру туралы орталық азия мемлекет басшыларының шешімі 

15-Қосымша. Халықаралық аралды құтқару қорының президентін 
қайта сайлау туралы орталық азия мемлекет басшыларының 
шешімі 

16-Қосымша. алматы декларациясы 

17-Қосымша. Халықаралық аралды құтқару қорының Президентін 
қайта сайлау туралы орталық азия мемлекет басшыларының 
шешімі 

18-Қосымша. Халықаралық аралды құтқару қоры туралы ережені 
бекіту туралы және Халықаралық аралды құтқарудың қоры және 
оның ұйымдарының мәртебесі туралы орталық азия мемлекет 
басшыларының шешімі 

19-Қосымша. ашгабат декларациясы 

20-Қосымша. қазақстан республикасы, қырғыз республика-
сы, тәжікстан республикасы, түркіменстан және Өзбекстан 
республикасының мемлекет басшыларының ташкенттегі 
мәлімдемесі 

21-Қосымша. Халықаралық аралды құтқару қорының президентін 
сайлау туралы орталық азия мемлекет басшыларының шешімі 

22-Қосымша. «2003-2010 жылдардағы кезеңде арал теңізі 
алабындағы экологиялық және әлеуметтік-экономикалық 
жағдайларды жақсарту бойынша нақты әрекеттер 
бағдарламаларының негізгі бағыттары туралы» орталық азия мем-
лекет басшыларының шешімі 

23-Қосымша. Халықаралық аралды құтқару қорының 

18 ақпан 

3-Қосымша. «арал маңындағы экологиялық апат салдарынан зар-
дап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы» 1992 жылдың 
30 маусымындағы қазақстан республикасының заңы 

4-Қосымша. орталық азия аймағының мемлекет басшыларының 
бірлескен хабарламасы 

5-Қосымша. арал теңізінің әлеуметтік - экономикалық дамуын 
қамтамасыз ету және экологиялық сауықтыру, арал маңы және 
арал теңізі проблемаларын шешу бойынша бірлескен әрекеттер 
туралы келісім 

6-Қосымша. Халықаралық аралды құтқару қоры туралы Ереже 
(осы Ереже 1999 жылы күшін жойды) 

7-Қосымша. қор Президентін сайлау туралы Халықаралық аралды 
құтқару қорының құрылтайшы-мемлекеттерінің басшыларының 
шешімі 

8-Қосымша. Халықаралық аралды құтқару қорының мәселелері. 
1993 жылғы 24 маусымдағы қазақстан республикасы Министрлер 
кабинетінің N 528 - қаулысы 

9-Қосымша. № И-423 28 маусым 1993 жыл. Әлемнің 32 
мемлекетінің басшыларына Н. Ә. Назарбаевтың жолдауы, 
қазақстан республикасының Президентінің Хаты 

10-Қосымша. Халықаралық аралды құтқару қоры туралы ережені 
бекіту туралы қазақстан республикасының Жоғары кеңесінің 
қаулысы 

11-Қосымша. аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын еске-
ре отырып, жақын арадағы 3-5 жылда арал теңізі алабының 
экологиялық жағдайын жақсартудың нақты әрекеттерінің 
бағдарламасы бойынша орталық азия мемлекет басшылары мен 
ресей Федерациясының үкіметінің шешімі 

12-Қосымша. қазақстан республикасы, қырғыз республикасы, 
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Президентінің өкілеттігінің мерзімі туралы орталық азия мемлекет 
басшыларының шешімі 

24-Қосымша. душанбе декларациясы 

25-Қосымша. «2003-2010 жылдардағы кезеңде арал теңізі 
алабындағы экологиялық және әлеуметтік-экономикалық 
жағдайларды жақсарту бойынша нақты әрекеттер бағдарламасын 
бекіту туралы» Халықаралық аралды құтқару қорының 
басқармасының шешімі 

26-Қосымша. 2004 - 2006 жылдарда арал маңы проблемаларын 
кешенді шешу бойынша бағдарламаны бекіту туралы, N 520, 2004 
жыл, 7 мамыр 

27-Қосымша. 2007-2009 жылдарда арал маңы проблемаларын 
кешенді шешу бойынша бағдарламаны бекіту туралы, N 915, 2006 
жыл 26 қыркүйек 

28-Қосымша. Халықаралық аралды құтқару қорының Президентін 
сайлау туралы орталық азия мемлекет басшыларының шешімі 

29-Қосымша. Бас ассамблеяда Халықаралық аралды құтқару 
қорына қадағалаушы мәртебесін беру 

30-Қосымша. Халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы-
мемлекеттерінің басшыларының бірлескен мәлімдемесі 

31-Қосымша. қазақстан республикасының заңы 

32-Қосымша. арал теңізі алабындағы елдерге көмек көрсету 
бойынша әрекеттердің ұсынылған Үшінші бағдарламасын (атаБ-3) 
іске асыру бойынша агенттіктер мен донорлардың мәлімдемесі 
қабылданды 

33-Қосымша. 2011-2015 жылдар аралығында арал теңізі ала-
бы елдеріне көмек көрсету бойынша әрекет ету бағдарламасын 
(атаБ-3) бекіту туралы Халықаралық аралды құтқару қорының 
басқармасының шешімі 

Қорытынды 

Предисловие 
Введение 
Краткая история Арала 

Глава 1. История создания фонда 
 1.1. Предпосылки и создание мфса 
 1.2. Памятные даты 

Глава 2. основные направления деятельности мФсА по преодоле-
нию последствий аральского кризиса 
 2.1. Программа бассейна аральского моря (пбам-1)   
 2.2. Программа бассейна аральского моря (пбам-2)   
 2.3. Программа бассейна аральского моря (пбам-3) 
  
Глава 3. Деятельность правительства Республики Казахстан и 
Исполнительной дирекции мФсА по преодолению последствий 
Аральского кризиса в казахстанской части бассейна Аральского 
моря 

Глава 4. сотрудничество Исполнительной дирекции мФсА в 
Республике Казахстан с международными организациями по реа-
лизации проектов и программ бассейна Аральского моря 

Глава 5. Воспоминания почетных ветеранов - основателей фонда 
и работников водного хозяйства Республики Казахстан 
 узакбай Караманов 
 алмабек Нурушев 
 Нариман Кипшакбаев 
 Сеилбек Шаухаманов 

ПРИложЕнИя 
Приложение 1. Постановление Верховного совета республики Ка-
захстан от 18 января 1992 года о неотложных мерах по коренному 
преобразованию условий проживания населения Приаралья 

Приложение 2. Соглашение между республикой Казахстан, Кыргыз-
ской республикой, республикой узбекистан, республикой таджи-
кистан и туркменистаном «о сотрудничестве в сфере совместного 
управления использованием и охраной водных ресурсов межгосу-
дарственных источников» 
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Приложение 3. Закон республики Казахстан от 30.06.1992 года «о 
социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологиче-
ского бедствия в Приаралье» 

Приложение 4. Совместное коммюнике Глав государств Централь-
но-азиатского региона 

Приложение 5. Соглашение о совместных действиях по решению 
проблемы аральского моря и Приаралья, экологическому оздоров-
лению и обеспечению социально-экономического развития араль-
ского моря 

Приложение 6. Положение о Международном Фонде спасения 
арала (данное Положение утратило силу в 1999 г.) 

Приложение 7. решение Глав государств-учредителей Междуна-
родного Фонда спасения арала об избрании президента фонда 

Приложение 8. Постановление Кабинета министров республики 
Казахстан от 24 июня 1993 года № 528 «Вопросы Международного 
Фонда спасения арала 

Приложение 9. обращение Н. Назарбаева к Главам 32 государств 
мира. Письмо Президента республики Казахстан, № И-423 от 28 
июня 1993 года 

Приложение 10. Постановление Верховного совета республики 
Казахстан о ратификации положения о Международном Фонде 
спасения арала 

Приложение 11. решение Глав государств Центральной азии и 
Правительства российской Федерации по программе конкретных 
действий по улучшению экологической обстановки в бассейне 
аральского моря на ближайшие 3-5 лет с учетом социально-эконо-
мического развития региона 

Приложение 12. Совместное заявление Президентов туркмениста-
на, республики Казахстан, Кыргызской республики, республики тад-
жикистан и республики узбекистан 3 марта 1995 года г. дашковуз 

Приложение 13. Нукусская декларация государств Центральной 
азии и международных организаций по проблемам устойчивого 
развития бассейна аральского моря. Преамбула 

Приложение 14. решение Глав государств Центральной азии о ре-
организации структуры Международного Фонда спасения арала 

Приложение 15. решение Глав государств Центральной азии о 
переизбрании Президента Международного Фонда спасения арала 

Приложение 16. алмаатинская декларация 

Приложение 17. решение Глав государств Центральной азии об из-
брании Президента Международного Фонда спасения арала 

Приложение 18. решение Глав государств Центральной азии об 
утверждении Положения о Международном Фонде спасения арала 
и соглашения о статусе МФСа и его организаций 

Приложение 19. ашгабатская декларация 

Приложение 20. ташкентское заявление Глав государств республи-
ки Казахстан, Кыргызской республики, республики таджикистан и 
республики узбекистан 

Приложение 21. решение Глав государств Центральной азии об из-
брании Президента Международного Фонда спасения арала 

Приложение 22. решение Глав государств Центральной азии «об 
основных направлениях программы конкретных действий по улуч-
шению экологической и социально-экономической обстановки в 
бассейне аральского моря на период 2003-2010 гг.» 

Приложение 23. решение Глав государств Центральной азии о сро-
ках полномочий Президента МФСа 

Приложение 24. душанбинская декларация 
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Приложение 25. решение Правления Международного Фонда спа-
сения арала об утверждении «Программы конкретных действий по 
улучшению экологической и социально-экономической обстановки 
в бассейне аральского моря на период 2003-2010 годы», 23 августа 
2003 года, г. душанбе 

Приложение 26. Постановление Правительства республики Ка-
захстан от 7 мая 2004 года N 520 «об утверждении программы по 
комплексному решению проблем Приаралья на 2004 - 2006 годы» 

Приложение 27. Постановление Правительства республики Казах-
стан от 26 сентября 2006 года N 915 «об утверждении программы 
по комплексному решению проблем Приаралья на 2007-2009 гг.» 

Приложение 28. решение Глав государств Центральной азии об из-
брании Президента Международного Фонда спасения арала 

Приложение 29. Предоставление Международному Фонду спасе-
ния арала статуса наблюдателя в Генеральной ассамблее 

Приложение 30. Совместное заявление Глав государств-учредите-
лей Международного Фонда спасения арала 

Приложение 31. Закон республики Казахстан 

Приложение 32. Заявление доноров и агентств по реализации по 
представленной третьей программе действий по оказанию помощи 
странам бассейна аральского моря (ПБаМ-3). г. алматы, 9 декабря 
2010 года 

Приложение 33. решение Правления Международного Фонда 
спасения арала об утверждении программы действий по оказанию 
помощи странам бассейна аральского моря на период 2011-2015 
годы (ПБаМ-3) 
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САҒИТ ИБАТУЛЛИН
Халықаралық Аралды 
құтқару Қорының Төрағасы

Халықаралық аралды 
құтқару қорына 20 жыл 
толды

1993 жылдың 26 науры-
зында қызылорда қаласында 
орталық азия халықтары 
үшін маңызды оқиға бол-
ды – Халықаралық аралды 
құтқару қоры құрылды.

орталық азия елдерінің 
дербес дамуы жылдары 
қазақстан республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаев, 
қырғыз республикасының 

Президенті а.а. ақаев, тәжікстан республикасының Президенті 
Э. рахмон, түрікменстан республикасының Президенті С.а. Ниязов, 
Өзбекстан республикасының Президенті И.а. Каримов – аймақтағы 
барлық мемлекеттердің мүдделерін ескере отырып, арал теңізі 
алабының су ресурстарын бірлесіп пайдалану мәселесін ше-
шуге дайындығын және мойындауын көрсететін саяси еркіндік 
пен мемлекеттік даналық көрсетті. олар достықтың бұрынғы 
дәстүрлерін, өзара түсіністікті, әріптестікті сақтай отырып, осы 
жоғары әлеуетті аймақ елдерінің гүлденуіне бағыттай отырып, 
мемлекет аралық су қатынасын жоғары халықаралық деңгейге 
көтерді. Өтпелі кезеңнің қиын жағдайларында су және энергети-
ка кешендерінің тұрақты жұмыс істеуі, нарықтық экономиканың 
қалыптасуы, арал теңізі алабының қалыптасқан әлеуметтік-
экономикалық және экологиялық жағдайларынан шығу жолдарын 
іздестіру бойынша аймақтың үкіметтері мен халықтарының еркіндігі 
соның куәсі болып табылады.

осы кезең ішінде орталық азия елдерінің көшбасшыларының 
дәйекті саясатының арқасында Халықаралық аралды құтқару қоры 
және оның ұйымдары елдер арасында шекара аралық су ресурста-
рын сақтау, пайдалану және кешенді басқару мақсатында екі жақтық 
және көп жақтық келісімдерді қабылдау және дамытуда келіссөздер 
жүргізу үшін алмастыруға болмайтын саяси платформа болды.

2009 жылдың 28 сәуірінде мемлекет Басшыларының 
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Appendix 27. Decree of the government of the Republic of Kazakhstan 
as of September 26, 2006 No 915 On approval of the program to com-
prehensively address the issues in the Aral Sea region for the period of 
2007–2009 

Appendix 28. Resolution of the Heads of the Central Asian states on 
election of the next President of the International Fund for saving the 
Aral Sea 

Appendix 29. Observer status for the International Fund for saving the 
Aral Sea in the General Assembly  

Appendix 30. Joint statement of the Heads of founder states of the 
International Fund for saving the Aral Sea 

Appendix 31. Law of the Republic of Kazakhstan 

Appendix 32. Statement by the donors and implementing agencies on 
the occasion of the presentation of the third program of action to assist 
the states in the Aral Sea Basin (the third Aral Sea Basin program – 
ASBP-3), Almaty, December 9, 2010 

Appendix 33. Resolution of the Board of IFAS on approving the Pro-
gramme of actions to assist countries in the aral Aea Basin for the 
period of 2011-2015 (ASBP-3) 
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Халықаралық аралды құтқару қоры 
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Саммитінде сөз сөйлеген кезінде Халықаралық аралды құтқару 
қорының Президенті қазақстан республикасының Президенті 
Н.Ә. Назарбаев: «Халықаралық аралды құтқару қорының қызметі 
аймақтық та, ғаламдық та проблемаларды шешуде мемлекеттер 
және мемлекетаралық құрылымдардың бірлескен әрекеттерінің 
маңыздылығын көрсететінін атап өтті. 

қор шеңберінде орталық азия елдерінің аймақтық 
ынтымақтастығы аймақтың заманауи өміріне елеулі үлес қосатын 
аймақтағы сапалы жаңа мемлекет аралық қатынастарға жағдай 
жасады. XXI ғасырдағы оның тұрақты дамуы Халықаралық арал-
ды құтқару қорының барлық бес құрылтайшы-мемлекеттерімен 
бекітілген және донорлық бірлестіктермен қолданған, арал теңізі 
алабының үшінші бағдарламасында (атаБ-3) өз көрінісін тапқан іс 
шаралар қаншалықты өз уақытында және бара бар жүргізілетініне 
елеулі мөлшерде байланысты болады.

Соңғы екі онжылдықта арал проблемасы бұқаралық ақпарат 
құралдары беттерінен түспейді. Кеуіп бара жатқан теңіздің 
«өмірін» құтқарудың әр түрлі қырларын баяндайтын жаңа 

жұмыстар пайда болды, әр түрлі елдерде белсенді талқыланатын 
проблема ғаламдық сипатқа ие болды.

Жиырма жыл бұрын орталық азияның жаңа тәуелсіз 
мемлекеттері – қазақстан республикасы, қырғыз республикасы, 
тәжікстан республикасы, түрікменстан және Өзбекстан республи-
касы Мемлекет аралық үйлестіруші су шаруашылық комиссиясын 
құрды. Бұл бірегей аймақтық орган арал теңізі алабында су ре-
сурстары жетіспеушілігі жағдайында аймақтық қауіпсіздік және 
экологиялық жағдайды жеңілдету және сумен қамтамасыз етуді 
тұрақтандыруды қамтамасыз ету үшін көп жұмыстар жасады және 
әлі де жасауда. 

осы 2013 жылы «арал теңізінің және арал маңының мәселелерін 
шешу, арал аймағын экологиялық сауықтыру және әлеуметтік-
экономикалық дамуын қамтамасыз ету бойынша бірлескен 
әрекеттер туралы» келісімге қол қойылғанының және Халықаралық 
аралды құтқару қорының құрылғанының жиырма жылдығы атап 
өтіледі. 

авторлар қазақстан республикасының Үкіметімен және 
Парламентімен, халықаралық ұйымдар және донорлармен жасалған 
арал маңының қазақстандық бөлігіндегі әлеуметтік-экономикалық 
жағдайды жақсарту және экологиялық ахуалды сауықтыру бойын-
ша, ондағы шараларды хронологиялық түрде атап өте отырып, осы 
жұмысты қордың жиырма жылдық қызметіне арнады.
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«Арал теңізі» атауы «арал–остров» сөзінен шыққан. Бұл 
атау үлкен көл тұран ойпатының сусыз шөлдердің ара-
сында жатқандығымен байланыстырады. Бұрынғы орыс 

әдебиеттерінде Көк теңіз деп аталған. В. В. Бартольд Әмудария 
аңғарындағы жер «аралан»–өзеннің сағаларының арасындағы арал 
деп аталғанын атап өтті және «арал теңізі» атауы осыдан шықты деп 
санайды. 

арал теңізі Өзбекстан және қазақстанның шекаралары шегінде 
орталық азияның солтүстік шөлді бөлігінде орналасқан. 1960 жылға 
дейін ол,су көлемі 1000 текше км болғанда 68 мың шаршы км аудан-
ды жауып жатты.

осы мөлшерде арал теңізі Каспий теңізінен кейін материк ішілік 
ағынсыз көлдердің арасында екінші орынды алды және Верхнее (Ка-
нада, ақШ), Виктория (танзания, Кения, уганда) көлдерінен кейін 
көлдердің арасында төртінші орында, сол себептен де халық оны 
теңіз деп атайды.

табиғи жағдайда аралдың суының бетінің белгісі Әлемдік 
мұхиттың деңгейінен 53 м құрайды, ол Каспий теңізінен 80 м жоғары. 
Бастапқыда 1960 жылы теңіз деңгейі төмендегенге дейін оның 
ұзындығы 428 км және ені 234 км, барынша тереңдігі (белгілеген кез-
де 53 м) 69 м болды. 

Судың көлемі – 1064 текше км болды.
Солтүстік жағалаулардың кей жерлері биік, кей жерлері ала-

са, кей жерлері ойпатты,терең тілімденген шығанақтар, шығыс 
жағалауы –ойпатты,құмды, көптеген ұсақ аралдар мен шығанақтары 
бар. оңтүстік жағалауы Әмудария өзенінің аңғарында түзілген. Батыс 
жағалауы әлсіз тілмеленген, 180-200 м биіктікте Үстірт тік беткейінен 
түзіледі.

1990 жылға дейін теңіз айдыны екі негізгі, алайда тең емес бөлікке 
– Берг бұғазымен қосылған Үлкен және Кіші теңіз болып бөлінген.

Жазы ұзақ және ыстық, шілденің орташа температурасы 26-33°С 
шегінде. қыста мұнда температураның жалпы деңгейін төмендете 
отырып, суық ауа массалары өтеді. Солтүстік шөлдерде қаңтардың 
орташа температурасы – 10-15°С, оңтүстікте кей жерлерде ол 0°С-тан 
жоғары. Жауын-шашынның жылдық мөлшері 20-120 мм құрайды.

аралдың су балансы мынадай жолмен жиналды: келетін бөлігі: 
жауын-шашын – 8,7 км3, өзен ағыны – 5,5 км3, деңгейдің өзгеруі – 0,6; 
жұмсалатын бөлігі: су бетінен булану – 63,8 км3.

арал – тұйық табиғи ағынсыз су айдыны, алайда оған ертедегі 
халықтардың сауда және саяси қатынастарда маңызды рөл атқарған 
және бізге дейін өз мәнін жоғалтпаған, орталық азиядағы екі ірі өзен 
-Әмудария мен Сырдария келіп құяды.

Әмудария қазіргі атауын – ертедегі жазушыларда окс, оксус 
(грекше), джейхун (арабша) – VI ғасырда ғана алды. тарихшылардың 
айтуынша ол қазіргі түрікменабаттың (бұрынғы Чарджоу) орнында, 
Әмударияның жағасында жатқан амуль (амус, амуй, аму) қаласының 
атауынан шыққан деп пайымдайды.

Әмударияның ұзындығы 2620 км (басқа деректер бойынша 
2540 км.). ол алай алқабы және Солтүстік Памирден су жинайтын 
Вахш өзенінің және Пянджаның Памир таулы қыратының оңтүстік-
шығыс бөлігін сай салаға бөлетін Гунт және Бартангтың негізгі 
тармақтарымен қосылғаннан кейін ғана Әмудария болды. құйылған 
жеріндегі ұзындығы – 1400 км.

Әмудария алабына, сондай-ақ Гиссар қыратының оңтүстік бау-
райларынан ағатын Кафирниган және Сурхандария өзендері және 
ауғаныстан шегінде ағыны қалыптасатын қундуз өзені кіреді.

алаптың ауданы 465 мың км2, оның тек тау бөлігі ғана ағын 
береді (шамамен 217 мың км2). орташа жылдық ағыны 63 км3 
болғанда 48-ден 101 км3 дейін ауытқиды. 
Өзеннің суы күшті ылайлығымен 2500-4000 
г/м3 өзгешеленеді. Жағалаулардың (дейгиш) 
күшті шайылуы тән.

Өзеннің төменгі ағысында бірнеше 
тармақпен ауданы 19 мың км2 жуық атырау 
түзе отырып, арал теңізіне құяды.

орта азиядағы ертедегі мемлекет – 
Хорезм (өзен аңғарында), Согдиана және 
Бактрия (оның орташа және жоғарғы 
ағыстарында) орналасқан Әмудария ерте 
уақыттан бастап-ақ әйгілі болған. қазіргі 
кезде өзеннің барлық суы суару үшін 
қолданылады.

Сырдария, Яксарт (грекше), Сейхун 
(арабша), жергілікті тұрғындарда ата-
уы Хашарт, Ценчю-угуз, яғни Інжулі өзен 
түрінде сақталып қалған. қазіргі атауы XVIII 
ғасырдағы деректемелерде де кездеспейді 
және оның шығу тегі анықталмаған. Сыр-
дария Нарын және қарадария өзендерінің 
қосылуынан түзіледі. қосылған жерінен 
бастап ұзындығы – 2206 км. Су алабының ауданы 462 мың км2 жуық 
(оның 150 мың км2 ағыс беретін тау бөлігі алып жатыр). аңғары имекті, 
тұрақсыз. Өзеннің жылдық ағыны орташа мәні 34 км3 болғанда 22-
ден 57 км3 дейін ауытқиды. ылайлығы жоғары – 2000 г/м3.
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Рис. 1. 
Карта А. Бутакова 

1848 года
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ақпеткен (қарабайлы) архипелагы орналасқан. Ірі аралдардың ара-
сында Барсакелмес аралы, қазақ тілінен аударғанда «барсаң-қайтып 
келмейсің» – дегенді білдіреді.

орыс патшасы Николайдың құрметіне аталған және XIX ғасырдың 
ортасында ашылған Возрождение (ауданы 169,8 км2) аралының 
тағдыры да қызықты. ол орыстың география қоғамының президенті, 
ұлы князь Константин романовтың құрметіне аталған,Константин 
және Наследник аралдарымен қатар, Патша аралдарының құрамына 
кірді. ол Кеңес дәуірінде Возрождение деп аталды. ұзақ уақыт 
бойы, осы адамсыз, сусыз арал құпия әскери полигон болды, онда 
биологиялық қарудан қорғану құралдары сынақтан өтті.

арал кепкеннен кейін құрлықпен бірінші болып, ақпеткен 
архипелагының аралдары қосылды, ал оларды бөліп тұрған 
шығанақтар сорларға айналды.

1990 жылы Көкарал аралы жоғалды. ол құрлықпен бірігіп кетті, 
Сарышығанақ шығанағы тіршілігін тоқтатты. онымен бірге Берг 
шығанағы да жоғалып кетті. Басқа аралдардың ауданы өсе бастады. 
10 жылдан соң, Үлкен теңізді екіге батыс және шығыс теңізге бөле 
отырып, барлық аралдар өзара және құрлықпен қосылды.

арал теңізін өзіндік тіршілігі бар бай және алуан түрлі табиғат 
қоршады. теңіз деңгейі төмендей бастаған 1960 жылдан бастап, ағаш-
бұталы өсімдіктер деградацияға ұшырауда, қамыс пен мия өскен 
аудандар қысқаруда, тораңғы жойылуда, жиде кеуіп кетті. тіптен 
өсімдігі сақталып қалған жерлерде де, оның түрлік құрамы азайған. 
ондатр жойылған. құстардың кәсіптік түрлерінің саны азайған. Суда 
жүзетін құстардың көпшілігі өз ұяларын тастап, торғай жырасының 
көлдеріне солтүстікке қарай ауысқан.

аралды шаруашылық мақсатта пайдалану, ең алдымен балық 
аулау кәсібімен байланысты. Балық аулау 40-50 мың тоннаға жеткен, 
соның ішінде 20 мың центнерден астамы бағалы арал балығы – қаяз 
ауланған. 1960-шы жылдары арал жыл сайын балық аулаудың 13%-
ға жуығын бере отырып, КСро ішкі су айдындарының арасында 3-ші 
орынға ие болды. аралдың негізгі кәсіптік балықтарының түрлеріне 
қаяз балығынан басқа ауланған балықтың 80%-ын құрайтын табан 
балық, сазан, майбалық, қаракөз, көксерке, ақмарқа балықтары бол-
ды. Мұнда бұрынғы КСро қызыл кітабына енгізілген албырт балығы 
да болды.

1980 жылы судың тұздылығының 11-ден 20 г/л дейін 
жоғарылауына байланысты және уылдырық шашатын орындарға 
өзен тармақтары бойынша бұрынғы жолдарының кеуіп кетуінен 
балық аулау 14 мың тоннаға дейін түсіп кетті және теңізде балық ау-
лау кәсібі толығымен тоқтады.

тянь-Шаньмен Памирдің биік таулы аудандарында қалыптасатын 
осы екі өзеннің ағыны орташа алғанда жылына 110 км3 жуықты 
құрайды. ал сүзілу және буланудан табиғи жолмен жоғалтуы 
нәтижесінде және ең бастысы суаруға және шөлейтті жерлерді 
суландыруға алу нәтижесінде теңізге,осы судың мөлшерінің жартысы 
ғана өтеді және жыл сайын ол теңіз бетінен булануға ұшырайды.

арал деңгейінің ауытқуы жалпы алғанда орта азияның су 
көздеріне ғана байланысты болған жоқ, сондай-ақ Әмударияның 
ағынының бағытына да байланысты болды.

Әмударияның аралға немесе Сарықамышқа түсе отырып, өз 
аңғарын кезек-кезек өзгертіп отырғаны археологиялық зерттеулермен 
анықталды. Бұл табиғи себептерден де, сондай-ақ адам қызметінің 
әсерінен де (біздің дәуірімізге дейін V ғасырда қорғаныш тоспаларын 
салумен); Шыңғысхан немесе тимур (темірлан) уақытындағы суару 
құрылғыларын қиратумен де байланысты болған.

Соңғы 200 жыл ішінде арал деңгейінің ауытқулары болды, алай-
да оның ауқымы 4 метрден аспады. XX ғасырдың бірінші жартысын-
да арал теңізінің деңгейінің ауытқуы 1 метрден аспады. 1911-1960 
жылдары аралға Әмудариямен Сырдариядан орташа алғанда 56 км3 
су келіп отырды, ал тағы су бетіне жауын-шашын түрінде 10 км3 түсіп 
отырды және теңіздің орташа жылдық деңгейі су айдынының ауданы 
65-67 мың км2 және су көлемі 1040-1090 км3 болған кезде 52,2-53,4 м 
ауқымында болды.

Ертедегі суару тарихында орта азиядағы осы мақсаттар үшін 
Әмудария мен Сырдариядан суларын алу арал теңізінің деңгейіне 
ешуақытта да әсер етпеген. Бүкіл теңіз алабы бойынша суару үшін 
жұмсалатын су мөлшері игерілген аумақтың ауданының үлкендігіне 
қарамастан (ерте кезде 3,5-3,8 млн. га суарылған, соның ішінде 
Әмударияның төменгі ағысында 1,3 млн. га, Сырдарияның төменгі 
ағысында 2,2-2,5 млн. га) азырақ болды. арал деңгейінің ауытқуы 
орта азия мемлекеттерінің өзара тартыс соғыстарымен және 
шетелдік басқыншылардың шапқыншылығына да байланысты бол-
ды. Сонда Әмударияның ағынының бір бөлігі Хорезмдегі жасанды 
жолмен жасалған бөгеттердің бұзылуы нәтижесінде даудан және 
дарьялықтың құрғақ аңғарлары бойынша Сарықамышқа тез ақты.

арал теңізіндегі ауданы 0,01 км2 асатын аралдардың жалпы 
саны 1961 жылға дейін 1100 болды. Кеуіп кеткенге дейінгі олардың 
жалпы ауданы 2230 км2 құрады. олардың арасында Барсакелмес, 
Көкарал, лазарев, Возрождение және басқалар сияқты 12 ірі арал-
дар болды. осы аралдардың бәрі материк тектес болды, олар шығыс 
жағалау бойында орналасты. оңтүстігінде теңіз суы астында қалған, 
50-ден астам аралдар қызылқұмның құмды тізбегін құрайтын өзіндік 
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дейінгі орташа көп жылдық деңгейге қарағанда 16,6 метрге төмен.
тек жалғыз ғана қарақұм каналына 1975-1988 жылдары 

Әмудариядан жыл сайын 10-нан 13,5 км3 су беріліп отырды, оның 
өзі 850 мың гектарға жуық жерді суаруға жағдай жасады. Әму-Бұхар 
және Карши каналдары (тағы 15 км3 жуық) бойынша қайта игерілетін 
жерлерге үлкен көлемде су беріле бастады.

Сырдарияның сулары каналдар жүйесі бойынша Ферғана 
алқабында, Өзбекстанның оңтүстік-шығыс аудандарында, 
қазақстандағы үлкен аудандарды суарды. Суаруға пайдаланылатын 
ағындардың тек аздаған ғана мөлшері қайтадан өзендерге қайтты. 
Судың көп бөлігі біржола жұмсалды немесе қоршаған ортаның ла-
стануына немесе шөлге айналу үрдісінің туындауына және дамуы-
на әкелетін шөлейттегі ағынсыз ойпаттардағы топырақтың қалыпты 
өнімділігін және жер асты суларының оңтайлы деңгейін қамтамасыз 
ететін, суару жүйесінің ажыратылмайтын бөлігі болып табылатын, 
кәріздік жүйелерге тасталды. қоршаған ортаның ластануы жылына 
орташа алғанда 20-25 кг/га улы химикаттарды; орташа алғанда жылы-
на 400 кг/га минералды тыңайтқыштарды пайдалану есебінен болды. 
Әмудария мен Сырдария су алаптарындағы коллекторлық-кәріздік 
сулардың жалпы көлемі жылына 32,71 км3 құрады.

Суды тастау нәтижесінде Әмудария-Сарқамыш және Сырдария–
арнасай өзендерінің екі үлкен буландырғыш-су айдындары пайда 
болды. Соңғысы арнасай көлі мен тұзқане көлдер жүйесінен айдар 
сорының орнында түзілді. Мұнда Бетпақ даладан суару-кәріздік сулар 
бағытталады және Шардара су қоймасынан тасқын сулар тасталады.

Көктемгі су тасуы жоғары болған кезде Шардара су қоймасынан 
Сырдарияға 21,8 км3 су тасталғанда, 1969 жылы айдаркөл сорының 
шұңқыры суға толды. айдар көлі тұзқане көлімен қосылды және ауда-
ны 2400 км2 жететін бірегей көл жүйесі түзілді. қазір арнасай көлінің 
(немесе арнасайдың) ауданы 1775-ден 3100 км2-ге дейін ауытқиды, 
су массасының көлемі – 12,5-ден 35 км3-ге дейін, жүйенің әр түрлі 
жерлеріндегі судың минерализациясы орташа қалқынқы 10,3 г/л 
болған кезде 4-тен 12 г/л-ге дейін өзгереді.

арнасай мен Сарықамыштан басқа ауданы 10 мың км2 асатын 
коллекторлық-кәріздік сулардың 100-ге жуық жинақтаушы-су айдын-
дары бар. Екі өзеннің суларын осындай тарату және жоғалту теңіз 
бетінен булану есебінен орнын толтыра алмайды. арал теңізінің 
деңгейінің күрт төмендеуі және оның тұздылығының артуы, су 
түсуінің төмендеуінің табиғи салдары болып табылады. Су деңгейінің 
төмендеуі 23 мың км2 құмды-сортаңды жерлердің жалаңаштануына 
әкелді. тек Әмудария атырауында ғана 1961жылы 50-ден астам 
көлкеуіп кетті, тоғайлар ауданы (орта азия өзендерінің жағалауында 

Әмудариямен Сырдарияның атырауындағы аң кәсіпшілігі 
жерлерінде ондатрдың 1 млн 130 мың данасы ауланған. терілерінің 
көп бөлігі халықаралық аң терісі аукционына жіберіліп, валюта алып 
келетін. Жабайы шошқалар саны көп болған. Мұнда құрылыс матери-
алы және мал азығы ретінде қамыс дайындалатын.

1960 жылға дейін арал теңізі қазақстан мен Өзбекстанның 
арасындағы ішкі су айдыны ретінде арал және Мойнақ айлақтарын 
байланыстыратын негізгі буын ретінде қызмет атқарды, олардың 
арасындағы жүк айналымы (негізінен мақта, нан, тұз, балық, хими-
каттар, ағаштар) жылына 250 мың тоннаға жетті.

арал теңізінің шаруашылық мәні аталып өткен шаруашылық 
қызметінің түрлерімен шектеліп қоймайды. арал теңізі маңындағы 
аумақтардың климатына әсер етуінің маңызы зор. аралдың булануы 
бүкіл орталық азияның климатын айқындап, қалыптастырды. ол кеп-
кенге дейін жылына 60 км3 буландырған, кейіннен ол, осы аймаққа 
түсетін жауын-шашынға айналды. осындай зор буланудың өтемі 
ретінде Әмудария мен Сырдария ағындары қызмет атқарды.

Әмудария мен Сырдарияның суларын пайдалануға тәжікстан, 
Өзбекстан, түркменстан, арал маңының қазақстандық бөлігі және аз 
дәрежеде қырғызстанның бүкіл экономикасы сүйенеді. Бүкіл орта 
азия үшін және арал теңізі үшін экологиялық салдарсыз, өзендердің 
өздерінің жағдайы туралы ешбір болжаусыз, бұрынғы Кеңес одағының 
суармалы егістік және мақта шаруашылығының ірі аймағын құру үшін 
Әмудариямен Сырдария өзендерін толық реттемелеу, теңізді кеуіп 
кетуге ұшырата отырып, теңізді өзен тармағынсыз қалдырды.

Мақта шаруашылығының дамуы, содан кейін күріш өсірудің да-
муы 1960 жылы Әмудария мен Сырдария су алаптарында 4,1 млн 
гектардан бастап, 1990 жылы 7,4 млн гектарға дейін қарқынды түрде 
арттыруға негізделді. Мұнда, суармалы жерлерде бұрынғы КСро-ның 
бүкіл өндірісінен шитті мақтаның 95%-ы, 40%-ға жуық күріш, 25%-ға 
жуық көкөністер мен бақша дақылдары, 32% жемістер мен жүзім 
өндірілді.

осы кезеңнен бастап, аралға өзен суларының ағысы күрт 
қысқарды. Егер 1910-1960 жылдары орташа алғанда жыл сайын аралға 
62 〖км〖^3су түсетін болса, 1961-1970 жылдары– 43,3, 1971-1980 
жылдары – 16,7, 1981-1990 жылдары - 3,5 км3 су түсті. Сырдарияның 
ағысы 1974-1986 жылдары аралға дейін жетпеді, Әмударияның ағысы 
ішінара 1982-1993 жылдары, 1985-1986 жылдары және 1989 жылы 
болмады. аралдың деңгейінің төмендеуі, соның нәтижесі болып та-
былады: 1960-шы жылдары – орташы алғанда жылына 0,2 м, 1970-ші 
жылдары – 0,6 метрге, 1980-ші жылдары – 0,85 метрге, 1987 жылдың 
басында оның деңгейі 36,4 метрлік белгіге жетті, яғни 1961 жылға 
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созылып жатқан қара орман) және қамыс тоғайлары 2 есе қысқарды 
және 1 млн. гектарға жетті. арал маңының өсімдік және жануарлар 
әлемі 50%-ға генофондын жоғалтты. туындаған шөлге айналу үрдісі 
жайылымдық жерлерді шөлге айналдыра отырып, 4,5 млн. гектар 
жерді қамтыды, оның өзі мал шаруашылығына елеулі зиян келтірді.

Бүкіл арал маңында жер асты суларының деңгейі төмендеді 
және бұл топырақ түзілу үрдістері мен өсімдіктің қоректік режимінің 
өзгерістерін туғызды.

арал теңізінің кеуіп кеткен түбі күшті шаң борандарының 
көзі болды. Шаң 150-500 км дейін апарылады. аралдың оңтүстік-
шығыс жағалауынан жылына 15-75 млн. тонна шаң көтеріледі. 
оның құрамында уытты сульфатты және хлоридті тұздар бар 
және өсімдіктердің өсімді және көбею мүшелеріне зиян келтіре 
отырып, жайылымдардың өнімділігін және ауыл шаруашылығы 
дақылдарының өнімін төмендете отырып, жүздеген мың шаршы ки-
лометрге таралады.

Шаңды шығарылымдардан атмосфераның ластануы үш есе өсті, 
ал мұның өзі күн радиациясының таралуына және топырақ бетінің тем-
пературасына әсер етеді. арал теңізі жаз айларында жылуды сіңіріп, 
қыс айларында оны қайтаратын. ол арал маңының ылғалдануына 
көмектесетін. Енді теңіздің ылғалдандыру әрекеті 2 есе азайды.

тұздардың желмен шығарылымдары үлкен проблема тудыру-
да. қазіргі кезде теңіз суында 10 млрд. тоннаға жуық тұз бар. Егер 
оны, жер бетіне 5 см қабатпен шашса,онда ауданы 10 млн. гектарға 
жуық аумақты жабады. Маңындағы суармалы аудандарға осындай 
мөлшердегі тұздардың тасымалдануы үлкен қауіп тудырады. тұзды 
шаң гүлдеп тұрған өсімдіктердің тозаңына түсе отырып, өнімді күрт 
төмендетеді немесе өсімдік өледі.

арал маңы тұрғындарының көз алдында жаңа шөл аралқұм 
пайда болды, табиғат зардап шегуде, табиғат қана емес сол маңда 
тұратын адамдар да зардап шегуде. арал теңізі аймағын кешенді 
игеру нәтижесінде және арал теңізінің кебуі салдарынан, аймақта 
тұрғындардың, әсіресе балалардың ауруы мен өлу деңгейі күрт өсті. 
Іш сүзек, өтіне тас байлану, созылмалы асқазан ауруы, бүйрек ауру-
лары, өңіштің қатерлі ісігі, туберкулез ауруларымен ауыратындар 
саны артты. тұрғындардың күйзеліске ұшырауы күрт өсті, оның өзі 
қоғамдағы әлеуметтік қобалжушылығына әкеледі.
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1-тарау. қордыҢ құрылу тариХы

1.1. ХАлыҚАРАлыҚ АРАлДы ҚҰТҚАРУ ҚоРын ҚҰРУДыҢ АлҒы 
шАРТы

Әлеуметтік-экономикалық, экологиялық жағдайлардың жітілігі 
және арал теңізі алабының шекаралас өзендерінің шектеулі су 
ресурстарын бірлесіп басқаруды ұйымдастырудың шешілмеген 
мәселелері қарқынды аймақтық ынтымақтастыққа түрткі болды.

1992 жылы қазақстан республикасының Президенті Н. Назар-
баев орталық азия мемлекеттерінің Басшыларына қоршаған ортаға 
және аймақтың тұрғындарына аралдың кебуінің жағымсыз әрекетін 
жеңілдету бойынша күштерді біріктіруге шақырды.

Көп еңбек ету нәтижесінде 1992 жылдың ақпанында алматы 
қаласында орталық азия елдерінің су шаруашылығы органдарының 
басшыларының кездесуінде «Мемлекетаралық су көздерін қорғау 
және пайдалануды бірлесіп басқару саласындағы ынтымақтастық 
туралы Келісімге» қол қойылды, аймақтың шекаралас өзендерінің 
қорларынан шыға отырып, су алабы елдері үшін суды пайдалану 
лимиттері бойынша шешімдер қабылдау мақсатында су ресурста-
рын басқару бойынша мемлекетаралық орган – Мемлекетаралық 
Үйлестіруші Су шаруашылық Комиссиясы құрылды.

аймақтық ықпалдастықтың жолындағы келесі қадам 1993 
жылғы 4 қаңтардағы ташкент қаласындағы орталық азия мемле-
кет басшыларының кездесуі болды. Кездесудің қорытындысы бой-
ынша тараптар Халықаралық аралды құтқару қорын (Хаққ) құру 
туралы шешім қабылдады. осы мемлекетаралық ұйымның негізгі 
міндеттері –арал теңізінің апатты жағдайы туралы халықаралық 
жұртшылықтың назарына дейін жеткізу, зардап шеккен аудандарды 
экологиялық сауықтыруға бағытталған экологиялық және ғылыми-
практикалық жобалармен бағдарламаларды қаржыландыруды 
ұйымдастыру, сондай-ақ мемлекетаралық ұйымдар және орталық 
азия мемлекеттерінің қаражаттары есебінен аймақтың әлеуметтік-
экономикалық проблемаларын шешу.

1993 жылдың 26 наурызында қызылорда қаласында орталық 
азия мемлекеттерінің Басшыларының кездесуінде орталық азия 
мемлекеттерінің Басшыларымен «арал теңізі және арал маңы про-
блемаларын шешу, экологиялық сауықтыру және арал аймағының 
экономикалық дамуын қамтамасыз ету бойынша бірлескен 
әрекеттер туралы Келісім» қабылданды және Халықаралық арал-
ды құтқару қоры (Хаққ) туралы Ережеге қол қойылды, оның өзі 
Халықаралық аралды құтқару қорының құрылған күні болып та-
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былды. Халықаралық аралды құтқару қорының Президенті болып 
қазақстан республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев сайланды. 
осы кездесуде, сондай-ақ ташкент қаласында тұрақты әрекет ететін 
атқарушы комитеті бар арал теңізінің проблемалары бойынша 
Мемлекетаралық Кеңес (аПМК), әлеуметтік-экономикалық даму, 
ғылыми-техникалық және әлеуметтік-экономикалық ынтымақтастық 
бойынша Комиссия (1995 жылы тұрақты даму бойынша Комиссия 
(тдК) болып қайта құрылды) сияқты институттар құрылды.

1993 жылдың маусымында қазақстан республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаев арал дағдарысының салдарын жеңілдету 
бойынша іс шараларды іске асыруда Халықаралық аралды құтқару 
қорына көмектесу және қолдау көрсету өтінішімен әлемнің 32 
мемлекеттерінің Басшыларына Жолдау жіберді.

1.2. ҰмыТылмАс КҮнДЕР

18.01.1992. «арал маңы тұрғындарының жағдайын түбегейлі 
өзгерту бойынша кезек күттірмейтін шаралар туралы» (1-Қосымша) 
қазақстан республикасының Жоғары Кеңесінің қаулысы 
қабылданды.

18.02.1992. алматы қаласында орталық азия елдерінің су 
шаруашылығы органдарының басшыларының кездесуі болды:
• «қазақстан республикасы, Өзбекстан республикасы, тәжікстан 
 республикасы және түркіменстан арасында мемлекетаралық су 
 көздерінің су ресурстарын пайдалану және қорғауды 
 бірлесіп басқару саласындағы ынтымақтастық туралы Келісімге» 
 (2-Қосымша) қол қойылды.
 • Мемлекетаралық Үйлестіруші Су шаруашылық Комиссиясы 
 (МҮСШК) құрылды.

30.06.1992. «арал маңындағы экологиялық апаттан зардап шеккен 
азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы» қазақстан республикасының 
Заңы қабылданды. (3-Қосымша) 

04.01.1993. ташкент қаласында орталық азия мемлекеттерінің 
Басшыларының кездесуі болды:
• Халықаралық аралды құтқару қорын (Хаққ) құру туралы шешім 
 және орталық азия аймақтары мемлекет Басшыларының 
 бірлескен коммюникесі қабылданды (4-Қосымша).

26.03.1993. қызылорда қаласында орталық азия мемлекет 
Басшыларының кездесуі болды:
• «арал теңізі және арал маңы проблемаларын шешу, 
 экологиялық сауықтыру және арал аймағының экономикалық 
 дамуын қамтамасыз ету бойынша бірлескен әрекеттер туралы 
 Келісім» қабылданды (5-Қосымша);
• Халықаралық аралды құтқару қоры (Хаққ) туралы Ережеге қол 
 қойылды (6-Қосымша);
• Халықаралық аралды құтқару қорының Президенті болып 
 қазақстан республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев сай
 ланды. (7-Қосымша)
• арал теңізінің проблемалары бойынша Мемлекетаралық Кеңес 
 (аПМК) құрылды; 
• әлеуметтік-экономикалық даму, ғылыми-техникалық және 
 әлеуметтік-экономикалық ынтымақтастық бойынша Комиссия 
 құрылды.

24.06.1993. Халықаралық аралды құтқару қорының мәселелері» 
қазақстан республикасы министрлер Кабинетінің қаулысы 
қабылданды (8-Қосымша). 

29.06.1993. қазақстан республикасының Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың Халықаралық аралды құтқару қорына көмектесу 
және қолдау көрсету өтінішімен әлемнің 32 мемлекеттерінің Басшы-
ларына Жолдауы (9-Қосымша).

19.10.1993. Халықаралық аралды құтқару қоры туралы (Хаққ) 
Ережені бекіту туралы қазақстан республикасының Жоғары 
Кеңесінің қаулысы қабылданды (10-Қосымша).

11.01.1994. Нукус қаласында орталық азия мемлекеттерінің 
Басшыларының кездесуі болды:
• арал теңізі су алабындағы экологиялық жағдайды жақсарту 
 бойынша нақты әрекеттер Бағдарламасы (атаБ-1)» бекітілді 
 (11-Қосымша);
• арал теңізі су алабының проблемалары бойынша 
 Мемлекетаралық Кеңес (аПМК) бекітілді. 

03.03.1995. дашковуз қаласында орталық азия мемлекеттерінің 
Басшыларының кездесуі болды:
• орталық азия мемлекеттерінің Басшыларының бірлескен 
Мәлімдемесі қабылданды (12-Қосымша).
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20.09.1995. Нукус қаласында Халықаралық аралды құтқару қорының 
(Хаққ) құрылтайшы-мемлекеттер Басшыларының қатысуымен арал 
теңізі алабының мемлекеттерінің тұрақты дамуы бойынша Біріккен 
ұлттар ұйымының халықаралық конференциясы болды:
• Нукус декларациясы қабылданды (13-Қосымша). 

28.02.1997. алматы қаласында орталық азия мемлекеттерінің 
Басшыларының кездесуі болды: 
• қорды басқаруды қайта ұйымдастыру туралы шешім 
 қабылданды (14-Қосымша);
• Өзбекстан Президенті И.а. Каримов Халықаралық аралды 
 құтқару қорының Президенті болып сайланды (15-Қосымша);
• алматы декларациясы қабылданды (16-Қосымша).

09.04.1999. ашгабат қаласында орталық азия мемлекеттерінің 
Басшыларының кездесуі болды:
• түрікменстан Президенті С.а. Ниязов Халықаралық аралды  
 құтқару қорының Президенті болып сайланды (17-Қосымша);
• Халықаралық аралды құтқару қоры туралы Ереже және 
 Халықаралық аралды құтқару қорының мәртебесі туралы 
 және оның ұйымдары туралы орталық азия елдерінің Үкіметтері 
 арасындағы келісім бекітілді (18-Қосымша);
• ашгабат декларациясы қабылданды (19-Қосымша).

28.12.2001. ташкент қаласында орталық азия мемлекеттерінің 
Басшыларының кездесуі болды:
• орталық азия мемлекеттерінің Басшыларының ташкенттік 
 мәлімдемесі қабылданды (20-Қосымша). 

28.02.2002. алматы қаласында орталық азия мемлекеттерінің 
Басшыларының кездесуі болды:
• тәжікстан республикасының Президенті Э. Ш. рахмонов 
 Халықаралық аралды құтқару қорының Президенті болып 
 сайланды (21-Қосымша). 

06.10.2002. душанбе қаласында орталық азия мемлекеттерінің 
Басшыларының кездесуі болды:
• 2003-2010 жылдар кезеңінде арал теңізі алабындағы 
 экологиялық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларын 
 жақсарту бойынша нақты іс шаралар Бағдарламасы (атаБ-2)» 
 мақұлданды (22-Қосымша);
• Халықаралық аралды құтқару қорының Президентінің 

 өкілеттілігі мерзімі туралы Шешім қабылданды (23-Қосымша);
• душанбе декларациясы қабылданды (24-Қосымша). 

28.08.2003. душанбе қаласында Халықаралық аралды құтқару қоры 
Басқармасының мәжілісі болды
• «2003-2010 жылдар кезеңінде арал теңізі алабындағы 
 экологиялық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларын 
 жақсарту бойынша нақты іс шаралар Бағдарламасы (атаБ-2)» 
 бекітілді (25-Қосымша). 

07.05.2004. «2004-2006 жылдардағы арал маңы проблемаларын 
кешенді шешу бойынша Бағдарламаны бекіту туралы» қазақстан 
республикасының Үкіметінің қаулысы қабылданды (26-Қосымша).

26.09.2006. 2007-2009 жылдардағы арал маңы проблемаларын 
кешенді шешу бойынша Бағдарламаны бекіту туралы» қазақстан 
республикасының Үкіметінің қаулысы қабылданды (27-Қосымша).

25.08.2008. ташкент қаласында қазақстан республикасының 
Президенті Н.Ә. Назарбаевты Халықаралық аралды құтқару қорының 
(Хаққ) Президенті етіп сайлау туралы орталық азия мемлекеттерінің 
Басшыларының Шешімі қабылданды (28-Қосымша).

11.12.2008. Бұұ (Бұұ Бас ассамблеясының Халықаралық арал-
ды құтқару қорына бақылаушы мәртебесін беру туралы) қарары 
қабылданды (29-Қосымша).

28.04.2009. алматы қаласында Халықаралық аралды құтқару 
қорының (Хаққ) құрылтайшы-мемлекеттерінің Басшыларының 
саммиті болды:
• 2011-2015 жылдардағы арал теңізі алабының елдеріне көмек 
көрсету бойынша әрекет ету Бағдарламасын (атаБ-3) әзірлеу ту-
ралы тапсырма берілді және орталық азия мемлекеттерінің 
Басшыларының бірлескен Мәлімдемесі қабылданды (30-Қосымша).

04.04.2010. Бұұ Бас хатшысы Пан Ги Мун арал теңізіне келді. арал 
теңізі алабы елдерінің басшыларымен кездесу барысында ол 
аймақтың қауіпсіздік және экология проблемаларына ерекше назар 
аударды. Бұұ Бас хатшысы Халықаралық аралды құтқару қорын құру 
орталық азияның барлық елдерінің әлеуметтік-экономикалық да-
муын қолдаудың керемет құралы болып табылатынын атап көрсетті. 
ол арал теңізі бойынша болашақ шешімдерде климаттың өзгеруімен 
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байланысты өсіп отырған қауіп ескерілетініне сенім білдірді және 
Бұұ желісі бойынша кең түрде көмек көрсетуге уәде берді.

08.11.2010. «Халықаралық аралды құтқару қорының мәртебесі тура-
лы және оның ұйымдары туралы орталық азия елдерінің Үкіметтері 
арасындағы келісімді бекіту туралы» қазақстан республикасының 
Заңы қабылданды (31-Қосымша).

09.12.2010. арал теңізі алабындағы елдерге көмек көрсету бойынша 
әрекеттердің ұсынылған Үшінші Бағдарламасын (атаБ-3) іске асыру 
бойынша агенттіктер мен донорлардың Мәлімдемесі қабылданды 
(32-Қосымша). 

15.05.2012. «2011-2015 жылдардағы арал теңізі алабындағы ел-
дерге көмек көрсету бойынша әрекеттердің Үшінші Бағдарламасы 
(атаБ-3)» Халықаралық аралды құтқару қорының Басқармасымен 
бекітілді (33-Қосымша). 
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2-тарау. арал даҒдарысы салдарын жеҢу БойынШа 
Халықаралық аралды құтқару қоры қыЗметІнІҢ неГІЗГІ 
БаҒыттары

2.1. АРАл ТЕҢІЗІ АлАБыныҢ БАҒДАРлАмАсы (ПБАм-1)

Әлемдік бірлестік арал теңізі алабындағы экологиялық 
дағдарысты 50 миллионнан астам адам тұратын аймақтың 
тұрғындары үшін өткен ғасырдағы әлеуметтік-экономикалық салда-
ры ауыр ірі экологиялық апат деп таныды. 1994 жылы орталық азия 
мемлекеттерінің Басшыларымен бірінші «арал теңізі алабының 
Бағдарламасы» (атаБ-1) қабылданды. атаБ-1 су шаруашылық сипа-
тына және сектор аралық үйлестірілуіне байланысты аймақта әрекет 
етуін жоспарлау және іске асыруға жаңа жолдардың қажет екендігі 
анық болды.

Халықаралық аралды құтқару қорының (Хаққ) негізгі міндеті 
арал теңізі алабының Бағдарламасын (атаБ) қаржыландыру үшін 
донорлардың халықаралық бірлестігін және орталық азияның бес 
мемлекеттерінің қаражатын тарту болды. 

Бірінші Бағдарламаны әзірлеу жұмысы Бүкіл әлемдік Банк, 
UNDP, UNEP-тің белсенді қатысуымен 1992 жылы басталды. 1994 
жылы басталған Бағдарламаның негізгі бағыттары мыналар болып 
табылды:
• арал теңізі алабындағы қоршаған ортаның жағдайын 
 тұрақтандыру;
• арал маңының бүлінген экологиясын қалпына келтіру;
• алаптың су және жер ресурстарын басқару әдістерін жетілдіру;
• Бағдарламаның іс шараларын жоспарлау және іске асыру үшін 
 барлық деңгейдегі басқару құрылымдарын құру.

атаБ-1 шеңберіндегі барлық жұмыстар екі сатыға бөлінді. 
дайындық сатысына 3 жылдан 5 жылға дейін және 30 млн. ақШ 
доллары бөлінді. Екінші сатысы – іске асыру сатысы– оған 10 жыл-
дан 15 жылға дейін бөлінді, бұл жағдайда жұмыс құны шамамен 
500-750 млн ақШ долларына бағаланды. Бағдарламаның құрамына 
кейбіреуі жақсы әзірленген жобалар тұжырымдамасы негізіндегі 
сегіз компоненттер кірді.

Бастапқы дайындық сатысы шеңберіндегі жұмыстың көп 
бөлігін орындағаннан кейін, 1997 жылдың бірінші жартысында 
осы Бағдарламаны қаржыландыратын орталық азияның бес елі 
және негізгі халықаралық ұйымдар, оның ұйымдастырушылық-
басқарушылық құрылымын қоса алғанда, атаБ-1-ның жағдайына 
бірлескен шолу жасады. Мәжіліске қатысушылар Бағдарламаның 
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екінші сатысы үшін мынадай ұсыныстар әзірледі: (I) орталық 
азия елдерінің қолдауын алу мақсатында тез әсер беретін жоба-
лар жасауға сүйену керек; (II) жобалардың көрнекі практикалық 
нәтижелерін көрсету керек; (III) Әмудария мен Сырдариядан су алу 
көлемін 15 пайызға қысқартуды мақсат етіп қоя отырып, облыстағы 
су және табиғи ресурстарды басқаруда мемлекет және аймақ 
деңгейінде әрекет ету бағдарламасын және келісілген саясатты 
әзірлеу; (IV) жұртшылықпен және тұрғындармен жұмысты күшейту, 
осы саладағы саясатты жетілдіруге көмектесетін жағдайларды жа-
сау.

төменде негізгі жобалар мен іс шаралар бойынша орындалған 
жұмыстардың қысқаша сипаттамасы беріледі.

су ресурстарын басқарудың аймақтық стратегиясы 
дайындық кезеңінің жұмыстары сәтті аяқталды. Бүкіләлемдік 

Банктің көмегімен, UNDP, USAID және WARMAP сарапшылары мен 
кеңесшілерінің белсенді қатысуымен дайындалған ұлттық және 
аймақтық есептер ұсынылды. аталған есептердің нәтижелері бой-
ынша негізгі мүдделі тұлғалар Бағдарламаның екінші сатысына өту 
туралы шешім қабылдады. Халықаралық аралды құтқару қорының 
(Хаққ) Басқармасымен Бағдарламаның екінші сатысы үшін 
техникалық тапсырмалар бекітілді. Бағдарламаның екінші сатысын 
іске асыру қоршаған ортаны және су ресурстарын басқару бойын-
ша Жоба түрінде 1998 жылы басталды. Шекаралас су ресурстарын 
басқаруды жетілдіру бойынша келісімнің үш Жобасы дайындалып, 
қатысушы-мемлекеттерге жіберілді.

су қоймаларын және бөгеттердің тұрақтылығын қамтамасыз ету
осы Жобаның шеңберіндегі жұмыстарды қамтамасыз ету Швей-

цария Үкіметі траст қорының қаражаты және орталық азия елдерінің 
үлестік қаржыландыруы есебінен қамтамасыз етілді. аймақтың 
әрбір бес елінде екіден орналасқан 10 бөгеттің қауіпсіздігіне және 
тұрақтылығына бағалау жүргізілді. Пилоттық жобалар негізінде 
жеке бөгеттерде ертерек сақтандыру және мониторинг жүйесі 
жетілдірілді.

Гидрометеорологиялық қызметтер
Швейцария сарапшыларының жетекшілігімен ұлттық және 

аймақтық топтар ұлттық гидрометеорологиялық қызметтердің 
(ұГМқ) мұқтаждықтарын бағалауды орындады. Бағалау 
нәтижелері бойынша толық есептер аймақтың барлық елдеріне 
және донорларға жіберілді. аталған есептер негізінде ұлттық 
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гидрометеорологиялық қызметтердегі (ұГМқ) деректерді өңдеу 
және беру үшін гидрологиялық жабдықтармен шекаралас 
суларға мониторинг жүргізу үшін 25 станцияны жабдықтау бой-
ынша ұсыныстар әзірленді. Швейцария үкіметінің қаражаттарына 
Өзбекстанда және тәжікстанда эксперименталдық метеорологиялық 
және гидрологиялық станциялар жабдықтармен жабдықталды. 
ұлыбритания және ақШ үкіметтерінің қаражаттарына Өзбекстанның 
ұлттық гидрометеорологиялық қызметтері (ұГМқ) спутниктік 
ақпараттарды алу және өңдеу үшін жабдықтармен жабдықталды.

Экологиялық ақпараттың аймақтық жүйесі
TAСIS-WARMAP сарапшыларының жетекшілігімен бірқатар іс 

шаралар орындалды. қоршаған ортаның және су ресурстарының 
жағдайы бойынша деректер базасының екі аймақтық және бес 
ұлттық орталықтары құрылды. қоршаған ортаның жағдайы туралы 
бес ағымдағы есеп интернетке орналастырылды.

су сапасын басқару
Су ресурстарын пайдалану, олардың сапасын және басқару 

әдістерін бағалау, пилоттық жобаларды әзірлеу, заңнамалық база-
ларды, нормативтер мен реттемелерді, баламалар мен стратегиялық 
жоспарлау мәселелерін жетілдіру бойынша ұсыныстар, қоршаған 
ортаның ластануын болдырмау, алаптағы су сапасын басқару туралы 
толық есептер дайындалды. Зерттеулерді қаржыландыру негізінен 
Нидерланд Корольдігі Үкіметінің қаражаттары есебінен жүзеге асы-
рылды.

Өзбекстандағы кәріз
Өзбекстан республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінің 

су шаруашылығы мен суару және сорғыту секторының стратеги-
ясы әзірленді. осы жобаның Экономикалық Баяндамасы және 
техникалық Экономикалық Негіздемесі әзірленді. Кәріздік сулар-
ды кетіру жүйесінің жағдайын жақсартудың балама нұсқалары, 
бастапқы сценарийлері айқындалды, оларға бағалау жүргізілді. Жо-
баны экологиялық бағалау орындалды. 

сулы-сазды жерлерді қалпына келтіру
Жергілікті сарапшылармен тығыз өзара әрекет ете отырып, 

Халықаралық кеңесшілермен алдын ала зерттеулер жүргізілді, 
олардың нәтижелері бойынша биологиялық алуан түрлілікті 
қалпына келтірудің келісілген стратегиясы әзірленді, құны 3,9 млн. 
ақШ доллары тұратын Судочье көлінің биологиялық алуан түрлілігін 
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қалпына келтіру бойынша Пилоттық жобаның болашағына баға 
берілді. Жоба ғаламдық Экологиялық қор қаржыландыратын Су 
ресурстарын және қоршаған ортаны басқару (СрқоБ) жобасына 
кіргізілді және оны іске асыру 2002 жылдың ортасында аяқталды.

Арал теңізінің солтүстік бөлігін қалпына келтіру
құны 65 млн. ақШ доллары тұратын «Сырдария өзенінің 

ағысын және арал теңізінің солтүстік бөлігіндегі су деңгейін ретте-
мелеу» (I-кезең) Жобасын сәйкестендіру және бағалау бойынша 
жұмыстар орындалды. осы арал теңізі алабының проблемасының 
жалпы бағытына сәйкес дайындалған, қазақстандағы Сырдария 
өзенінің алабын экономикалық дамытудың жалпы бағдарламасы 
шеңберіндегі бірінші ірі инвестициялық жоба болып табылады. 
Жобамен алты компонентті іске асыру көзделген: арал теңізінің 
солтүстік бөлігін қалпына келтіру; Сырдария өзенін гидрологиялық 
бақылауды жетілдіру; Шардара бөгетін қалпына келтіру; 
биологиялық су ресурстарын қалпына келтіру; мониторинг және 
бағалау; институционалдық даму. Жобаның басты міндеттері болып 
мыналар табылады: (I) ауыл шаруашылығын (мал шаруашылығын 
қоса алғанда) және қазақстан аумағындағы Сырдария өзенінің 
алабындағы балық шаруашылығын дамыту; (II) солтүстік арал 
теңізін сақтау және арал маңының және атырауының экологиясын 
жақсарту.

Арал теңізі алабындағы экологиялық зерттеулер
Бағдарлама шеңберінде халықаралық донорлардың қаржылық 

қолдауымен арал теңізінің кебуі салдарына арналған, қоршаған 
ортаның жағдайы саласында бірқатар зерттеулер орындалды.

сырдария өзенінің ағысын реттемелеу және атырауын дамыту 
бойынша жоба

Жобаны іске асыру Солтүстік арал теңізін сақтау және Сырдария 
өзенінің ағысын реттемелеу бойынша Жоба шеңберінде жүзеге асы-
рылды.алдын ала сатылары Италия үкіметімен қаржыландырылды.

Таза су, санитария, денсаулық – Өзбекстан
қарақалпақстан және Хорезм облыстарыныңқұны 120 млн. 

ақШ доллары тұратын сумен қамтамасыз ету, санитария және 
тұрғындардың денсаулық жағдайын жақсарту бойынша жоба-
ны бағалау және сәйкестендіру орындалды. Жобаны іске асыру 
1998 жылы басталды. қаржыландыру Бүкіләлемдік Банкпен (75 
млн. ақШ доллары), Германия Үкіметімен (9,4 млн. ақШ долла-
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ры), Кувейт қорымен (19,8 млн. ақШ доллары) жүзеге асырылды. 
Жобаның негізгі компоненттері мыналар болып табылады: (I) су-
мен қамтамасыз ету (II) санитария, денсаулық және гигиена; (III) 
техникалық көмек көрсету; (IV) жобаны басқару, жобалау және 
қадағалау.

Таза су, санитария, денсаулық – Түркменістан
дашогуз үшін жобаны бағалау және сәйкестендіру бойынша 

жұмыстар орындалды. құны 30,3 млн. ақШ доллары тұратын жоба-
ны іске асыру басталды. 

Таза су, санитария, денсаулық – Қазақстан
1998 жылы Бүкіләлемдік Банктің (7,7 млн. ақШ доллары) 

қаржыландыруы және келесі жобаны Германия үкіметімен (7,7 
млн. ақШ доллары) және Кувейт қорымен (11,5 млн. ақШ доллары) 
қаржыландыруынан қызылорда облысындағы арал және қазалы 
үшін жобаны бағалау және сәйкестендіру бойынша жұмыстар орын-
далды.

жоғары су жинау аймағындағы су және жер ресурстарын 
басқарудың кешенді жобасы

ағыстың қалыптасу аймағы үшін Пилоттық жобаларды іске 
асыру бойынша ұсыныстармен және негізгі проблемаларды си-
паттаумен есептер дайындалып, орталық азия елдеріне және 
халықаралық донорларға жіберілді. 

су ресурстарын жедел басқару
Өзбекстандағы дустлик каналына бақылау-өлшеу аппаратурасы 

орнатылды. Жабдықтарды сатып алуды және құрастыруды, сондай-
ақ жергілікті қызметкерлерді оқытуды қаржыландыру Канада (CIDA) 
үкіметі есебінен жүзеге асырылды. Чирчик (қарасу) өзенінде ақШ 
үкіметінің қаражаты есебінен мониторинг жүргізу бойынша жабдық 
орнатылды. Француз үкіметі оңтүстік Бетпақ дала каналының бас 
бөлігіне пилоттық жобаны қаржыландырды.

Әлеуеттің дамуы
Жергілікті қызметкерлерді сатып алу ережелері мен әдістеріне, 

қарыз қаражаттарын төлеуді, басқаруға оқыту жүргізілді. Нидерлан-
ды Үкіметінің қаражаттары есебінен Халықаралық аралды құтқару 
қорын (Хаққ) аПМК және атқару Комитеті кеңселері жабдықталды. 
UNDP қаражаттарына аймақтық ұйымдардың әлеуетін дамыту бой-
ынша жоба орындалды. Жобаның басты мақсаты – аПМК мен оның 
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институтары (тдМК және МҮСШК) әлеуетін дамыту.

су ресурстарын және қоршаған ортаны басқару (сРКоБ) бойынша 
жоба

ғаламдық Экологиялық қор, Нидерланды Үкіметі және Швеция 
қаражаттары есебінен жүзеге асырылатын су ресурстарын және 
қоршаған ортаны (СрКоБ) басқару бойынша жоба ірірек аймақты 
жоба болды. Жобаның жалпы бюджеті 21,5 млн. ақШ долларын 
құрайды, соның ішінде 9,3 млн. ақШ доллары – ғЭқ; 4,1 млн. ақШ 
доллары – орталық азияның бес елі; 2,8 млн. ақШ доллары –Ни-
дерланды үкіметі; 1,4 млн. ақШ доллары – EU/TAСIS; 1 млн. ақШ 
доллары – халықаралық дамудың Швед агенттігі.

Жоба бес компоненттен тұрады:
А компоненті: Су ресурстарын басқару және топырақтың 

тұздануымен және су ресурстарының минерализациялануымен 
күресу. 

Компоненттің мақсаты – аймақтық және ұлттық сценарийлерді 
және су ресурстарын тұрақты басқару стратегиясын әзірлеу және 
Әмудария мен Сырдария өзендері алабындағы қоршаған ортаның 
қажеттігін ескере отырып, оларды үлестіру және су ресурстарын 
басқару бойынша орта және ұзақ мерзімдік келісімдерді дайындау-
да бес елде шешім қабылдаушы тұлғаларға көмек көрсету.

В компоненті: тұрғындарды хабардар ету. 
Компоненттің мақсаты– су тұтынушылардың суға қатынасын 

өзгерту және су ресурстарына ұқыпты қатынас жасауға тәрбиелеуде, 
суды үнемдеу қажеттілігін түсінуде тұрғындардың санасын 
қалыптастыруға көмектесу.

с компоненті: Су қоймалары мен бөгеттердің қауіпсіздігін 
басқару. 

Компоненттің мақсаты–аймақтағы бөгеттердің қауіпсіздігіне 
бағалау жүргізу; пилотты жобалар негізінде жеке бөгеттерде ал-
дын ала сақтандыру және мониторинг жүргізу жүйесін жетілдіру; 
бөгеттерді қалпына келтіру бойынша кезек күттірмейтін шаралар 
жобаларын әзірлеу.

D компоненті: Шекаралас суларға мониторинг жүргізу. 
Компоненттің мақсаты – 25 шекаралас су өлшейтін постардағы 

өзендердің ағысының сандық және сапалық параметрлерінің 
тәуелсіз құрылымдарының көмегімен мониторинг әлеуетін құру.

Е компоненті: Сулы-сазды жерлерді қалпына келтіру. 
Компоненттің мақсаты – жыл құстарының жоғалып кету қаупі 
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бар түрлерінің ұя салатын орны болып табылатын Судочье көлінің 
сулы-сазды жерлерін қалпына келтіру.

2.2. АРАл ТЕҢІЗІ АлАБыныҢ БАҒДАРлАмАсы (АТАБ-2)

арал теңізі алабының бағдарламасы (атаБ-2) 2003 жылдың 28 
тамызында Халықаралық аралды құтқару қорының Басқармасымен 
бекітілген болатын. оған дейін 2002 жылдың 6 қазанында душанбе 
қаласында Халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы-
мемлекеттерінің Басшылары атаБ-1 Бағдарламасының бірінші 
фазасындағы жетістіктерді ескере отырып, жаңа бағдарламаны 
әзірлеу туралы шешім қабылдады және оның негізгі бағыттарын 
бекітті. осы шешімге сәйкес орталық азия елдерінің Президенттері 
Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы комитетіне 
МҮСШК және тдМК бірлесе отырып, құрылтайшы-мемлекеттердің 
үкіметтерінің келісімі бойынша «2003-2010 жылдар кезеңінде арал 
теңізі алабындағы экологиялық және әлеуметтік-экономикалық 
жағдайларды жақсарту бойынша нақты әрекеттер Бағдарламасын 
(атаБ-2)» әзірлеуді тапсырды. Әзірленген Бағдарламаға 4 блокқа: 
су шаруашылық, әлеуметтік-экономикалық, экологиялық және 
қоршаған ортаның мониторингіне біріктірілген, 14 басым бағыттар 
кірді.

атаБ-2 2003-2009 жылдардағы кезеңде аймақтағы экологиялық 
және әлеуметтік-экологиялық жағдайларды жақсартудағы басты 
басымдықтарды айқындайтын негізгі құжат болды. ол орталық 
азия елдерінен барлық мүдделі қатысушылардан түсетін ұсыныстар 
мен көптараптық әріптестік негізінде қалыптасты.

«2003-2010 жылдардағы кезеңде арал теңізі алабындағы 
экологиялық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларды жақсарту 
бойынша нақты әрекеттер Бағдарламасын (атаБ-2)», сондай-ақ 
Халықаралық аралды құтқару қорының (Хаққ) қатысушы-елдерінің, 
осы Бағдарлама шеңберінде орындалған жобаларды іске асыру 
барысында, екі миллион ақШ доллары жұмсалды, бұл жағдайда 
донорлық көмек барлық соманың 1%-нан аспады.

2.3. АРАл ТЕҢІЗІ АлАБыныҢ БАҒДАРлАмАсы (ПБАм-3)

2009 жылдың 28 сәуіріндегі мемлекет Басшыларының Шешіміне 
сәйкес Халықаралық аралды құтқару қоры атқарушы комитеті (Хаққ 
аК) Мемлекетаралық Үйлестіруші Су шаруашылық Комиссиясының 
(МҮСШК), Мемлекетаралық тұрақты даму Комиссиясының (тдМК), 
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сондай-ақ 2009-2012 жылдар кезеңіндегі донорлар мен орталық 
азия елдерінен ұлттық сарапшылардың қатысуымен атаБ-3 жоба-
сын дайындады, ол халықаралық донорлық ұйымдармен қолданды 
(2010 жылғы 10 шілдедегі ашгабат қаласындағы донорлардың 
бірлескен мәлімдемесі) және 2012 жылдың 15 мамырында 
Халықаралық аралды құтқару қорының (Хаққ) Басқармасының 
шешімімен бекітілді. Бағдарламаға 4 негізгі бағыттар кіреді: (I) 
су ресурстарын кешенді пайдалану; (II) экологиялық өлшем; 
(III) әлеуметтік-экономикалық өлшем; (IV) институциональдық-
құқықтық механизмдерді жетілдіру.
I бағыт – Су ресурстарын кешенді пайдалану – шекаралас су ресур-
старын басқарумен байланысты проблемаларды шешуге, суарыла-
тын жерлердің мелиоративтік жағдайын жақсартуға, мониторинг 
пен деректер базасы жүйесін жасауға, моделдеу, алаптар жоспа-
рын әзірлеуге және гидротехникалық ғимараттардың қауіпсіздігін 
арттыруға бағытталған жобалар кіреді.
II бағыт – Экологиялық өлшем. осы бағыттағы жобалар табиғи апат-
тар қаупін қысқарту және биологиялық алуан түрлілікті сақтауды 
қоса алғанда қоршаған ортаның жағдайын жақсартумен және 
қорғаумен байланысты проблемаларды шешуге шақырады.
III бағыт – Әлеуметтік-экономикалық өлшем. осы бағыттағы Жо-
балар тіршілік жағдайын жақсартуды, тұрақты дамуды, жұмыс 
бастылықтың артуын, су және энергиямен қамтамасыз етуді, білім 
мен денсаулық сақтауды жақсартуды қоса алғанда, әлеуметтік-
экономикалық проблемаларды шешуге шақырады.
IV бағыт – Институционалдық-құқықтық механизмдерді жетілдіру. 
осы бағыттағы жобалар институционалдық дамуды, нормативтік-
құқықтық базаны жетілдірумен және Халықаралық аралды құтқару 
қорының (Хаққ) аймақтық органдарының әлеуетін нығайтумен 
байланысты проблемаларды шешуге шақырады. одан басқа жоба-
ларды іске асыру аймақтық ынтымақтастықты нығайтуға; тұрақты 
даму стратегиясын әзірлеуге; су ресурстарын басқару үшін жау-
апты қызметкерлерді оқыту және біліктілігін көтеруге, және бүкіл 
жұртшылықты және мүдделі тараптардың хабардар болуына 
көмектесетін болады.

Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы комитетінің 
(Хаққ аК) құжаттарына сәйкес жобалық ұсыныстар дайындауға 
өтінішпен елдерге жолданғаннан кейін 335 жобалық ұсыныстар 
түсті: 149 - I бағыт үшін; 100 – II бағыт үшін; 71 – III бағыт үшін және 
15 ұсыныс IV бағыт үшін. Барлық түскен ұсыныстар тақырыптарға 
топтастырылған және әрі қарай 47 жобалық ұсыныстарға 
біріктірілген.
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АТАБ-3 мыналар кіреді: 
• Іске асырылуы негізінен халықаралық донорлармен 
 қаржыландырылатын аймақтық жобалар; 
• ұлттық бюджеттен қаржыландырылатын жобалар; 
• Іске асырылуы халықаралық донорлармен қаржыландырылатын 
ұлттық сипаттағы жобалар.

атаБ-3 басты мақсаты – су ресурстарын ықпалдастықта басқару 
қағидаларын қолдану жолымен аймақтың халықтарының тіршілік 
жағдайын жақсарту, аймақтың барлық елдерінің мүдделерін еске-
ре отырып, орталық азиядағы қоршаған ортаны қорғау және су ре-
сурстарын кешенді пайдаланудың өзара қолайлы механизмдерін 
әзірлеу.

ұсынылатын жобалық ұсыныстардың және Бағдарламаның 
өзгешелігі жобалар арасындағы тығыз байланыс және ұсынылған 
жобаларды бір мезгілде орындаған жағдайда қол жеткізуге бола-
тын синергетикалық әсер болып табылады. Барлық төрт бағыттағы 
ұсынылған жобаларды орындаудың тиімділігінен жалпы нәтиженің 
байланыстылығын және берік байланысын да атап өту қажет. 
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3 тарау. арал теҢІЗІ алаБыныҢ қаЗақстандық БӨлІГІндеГІ 
арал даҒдарысыныҢ салдарын жеҢу БойынШа қаЗақстан 
респуБлиКасыныҢ ҮКІметІнІҢ жӘне Халықаралық аралды 
құтқару қорыныҢ (Хаққ) атқаруШы диреКЦиясыныҢ қыЗметІ

90-шы жылдардың басында арал маңының қазақстандық бөлігі 
экологиялық апат аймағы болып жарияланды. 1992 жылы «арал 
маңының экологиялық апат салдарынан зардап шеккен азаматтар-
ды әлеуметтік қорғау туралы» қр Заңы қабылданды, оған сәйкес 
арал теңізіне жақын жатқан аумақтар өмір сүрудің:
• Экологиялық апат, 
• Экологиялық дағдарыс,
• Экологиялық дағдарыс алды жағдайындағы үш аймағына 
 бөлінді. 

аталған Заңға сәйкес арал маңының экологиялық апат аймағына 
қызылорда облысының аумағы толығымен, ақтөбе облысының 
Байғанин, ырғыз, Мұғалжар (бұрынғы Мұғоджар ауданының 
елді мекендерінің шекарасы шегінде), темір, Шалқар аудандары, 
оңтүстік қазақстан облысының арыс, отрар, Созақ, Шардара аудан-
дары және түркістан қаласы, қарағанды облысының ұлытау ауданы 
(Жезқазған облысы бұрынғы Жезді ауданының елді мекендер шека-
расы шегінде) кіреді.

арал маңының қазақстандық бөлігінің экологиялық сәтсіз 
аумақтарын жіктеген кезде қызылорда облысының арал және 
қазалы аудандары, ақтөбе облысының Шалқар ауданы экологиялық 
апат аймақтарына жатқызылды. 

арал маңы аймағының жалпы аумағы 639,4 мың шаршы км 
құрайды. қызылорда облысына 226,0 келеді, олардың арал және 
қазалы аудандарына –55,2 және 37,6 келеді. ақтөбе облысының 
Шалқар ауданы 61,8 мың шаршы км аумақты алып жатыр.

Экологиялық аймаққа байланысты аймақта тұратын адамдарға 
заңнамалы түрде өтемақы және жеңілдіктер берілді.

1992 жылдан бастап 2002 жылға дейін қызылорда облы-
сы бойынша әлеуметтік саланы, сумен қамтамасыз етуді және 
инфрақұрылымды жақсартуға бағытталған 55 жоба республикалық 
және жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен іске асырылды.

31 мектеп қайта жөндеуден өтіп, тапсырылды, тереңөзек 
кентінде Сырдария орталық аудандық ауруханасы, Жалағаш 
аудандық ауруханасы салынды және қызылорда қаласында құны 
76,6 млн. ақШ доллары тұратын көппрофильді аурухана кешені са-
лынды. 

Бұдан әрі республиканың Үкіметімен 2004-2006 жылдарда және 
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2007-2009 жылдарда арал маңы проблемаларын кешенді шешу 
бойынша Бағдарламалар қабылданды. аталған бағдарламаларда 
арал маңы аймағы басымдардың бірі болып айқындалды. 

2004-2006 жылдарда арал маңы проблемаларын кешенді шешу 
бойынша Бағдарлама 2002 жылдың 27 қарашасындағы №1573 II 
МП қазақстан республикасы Парламентінің Мәжілісінің қаулысына 
сәйкес әзірленген болатын. 

аталған Бағдарлама шеңберінде 2004-2006 жылдардағы 
республикалық бюджеттен арал маңы проблемасын шешу бойын-
ша іс шараларды іске асыру үшін 17356,1 млн. теңге бөлінді, соның 
ішінде 2004 жылы 6271,9 млн. теңге, 2005 жылы -7814,4 млн. теңге, 
2006 жылы – 3269,8 млн. теңге бөлінді.

аталған қаражаттар мынадай жобаларды іске асыруға 
бағытталды:
• Сырдария өзенінің арнасын реттеу және арал теңізінің солтүстік 
 бөлігін сақтау;
• арал теңізі аймағындағы елді мекендерді сумен қамтамасыз 
 ету және санитария;
• қызылорда қаласындағы ақаба суларды биологиялық тазарту 
 станциясын салу;
• канализациялық-сорапты станцияларымен бірге басты 
 қысымды коллекторларды 1 және 12 және қызылорда 
 қаласындағы ақаба суларды биологиялық тазарту 
 станцияларын салу;
• қызылорда облысындағы негізгі тастау құрылғысымен бірге 
 қараөзек тармағын қайта құрастыру;
• қызылорда қаласындағы су құбырлары мен канализация 
 желілерін кеңейту және қайта құрастыру (бірінші кезекте);
• Кызылорда қаласының тұрғын үй секторын және жылу 
 энергетика көздерін газға ауыстыру.

аталған Бағдарлама шеңберінде, сонымен қатар «ауыз 
су» салалық бағдарламасы, 2004-2010 жылдардағы қазақстан 
республикасындағы ауыл аумақтарын дамытудың Мемлекеттік 
бағдарламасы, 2005-2010 жылдардағы қазақстан республикасын-
да білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы, 2005-2010 
жылдардағы қазақстан республикасының денсаулық сақтауды 
дамытудың және реформалаудың Мемлекеттік бағдарламасы іске 
асырылды.

арал маңын әлеуметтік-экономикалық дамыту бойынша мем-
лекет қолданған шаралар, соның ішінде 2004-2006 жылдарда арал 
маңы проблемаларын кешенді шешу бойынша Бағдарламаны 
іске асыру шеңберінде аймақтың экономикасындағы жағдайды 
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тұрақтандыруға жағдай жасады, оның әлеуетін әрі қарай өсіру, 
демографиялық жағдайды жақсарту, өлім-жітімнің төмендеуі үшін 
жағдай жасады.

Сонымен қатар, арал маңы проблемасының ауқымдылығы, 
оларды шешу бойынша жұмыстарды жалғастыруды талап етті. 
осыған байланысты 2005 жылдың 27-28 сәуірінде қызылорда облы-
сына іс сапары барысында қазақстан республикасының Президенті 
Н. Ә. Назарбаевтың тапсырмасы бойынша 2007-2009 жылдарда 
арал маңы проблемасын кешенді шешу бойынша жаңа Бағдарлама 
әзірленді.

осы және басқа шараларды іске асыру аймақтың экологиялық 
жағдайын біраз жақсартуға, мемлекетпен кепілдендірілген 
қызметтер ұсынатын оның әлеуметтік және тіршілікпен қамтамасыз 
ететін инфрақұрылымдар желісімен қамтамасыз етілу деңгейін 
көтеруге көмектесті.

одан басқа, 2005-2015 жылдарда қазақстан республикасын-
да шөлге айналумен күрес бойынша Бағдарлама шеңберінде 
жайылымдарды пайдалану жүйесін жетілдіру, қызылорда және 
оңтүстік қазақстан облыстарында шөлейттену үрдістерін болдыр-
мау мақсатында тұқым себілетін жайылымдарды құру бойыша ша-
ралар қолданылуда, қызылорда облысындағы екінші рет тұзданған 
топырақтарды мелиорациялау бойынша пилоттық жобаларды 
әзірлеу және іске асыру және басқа іс шаралар қолданылуда. 

арал маңы проблемалары бойынша Бағдарламаны іске асыруға 
республикалық бюджеттен 2007-2009 жылдар ішінде 20947,8 млн. 
теңге, соның ішінде 2007 жылы – 7790,0 млн. теңге, 2008 жылы – 
6569,5 млн. теңге, 2009 жылы – 6588,3 млн. теңге бөлінді.

арал теңізі алабы Бағдарламасы (атаБ) және Кешенді 
Бағдарламалар шеңберінде арал маңының қазақстандық бөлігінде 
құны 85,8 млн. ақШ доллары тұратын «арал теңізінің солтүстік 
бөлігін сақтау және Сырдария өзенінің арнасын реттеу» (СаратС) I 
фаза ірі ауқымды ұлттық Жоба іске асырылды.

Жобаны іске асыру нәтижесінде мыналарға қол жетті: 
• Сырдария өзенінің арнасының өткізу қабілетінің артуы 
 секундына 350-ден 700 текше метрге жетті;
• географиялық және климат түзуші нысан ретінде арал (Кіші) 
 теңізінің Солтүстік бөлігін сақтау мынадай жағдай жасады:
• Кіші теңіздің деңгейін 39,90 м БС-дан 42 м БС-ға дейін көтерді;
• теңіз ауданы 2414-ден 3262 шаршы км дейін артты, яғни өсу 848 
 шаршы км немесе 34%-ды құрады;
• Су көлемі 15,6-ден 26,7 текше км дейін артты, соған сәйкес су 
 көлемі 11,1 текше км немесе 70%-дан астам өсті;
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• Балықтардың құнды тұқымдарын өсіру және аулау, сондай-ақ 
биологиялық алуан түрлілік қалпына келе бастады;
• Суару және көл жүйелерін тұрақты түрде сумен қамтамасыз етілді;
• Шардара бөгетін пайдалану қауіпсіздігі және Шардара ГЭС-ның 
 жұмыс режимі тұрақтандырылды;
• арал маңының тұрғындары және аймақтың экологиялық және 
 әлеуметтік-экономикалық жағдайы жақсартылды. 
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4 тарау. қаЗақстан респуБлиКасындаҒы Халықаралық арал-
ды құтқару қорыныҢ (Хаққ) атқаруШы диреКЦиясыныҢ 
арал теҢІЗІ алаБы БаҒдарламалары мен жоБала-
рын ІсКе асыру БойынШа Халықаралық ұйымдармен 
ынтымақтастыҒы

Бүкіләлемдік Банк және азия даму Банкі сияқты халықаралық 
қаржы ұйымдарының көмегімен және қолдауы кезінде арал теңізі 
алабының қазақстандық бөлігінде, Бұұ жүйесінің көптарапты донор-
лар жүйесі, соның ішінде UNDP, UNICEF, UNESCO, USAID (ақШ), CIDA 
(Канада), KfW (Германия), JICA (Жапония), TICA (түрік), MASHAV (Изра-
иль), Мәскеудегі Жаңа Зеландия Елшілігі сияқты екі жақты донорлық 
ұйымдар, халықаралық ұйымдар және Үкіметтік емес ұйымдар 
(НПо), соның ішінде, Скандинав қоры, Кувейт қоры, Евразия қорлары, 
Бейбітшілік Корпусы, ливинг-Си (НПо-дания), қазақстандағы Сорос 
қорлары, ірі компаниялар, қазгермұнай БК, Петро қазақстан құмкөл 
ресорсиз БК, торғай Петролеум сияқты және басқа халықаралық 
ұйымдармен экологиялық проблемаларды шешуге және гуманитарлық 
көмек көрсетуге бағытталған жобалар жүзеге асырылды.

Бұұ жетекші ұйымы – балаларды қорғауды, дамытуды және аман 
қалуды қамтамасыз ету бойынша ұзақ мерзімдік міндеттерді шешумен 
айналысатын UNICEF, 1995 жылдан бастап 1999 жылдарда экологиялық 
апаттан зардап шеккен балалар мен аналарға көмек көрсетуге 
бағытталған, арал аймағында экологиялық және аймақтық көмек 
көрсету бойынша жоба ASPERA аймақтық бағдарламасы іске асырылды. 
Бағдарлама арал теңізіне жақын орталық азияның үш мемлекеттерінің 
облыстарында жүзеге асырылды: қазақстан (қызылорда облысы), 
түркіменстан және Өзбекстан, бес негізгі блок кірді: ана мен бала 
денсаулығы, тамақтану, бастауыш білім, сумен жабдықтау және са-
нитария. Бағдарлама тез әрекет ету сипатында болды және маңызды 
материалдарды (дәрі вакциналар, оқыту мақсатында жабдықтар, су 
тазартқыш жабдықтар және т.б.) жеткізуді көздеді. Бағдарламаның 
жетістіктері қатарында мыналарды айтуға болады: қызылорда облы-
сы екі жасқа дейінгі балаларды иммунизациялау үшін вакциналар-
мен қамтамасыз етілді. облысқа медициналық жабдықтар жеткізілді, 
медициналық қызметкерлер қауіпсіз иммунизация практикасы бой-
ынша дайындықтан өтті. осы іс шаралардың нәтижесінде балаларды 
жалпы вакцинациялау 90%-ға жетті, ас қорыту ауруларынан бес жасқа 
дейінгі балалар арасында өлім 76%-ға төмендеді.

2000-2001 жылдары USAID-пен «арал аймағының қазақстандық 
бөлігіндегі Сырдария өзенінің ластануын бақылау және бағалау» жо-
басы іске асырылды.
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данияның ливинг Си, ҮЕұ балық аулайтын экологиялық ұйыммен 
«Каттегаттан арал теңізіне дейін» жобасы іске асырылды.

1996-2000 жылдары «джайка» (JICA), халықаралық ынтымақтастық 
бойынша Жапон агенттігі мен қызылорда облысындағы суару және 
кәріздік жүйелерді жетілдіру және қазақстанның оңтүстік аймағында 
мемлекеттік базалық картографиялық деректерді құру бойынша жоба 
іске асырылды.

Израиль мемлекеті Израильдың Халықаралық ынтымақтастық 
орталығының (MASHAV) бағдарламасы шеңберінде көмек көрсетті. 
қолайсыз жағдайларда дақылдарды өсіру технологияларын ендіруге, 
балық өсіру бойынша технологияларды, сондай-ақ жылыжайларды 
салу бойынша және ашық топырақта өсімдік өсірудің жаңа технологи-
яларын ендіруге бағытталған USAID ішінара қаржыландырған жобалар 
іске асырылды.

1996-1999 жылдары Бүкіләлемдік Банктің қарыз беру қаражаттары 
есебінен құны 7,2 млн. ақШ доллары тұратын «қызылорда облысындағы 
елді мекендерді сумен жабдықтау, санитария және денсаулық сақтау» 
ірі ауқымды жобаның бөлігі болып табылатын пилоттық жоба іске асы-
рылды.

Жоба шеңберінде қолданыстағы арал-Сарыбұлақ 7 км су құбыры 
алмастырылды және арал және Новоказалинск қалаларының сумен 
жабдықталуы жақсартылды.

1998-2002 жылдары аймақ елдерінің үкіметтерімен және 
Бүкіләлемдік Банкпен қордың құрылтайшы-елдерінің үлестік 
қатысуымен және басқа донор-елдердің қаржылық қолдауымен 
арал теңізі алабының су ресурстарын ықпалдастырылған басқару 
қағидаларын іске асыруға бағытталған, құны 23 млн. ақШ доллары 
тұратын «арал теңізі алабының су ресурстарын және қоршаған орта-
сын басқару» ғаламдық экологиялық қордың (ғЭқ) аймақтық жобасы 
іске асырылды.

қазақстандық CIDA жобалары арал және қазалы аудандарындағы 
Үкіметтік Емес ұйымдарды қолдауға, қызылорда қаласындағы 
мүмкіндіктері шектеулі адамдарға көмек көрсету, ауыз сумен 
жабдықтауды қолдауға бақытталған.

түркияның ынтымақтастық және даму Әкімшілігі (TICA) қол 
өнермен шұғылданушылықты қалпына келтіруге және әйелдердің 
жұмыс бастылық проблемасын шешуге, қызылорда Мемлекеттік 
университетінде «Сәндік-қолданбалы өнер» жаңа пәнін енгізуге 
бағытталған арал аймағында қолмен кілем тоқуды дамыту бойынша 
жобаны іске асырды.

Мәскеудегі Жаңа Зеландияның Елшілігі қазалы қаласындағы 
тұрмыстық қалдықтардың полигонын салу бойынша жобаны іске 
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асыруға қаражат бөлді. Евра-
зия қорымен аймақта өзін өзі 
басқаруды дамыту үшін үкіметтің 
шешімдерін қабылдауда 
жұртшылықты қатыстыруды 
кеңейтуге КГу кітапхана ісін ав-
томаттандыру және интернет 
орталығын құру бойынша жоба-
лар іске асырылды.

Сорос-қазақстан қорымен 
білім беру және денсаулық 
сақтауды қолдау үшін грант-
тар берілді, соның ішінде 
белсенді мектептер және 
басқа жобалардың пилоттық 

моделдерін жасау жобалары іске асырылды.
Ірі компаниялар әлеуметтік проблеманы шешуге белсенді 

әрекет етті, олар балалар мекемелеріне, мүгедектерге және соғыс 
ардагерлеріне қолдау көрсетті, спорт пен мәдениеттің дамуына 
қаражат бөлді. 

1993 жылдан бастап Біріккен ұлттар ұйымының (Бұұ) Еуропалық 
экономикалық комиссиясы (ЕЭК) арал дағдарысы проблема-
сын шешуге тікелей қатысты, әсіресе суды аймақаралық басқару 
мәселесіне де тікелей қатысты және кең ауқымда қоршаған ортаның 
мемлекетаралық мәселелерін шешуге көмектеседі. Негізгі бағыты 
«азиядағы гидротехникалық құрылғылардың қауіпсіздігі: әлеуетті құру 
және аймақтық ынтымақтастық» аймақтық жобаны іске асыру бойын-

ша Халықаралық аралды құтқару 
қорының (Хаққ) Біріккен ұлттар 
ұйымының (Бұұ) Еуропалық 
экономикалық комиссиясымен 
(ЕЭК) ынтымақтастығы болды.

қазақстан республикасында, 
осы Жобаның барлық бағыттары 
бойынша белгілі бір жұмыстар 
жүргізілді. дирекция «орталық 
азиядағы гидротехникалық 
құрылғылардың (Гтқ) қауіпсіздігі 
саласындағы ынтымақтастық ту-
ралы» Келісім жобасын әзірлеуге 
белсенді қатысты. Жоба әзірленді 
және орталық азия елдерінің 

2-сурет. 
Грант бойынша 
сатып алынған 
техника

3-сурет. 
Сексеуіл егуге 
дайындық 
жұмыстары

4-
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өкілдерінің қатысуымен бірқатар 
аймақтық және ұлттық мәжілістер 
мен семинарларда талқыланды. 
арнайы Келісім жобасын алға ба-
стыру үшін мүдделі министрліктер 
мен ведомствалардың 
өкілдерінен уақытша Жұмыс тобы 
құрылды. 

Жоба шеңберінде Біріккен 
ұлттар ұйымының (Бұұ) Еуропалық 
экономикалық комиссиясы (ЕЭК) 
қазақ су шаруашылығы ғылыми-
зерттеу институты (қазСШғЗИ) 
базасындағы оқу орталығын 
құруды және қаржы қаражаттарын 
іздестіруді қолдады.

2012 жылдың желтоқсанында атқарушы дирекция және Біріккен 
ұлттар ұйымының (Бұұ) Еуропалық экономикалық комиссиясымен 
(ЕЭК) «тараз қаласында гидротехникалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
бойынша халықаралық оқу орталығын құру туралы» Меморандумға 
қол қойылды.

Бір мезгілде, қазақ су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты-
мен (қазСШғЗИ) бірлесе отырып, орталықтың жұмыс тәжірибесімен ал-
масу үшін Өзбекстан республикасының Мемлекеттік су шаруашылығын 
қадағалау диагностикалық орталығының мамандарын тарта оты-
рып, қазақ су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты базасында 
оқу орталығын құру бойынша ұйымдастыру-дайындық іс шаралары 
жүргізілді, семинар өткізілді. 
қазақстан республикасының 
төтенше жағдайлар жөніндегі 
Министерлігі және қазақстан 
республикасының Су ресур-
стары Комитетінің қазақ су 
шаруашылығы бөгеттердің 
қауіпсіздігі бойынша оқу 
орталығын құруды және өз ма-
мандарын жіберуді қолдады. 

қазақ су шаруашылығы 
ғылыми-зерттеу институтында 
(қазСШғЗИ) «Гидротехникалық 
құрылғылардың қауіпсіздігі бой-
ынша Халықаралық оқу орталығы» 

4-сурет. 
Атыздарды құммен 

толтыру

5-сурет. 
Сексеуілдің 

тұқымын егу
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Корпоративтік қоры ашылды, оның негізгі мақсаты гидротехникалық 
құрылғылардың қауіпсіздігі үшін менеджмент және қадағалау бойын-
ша кадрларды дайындау, қайта дайындау және біліктілігін көтеру жо-
лымен су шаруашылығы саласындағы кадрлар әлеуетін күшейту болып 
табылады. 

қазақстан республикасында Халықаралық аралды құтқару 
қорының (Хаққ) атқарушы дирекциясы Біріккен ұлттар ұйымының 
(Бұұ) Еуропалық экономикалық комиссиясымен (ЕЭК) бірлесе оты-
рып, технологиясы дамыған елдердің тәжірибесін қолдана оты-
рып, гидротехникалық құрылғылардың қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету мәселелері бойынша толық техникалық тапсырма дайындал-
ды және шығындар сметасының жалпы сомасы 71 мың ақШ долла-
рын құрайды. Сондай-ақ, қазақстандық мамандарды қолданылатын 
аспаптар мен жабдықтарға диагностика және техникалық құжаттарға, 
гидротехникалық құрылғылардың жағдайына бағалау жүргізу 
әдістеріне оқуту бойынша тренинг өткізілді. 

 «Шөп тамырлары» Жапония Үкіметімен бірлескен бағдарлама, 
«арал теңізінің солтүстік-шығыс жағалауының тақырларын фитоме-
лиорациялау» жобасы шеңберінде арал теңізінің кеуіп кеткен түбіне 
орман ағаштарын отырғызу үшін ауыл шаруашылығы жабдықтарын 
жеткізу бойынша жұмыстар 2011 жылы басталды.

2011 жылы Жапонияның Елшілігі «Шөп тамырлары» бағдарламасы 
шеңберінде арал теңізінің түбіндегі тақыр жерлерге ағаштар егу 
үшін техника сатып алуға «Байтақ дала» қоғамдық ұйымы жобасын 
орындаушыға 11,80 млн. теңге берді. 

атқарушы дирекция қазақстан республикасының Халықаралық 
аралды құтқару қорына (Хаққ) жарнасы есебінен арал теңізінің кеуіп 

кеткен түбіндегі ауданы 5,0 га-
жерге сексеуіл егу жұмыстарын 
жүргізу 2011 жылы 0,133 млн. 
теңге бөлді. «Байтақ дала» құ жер 
телімін таңдау, жалпы ауданы 30 
гектардағы 6 жер телімінде атыз-
дар жыртылып, тұқым жинап, ау-
даны 3,5 гектарға егілді.

Экологиялық апат 
аймағындағы экологиялық 
және әлеуметтік-экономикалық 
жағдайларды жақсартуға 
бағытталған бірлескен жоба-
ларды іске асыру үшін 2009 
жылдың қарашасында астанада 

6-сурет. 
Астанада Арал-
ды құтқарудың 
Халықаралық 
Қорының (МФСА) 
Атқарушы ди-
рекциясы және 
ЕЫҚҰ орталығы 
арасындағы 
ынтымақтастық ту-
ралы Меморандумға 
қол қою, 2009 
жылдың қарашасы
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Халықаралық аралды құтқару 
қорының (Хаққ) атқарушы ди-
рекциясы және Еықұ орталығы 
арасындағы ынтымақтастық тура-
лы Меморандумға қол қойылды.

2010 жылы Еыұқ «арал 
теңізі алабының қазақстандық 
бөлігіне су ресурстарын инте-
грация негізінде басқару (СрИБ) 
жүйесін енгізу: ұлттық деңгейдегі 
практикалық қадамдар: арал-
Сырдария алаптық кеңесі (аСБС) 
үшін тренингтік орталықты құру» 
510 мың еуро сомасына арал 
аймағының қазақстандық бөлігіне 
су ресурстарын интеграция негізінде басқару (СрИБ) жүйесін енгізу 
бойынша ауқымды жобаны іске қосты. 

2011 жылы жоба шеңберінде ұлттық деңгейдегі алғашқы қадам 
ретінде 35 мың еуро сомасына «Сырдария өзенінің арнасындағы сулы-
сазды жерлеріне экомониторинг жүргізу» жобасы орындалды. Жобаның 
нәтижелері бойынша Барсакелмес қорығын кеңейтудің табиғи-ғылыми 
негіздемесі (тғН) дайындалды, республикалық конференция өткізілді 
және Сырдария арнасының су-
лы-сазды жерлері бойынша Бро-
шюра, сондай-ақ, арал-Сырдария 
алаптық кеңесі (аСБС) мүшелері 
үшін буклет шығарылды. 
Биологиялық алуан түрлілікті 
экокологиялық қадағалау бойын-
ша жүргізілген зерттеулер, соның 
ішінде, құстардың саны бойынша 
жаңартылған алынған деректер, 
рамсар жерлерінің тізіміне ау-
даны 330 мың гектар Кіші арал 
теңізі мен Сырдария арнасы 
аумақтарын кіргізу үшін қосылған 
үлес болып табылды. 

қызылорда қаласында 24 
сәуірде қазақстан республикасында Халықаралық аралды құтқару 
қорының (Хаққ) атқарушы дирекциясы қр Үкіметі және ПрооН / 
ғаламдық Экологиялық қоры шөл және шөлейтті экожүйелердегі 
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды (Еқта) кеңейту және басқару 

өзенінің 
арнасындағы сулы-

сазды жерлер

8-сурет. 
Рамсар Конвенци-
ясы тізіміне кірген 
Сырдария арнасы 

және Солтүстік 
Арал теңізі бөлігінің 

картасы
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жүйесін күшейту бойынша 
бірлескен жобасының Жұмыс 
кездесуіне қатысты және 
Біріккен ұлттар ұйымының 
даму Бағдарламасымен (БұұдБ) 
бірлесіп, «төтенше жағдайлар 
жағдайында, сондай-ақ арал 
маңындағы климаттың өзгеру 
жағдайында су ресурстарын 
тиімді басқару» тақырыбына се-
минар өткізді. осы кездесуде қр 
республикасында Халықаралық 
аралды құтқару қорының (Хаққ) 
атқарушы дирекциясы Сырда-
рия өзенінің арнасын кластерлік 

телімнің жобалық аумағына енгізу жөнінде ұсыныс енгізді. 
2012 жылдың сәуірінде Еыұқ орталығының алматыдағы кеңсесінде 

телеконференция ұйымдастырылды, мұнда «арал-Сырдария алаптық 
кеңесі (аСБС) тренингтік орталығы үшін Бағдарлама дайындау» деген 
атаумен жобаны Жапон Үкіметімен қаржыландыру мәселесі қаралды. 
Жоба қорқыт ата атындағы қызылорда Мемлекеттік университетінің 
(қМу) базасында жүзеге асырылды. Жоба шеңберінде тренингтік 
орталықтың жұмыс механизмі жасалды. қазіргі уақытта тренингтер 
Бағдарламасы әзірленді, фокус-топтар айқындалды және арал-Сырда-
рия алаптық кеңесі (аСБС) ұйымдар-мүшелері өкілдері үшін пилоттық 
тренингтік курс өткізілді. осымен, тренингтік орталық құру бойынша 
жоба сәтті орындалды және оның негізінде Сырдария өзені алабының 
қазақстандық бөлігіне Су ресурстарын интеграция негізінде басқаруды 
(СрИБ) енгізу бойынша алғашқы практикалық қадамдар жасалды. 

Халықаралық аралды құтқарудың қорының (Хаққ) атқарушы 
дирекциясының көмегімен арал теңізі алабына Су ресурстарын ин-
теграция негізінде басқаруды (СрИБ) әрі қарай енгізуде қазақстан 
республикасының шекарасы шегінде ағынды он-лайндық мониторинг-
теу үшін қр-да арнайы ақпараттық жүйе құрылуда. осы мәселе бойынша 
2012 жылдың қарашасында барлық мүдделі тараптардың қатысуымен 
- гидрологиялық деректерді жеткізушілер: қр аШМ Су ресурстары 
Комитеті, қр төтенше жағдайлар Министрлігі, қазгидромет және басқа 
стейкхолдерлердің қатысуымен тренинг ұйымдастырылды. 

«Шығыс Европы, Кавказ және орталық азия (ШЕКоа) елдеріндегі 
шекаралас су ресурстарын бағалау үшіндеректерді басқару саласындағы 
әлеуетті құру» FFEM-EECCA жобасымен жүргізілген жұмыс тренингтің 
негізі болды, ол Францияның су ресурстарын басқарудың Халықаралық 

9-сурет. 
Тренинг 
орталығының 
ашылуы
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институтының техникалық көмек 
көрсетумен Халықаралық арал-
ды құтқару қорының (Хаққ) 
атқарушы комитетімен жүзеге 
асырылды. 

FFEM-EECCA жобасының 
басшыларымен келіссөздер ба-
рысында ірісу жинағыштар және 
23 гидропостар бойынша Сыр-
дария өзені алабы үшін жедел 
ақпараттық бюллетенді жасау 
бойынша уағдаластыққа қол жетті. 

2012 жылғы тамызда қр аШМ 
Су ресурстары комитетінде (СрК) 
қазгидромет, қр тЖМ сияқты 
мүдделі тұлғалардың өкілдерімен FFEM-EECCA жобасының жетекшісі 
Поль Эйнер мырзаның кездесуі болды, мұнда судың орташа тәуліктік 
ағысы бойынша деректер көрсетілген Сырдария өзенінің қазақстандық 
бөлігі бойынша интерактивті желілі схеманы құру бойынша пилоттық 
іс шаралар жұмысының алдын ала нәтижелері баяндалды, сондай-ақ 
ақпаратқа қол жеткізу және алмасуға қатысты мәселелер талқыланды. 

Жоба шеңберінде әзірленген деректер базасы Сырдария өзені ала-
бы бойынша, вегетациялық кезең 
ішінде су жіберу графиктерін, мұз 
басу және т.б. қоса алғанда, яғни 
су ресурстарын басқару бойын-
ша шешімдер қабылдау үшін әр 
түрлі ақпарат алуға жағдай жасай-
ды. осы онлайндық бюллетень 
Кіші аралға судың түсуін, сондай-
ақ шығындарын қадағалауға 
көмектеседі, оның өзі тиісті ша-
раларды жедел қабылдауды 
қамтамасыз етеді.

дирекциямен Шымкент 
және қызылорда қалаларында 
мамандардың дайындық деңгейін 
қамтамасыз ету үшін, соның ішінде 
Бд Access деректерді жеткізушілер мен алушыларды үйрету, деректерді 
үйлестіру, сайтты пайдалану, сондай-ақ практикалық сипаттағы басқа 
мәселелерге сушы-мамандарды алдын ала оқыту жүргізді. 

11-сурет. 
БД жәнеақпараттық 

бюллетенді жасау 
бойынша тренинг

10-сурет. 
Поль Эйнер 

ақпаратты 
жеткізуші-

ұйымдардың 
қызметкерлерімен 

тренинг өткізуде
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5-тарау. қордыҢ неГІЗІн қалауШы құрметтІ-ардаГерлерІ 
мен қаЗақстан респуБлиКасыныҢ су ШаруаШылыҒы 
қыЗметКерлерІнІҢ есКе алулары

ҰЗАҚБАЙ ҚАРАМАНОВ
1993-1994 жылдардағы Халықаралық Аралды 
құтқарудың Қорының (ХАҚҚ) атқарушы ди-
ректоры

теҢІЗГе ұЗақ жол
Мен үшін арал теңізі, менің өмірімнің бір 

бөлігі. осы менің ата-анам тұрған және балықшы 
болып еңбек еткен, соншалықты бір әдемі және 
берекелі теңізде өткізген балалық және жастық 
шақтарым, менің ерекше есімде қалады. Менің 
ата-бабаларымның бәрі де ежелден Сырдария 
өзенінің аңғарында өмір сүрді. Өзен оларды 
бағып-қағып асырады, тіршіліктің тірегі болды 
және тіршілік етулеріне жағдай жасады. теңізге 
мен Куйбышевтың инженерлік-құрылыс ин-
ститутын бітіргеннен кейін ғана қайтып келдім 
және туған жерге келгеннен кейін теңіздің 
біртіндеп өз жағалауларынан алыстап бара 

жатқанын байқадым және де табиғатты өзгертушілердің жоспарла-
ры мен ойларының оған қарсы тұра алмайтынын сезіндім. 

орта азиямен қазақстанның шөлді және шөлейтті 
аймақтарындағы миллиондаған гектарға жуық жерлерді игеру 
үшін КСро нұсқау беретін органдарымен аралға келіп құйылатын 
Әмудария мен Сырдария алаптарындағы ауыл шаруашылығына 
пайдаланылатын жерлердің ауданын елеулі түрде кеңейтуге шешім 
қабылданды. осы мақсаттар үшін ол жерде көптеген суаратын 
құрылғылар – су қоймасы, гидрожелілер, сорап станцияларын, ак-
ведуктар, магистралдық су құбырларын және көмекші каналдарды 
салу керек болды, өңдеуге дайындалған жерлерде ондаған жаңа 
елді мекендер, күріш өсіретін және мал шаруашылықтарыәлеуметтік 
инфрақұрылымдар, коммуникацияның тармақталған желілерін 
салу керек болды. Сол кездің өзінде кейбір ғалымдар арал теңізінің 
экожүйесіне ауқымды әсер ету қоршаған ортаның жағдайына зиян-
ды әсер ететіндігін ескерткен, алайда оларды ешкім тыңдамады. 
Жобаның авторлары қолдарындағы бар деректермен жобаны 
іске асыру елге ғажайып пайда әкеледі деп дәлелдеуге тыры-
сты. Барлық суару-мелиоративтік өзгерістер аяқталғаннан кейін 
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қазақстан жыл сайын мемлекетке бір миллион тонна күріш, ал 
біздің көршіміз, Өзбекстан алты миллион тонна мақта тапсы-
ра алатын жағдайда болады, оның өзі КСро-ғын осы маңызды 
ауыл шаруашылығы шикізатын қытай Халық республикасынан 
кейін әлемде екінші орынға шығарады. Көрініп тұрғандай, сая-
си конъюнктура экономикалық мақсатқа сәйкестіліктен анық ба-
сым болды. Бағдарламаны іске асыруға бірнеше одақтас және 
одақтас-республикалық министрліктер, ондаған ғылыми-зерттеу ин-
ституттары, мамандандырылған жобалау және құрылыс ұйымдары 
тартылды. оған үлкен бюджеттік ассигнования, материалдық және 
адам ресурстары бөлінді. Бірнеше жыл ішінде орасан зор жұмыс 
көлемі орындалды. алайда, насихаттық айғай шу басылғаннан кейін, 
осы аса ірі жұмыстардың естен тандыратындай салдары ашылды. 
Жиырма жылдың ішінде арал теңізінің деңгейі 16 метрден астамға 
төмендеді, теңіздің ауданы 45 пайызға қысқарды. 1989 жылы кеңестік 
су шаруашылығы министрлігімен құрылған суару каналдарының 
үлкен желілері судың ең көбін алды, арал «лимиті» оның жыл 
сайынға қажеттілігінің сегіз бөлігіне дейін қысқартылып қалды. 90-
шы жылдарға теңіздің көп бөлігі өзінің ескі жағалауынан 150 ки-
лометрге тартылды. Егер ауқымды жұмыстар бұрынғы қарқынмен 
әрі қарай жалғастырыла беретін болса, онда XXI ғасырдың басында 
арал толығымен Жер бетінен жоғалып кететіндігі анықталды. Судағы 
тұздың мөлшері күрт өсті және бір литрге шаққанда 25 грамға жетті. 
осы жағдай, сондай-ақ бүкіл уылдырық шашатын орынның жойы-
луы, балық санының апатты қысқаруына әкелді. Сөйтіп, кезінде 60 
мыңнан астам адам жұмыс істеген жергілікті балық өнеркәсібіне 
ойсыратып соққы берілді, ол толығымен таратылды. арал балық 
консервілейтін зауытына тынық мұхиттың балықтарын жеткізуді 
ұйымдастырудың ебедейсіз әрекеттері, осы істің қымбаттығынан 
сәтсіздікке ие болды. Балық аулайтын шаруашылықтың кенттері 
теңіз жағалауынан ондаған километрге алыстап кетті және көптеген 
балықшылар отбасылары өз үйлерін тастап, Каспий, қапшағай, 
Балқаш және республиканың басқа су айдындарына көшіп кетті. 
Бұл, осы жерде тұратын тұрғындардың санын елеулі қысқартты. 
апатқа ұшыраған аралдың қайғылы рәмізі жалаңаштанған теңіз түбі 
және тіршіліксіз жағалауларда қалған тот басқан кемелердің зираты 
болды.

Соңынан тағы бір жіті проблема ашылды; мақта, күріш және 
басқа ауыл шаруашылығы дақылдардан салыстырмалы жоғары өнім 
алу үшін топыраққа көп мөлшерде, әрбір гектарға 260 килограмға 
дейін минералды тыңайтқыштар мен улы химикаттар енгізілуге тиіс 
болды. осы улардың бәрі көршілердің егістігінен сумен бірге Сырда-
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рия мен Әмудария өзендеріне келіп түсті, ал одан келіп аралға түсті, 
ауыз суға және тұрмыстық-шаруашылық қажеттілікке пайдаланыла-
тын жер асты және жер асты ыза суларына өтті. Сапасы нашар ауыз 
суды пайдалану жергілікті тұрғындардың денсаулық жағдайына 
әсер етті: аймақта ішек-қарын жолдары аурулары, вирусты гепа-
тит, бүйректің қатерлі ісік ауруының деңгейі өсті, балалар өлімі күрт 
артты. ақырында, арал теңізінің апатты жағдайының планетарлық 
апаттық ауқымда екенін түсіне бастады. Жыл сайын жалаңаштанған 
теңіз түбінен 75 миллион тоннаға дейін құм, шаң және басқа зат-
тар ұшады. аэрокосмостық түсірілімдерінің көрсетуі бойынша, осы 
уытты қоспа үлкен аумаққа – тянь-Шаньнан бастап Еуропаның ба-
тысында Скандинавияға дейін таралып, шөгеді. Жүз мыңдаған 
адамдар уытты ауамен тыныс алады. тұзды шаң көптеген өзендер 
басталатын биік таулардағы мұздақтарды жабады. Бұл,ақырында 
бастапқы нүктеден бірнеше мыңдаған километрде орналасқан су 
құбырлары мен құдықтар желісіне келіп түсетін су сапасына әсер 
етеді. одан басқа, таудың мұз жабынының ластануы, оның еру 
үрдісін жылдамдатады да, жылыжайлық әсер проблемасын елеулі 
түрде асқындырады. алматы және Мәскеудің түрлі инстанцияла-
рына жүзден астам хаттар түсті; онда қазіргі буындар мен ұрпақтар 
үшін, осы бірегей су айдынын сақтап қалуды сұраған өтініштер бол-
ды. аралдың апат салдарын қандай да бір жеңілдету үшін КСро 
Кеңес одағының Коммунистік Партиясының орталық Комитеті мен 
Министрлер Кеңесі қазақстан және орта азия республикаларының 
басшыларының талап етуімен 1988 жылдың қыркүйегінде ар-
найы қаулы қабылдады. Бұл құжатпен арал теңізі алабынындағы 
экологиялық және санитарлық жағдайларды түбегейлі өзгерту, 
ондағы су және жер ресурстарын пайдалану және қорғауды күшейту 
көзделді. алайда КСро ыдыраған соң одақтық деңгейде барлық 
қабылданған шешімдер күшін жойды. 

Жалпы алғанда, біз өз үмітімізді негізінен өз мүмкіндіктерімізге 
арттық, орта азияның басқа республикаларымен келісілген 
әрекеттерге, сонымен қатар мамандандырылған халықаралық 
ұйымдардың көмегіне сүйендік. Сондықтан қазақстанның Минис-
трлер Кеңесі, қандай-да бір мақұлдауды күтпестен, арал маңындағы 
бірінші кезектегі әлеуметтік-экономикалық проблемаларды 
жеделдетіп шешудің дербес шараларын белгіледі.

Кеуіп бара жатқан теңіздің жалаңаштанған түбіндегі құмдарды 
бекіту мақсатында қазақ орман шаруашылығы ғылыми зерттеу ин-
ститутымен топырақты зерттеу жұмыстары жүргізілді. Пайда болған 
бос жерлерге орманшылар 600 гектардан астам тәжірибелік ор-
ман дақылдарын – негізінен сексеуіл және шөл және шөлейттің 
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климаттық жағдайына төзімді, басқа да өсімдіктерді отырғызды. 
ауданы алты мың гектарға жететін эксперименталдық орман-
мелиоративтік іс шаралардың жоспары да әзірленді. 

қазақ Кро ғылым академиясы арал маңында инвестициялар 
тартуға жағдай жасайтын, ұйымдар мен кәсіпкерлік қызметтер 
жүргізуге жағдай жасауды көздейтін ерекше экономикалық аймақты 
ұйымдастыру бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар әзірледі. ол 
үшін, ең алдымен, әлеуметтік-экономикалық даму үрдісі апатты 
сипаттағы апат аймағын бөліп алу керек. Біздің пайымдауымызша, 
оған қызылорда облысы, ақтөбе облысының Байғанин, ырғыз және 
Шалқар аудандарының бірқатар елді мекендері кіруге тиіс болатын. 
Егер жалпы аймақты алатын болсақ, онда түркіменстанның ташауз 
облысы, Өзбекстанның қарақалпақстан және Хорезм облыстары 
кіруге тиіс.

арал теңізінің проблемасының халықаралық сипатқа ие 
болуының мәні зор. осыған байланысты 1990 жылдың қаңтарында 
Найробиде қоршаған ортаның Бұұ Бағдарламасының штаб-
пәтерінде КСро және ЮНЕП өкілдері арал теңізін қалпына келтіру 
бойынша әрекеттер жоспарын дайындау туралы меморандумға 
қол қойды. осындай беделді халықаралық ұйыммен әріптестік 
қатынастарды орнату республикаға өздерінің экологиялық пробле-
маларын шешу үшін пайдалануға болатын әлемде әйгілі табиғат 
қорғау жұмыстарының тәжірибелеріне жол ашты.

1990 жылдың мамырында қызылорда жерінде «аралды қалай 
құтқару керек» тақырыбы бойынша халықаралық «дөңгелек үстел» 
отырысы өтті. оған Біріккен ұлттар ұйымының мамандандырылған 
мекемелерінің қызметкерлері ЮНЕП, ЮНЕСКо, ВоЗ, әйгілі шетелдік 
және кеңес ғалымдары, мемлекеттік және үкіметтік емес ұйымдар, 
қоғамдық құрылымдардың көшбасшылары қатысты.

Біздің елімізде және одан тысқары 1990 жылдың сәуірінде 
үкіметтің бастамасы бойынша өткізілген «аралға көмектесіңдер» 
марафоны үлкен мағынаға ие болды. оның алдына белгілі бір 
мақсат – теңіз алабының экологиялық апатына жұртшылықтың на-
зарын аудару болды. 

22 мая 1990 жылдың 22 мамырында қазақ КСр Жоғары 
Кеңесі «арал маңы аймағындағы экологиялық және әлеуметтік-
экономикалық проблемаларды шешу бойынша шұғыл шаралар тура-
лы» қаулы қабылдады. одақтық Министрлер Кеңесі алдында КСро 
Министрлер Кеңесінің жанында оған қажетті көлемде қаржылық, 
материалдық-техникалық ресурстарды бөле отырып, ғылыми-
техникалық саясатты жүзеге асыру және жұмыстарды үйлестіру 
үшін аралды құтқару бойынша бірегей мемлекеттік орган құру ту-
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ралы мәселе қойылды. қазақ КСр Министрлер Кеңесіне «арал» 
республикалық кешенді экологиялық және әлеуметтік-экологиялық 
бағдарламаны әзірлеу және оны республиканың Жоғары Кеңесіне 
қарауға тапсыру жүктелді. Бізге сонымен қатар, аралды құтқару және 
арал маңындағы бүкіл экологиялық және әлеуметтік-экономикалық 
жағдайларды жақсарту бойынша жұмыстардың жүзеге асырылу-
ын үйлестіру және бақылау үшін республикалық комиссия құруға 
бұйрық берілді.

одан басқа, қаулымен Өзбекстанмен, қырғызстанмен, 
тә¬жікстанмен және түркіместанмен бірлесе отырып, оның 
аймағында экологиялық жағдайда сауықтыру және арал теңізін 
құтқару бойынша келісілген шаралар қабылдау қажеттілігі мойындал-
ды. 1990 жылдың 14 маусымында қызылорда қаласында қазақ КСр 
ғылым академиясы президиумының көшпелі кеңейтілген мәжілісі 
өтті. оның жұмысына КСро ғылым академиясынан, орта азия респу-
бликаларынан белгілі ғалымдар, бірқатар одақтық министрліктер 
мен ведомствалардың басшылары, кейбір КСро және қазақ КСр 
халық депутаттары, партиялық кеңес қызметкерлері, шаруашылық 
басшылары. Жиналғандар алдында қазақ КСр Президенті, 
қазақстан Компартясы орталық Комитетінің бңрңншң хатшысы Н. Ә. 
Назарбаевтың сөз сөйлеуі және оның жұмысына қатысуы мәжіліске 
ерекше мән берді. Маған «арал маңының әлеуметтік-экономикалық 
және экологиялық проблемаларын жедел шешу бойынша шара-
лар туралы» баяндамамен сөз сөйлеу тапсырылды. Мен, өз баян-
дамамда арал маңының экологиялық проблемаларын шешудің 
жеделдетілген жолдары және тіршілік жағдайларын түбегейлі 
жақсартуға бағытталған іс шаралар жүйесін практикалық іске асыру 
бойынша міндеттерге назар аудардым. Кейінірек, осы және басқа 
конференциялардың, қазақстандық және шетелдік ғалымдармен 
орындалған зерттеулердің материалдары, ең бастысы қазақстан 
республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев тарапынан көрсетілген 
қолдау, 1992 жылдың 18 қаңтарында қазақстан республикасының 
Жоғары кеңесімен «арал маңының тұрғындарының тіршілік 
жағдайларын түбегейлі өзгерту бойынша жедел шаралар туралы» 
қаулы қабылдауы болды, онда арал маңының қазақстандық бөлігі 
экологиялық апат аймағы болып жарияланды. осы қаулыны іске 
асыру бойынша үлкен және тынымсыз жұмыс басталды. арал маңы 
бойынша заң жобасы бірнеше айдың ішінде дайындалды және 1992 
жылдың маусымында республиканың жоғары Кеңесіне енгізілді. 
1992 жылдың 30 маусымында «арал маңындағы экологиялық апат 
салдарынан зардап шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау тура-
лы» Заң қабылданды және қазақстан республикасының Президенті 
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Н.Ә.Назарбаев қол қойды. Сол кезде әлемнің бірде бір елінің 
осыған ұқсас заңы болмады, тұрғындарға ірі ауқымдағы осын-
дай көмекті заңнамалық негізде көрсетудің аналогтары әлемдік 
практикада жоқ. Заң арал апаты нәтижесінде зардап шеккен аза-
маттарды әлеуметтік қорғауды қамтамасыз етуге үндейдіжәне 
олардың мәртебесін, аумақтың жіктемесін айқындайды, әлеуметтік 
реабилитацияға мұқтаж тұлғаларға жеңілдіктер мен өтемақылар 
белгілейді, экологиялық апат аймағында тұратын тұрғындардың 
денсаулығын және өмірін қорғау жүйесін қалыптастыруға түбегейлі 
көзқарастарын анықтайды. 

арал маңындағы экологиялық апат аумағы қызылорда облысын, 
ақтөбе, оңтүстік қазақстан және қарағанды облыстарының бірнеше 
аудандарын қамтиды. осындай апаттың салдарын республика сол 
кездерде өз күштерімен жоя алмады, халықаралық бірлестіктерді 
шоғырландыру, орталық азияның мемлекеттерінің күштерін 
біріктіру талап етілді – бұл ең алдымен аймақтағы су қатынастарын 
реттеуге қатысты болды. Халақаралық құрылымдармен, соның 
ішінде Бұұ өзара әрекеттесу тәжірибесі бізде болмады да, үйренуге 
тура келді. Ең бастысы, көп нәрселер біздің өзімізге, яғни бес 
орталық азия мемлекеттеріне байланысты болды. осыған байланы-
сты арал проблемасын шешу үшін сырттан көмектерді тарту бүкіл 
аймақтың мүддесін ескеруге тиіс және шекаралас өзендерден су 
бөлу мәселесі де әділ және ақылға қонымды жолмен шешілуге тиіс 
болды. 1992 жылдың наурызында мен, ғылым академиясы және 
бірқатар министрліктер мен ведомствалармен бірлесе отырып, 
арал теңізін сақтау проблемасын шешуде ғаламдық Инфрақұрылым 
қорының (ГИФ) бастамашылық қатысу мәселесі анықтадық. 
ғаламдық Инфрақұрылым қорының (ГИФ) тұжырымдамасы 
токиодағы Мицубиси Институтының президенті Масаки Накаяма 
басқаратын ғылыми жедел топпен 70-ші жылдары әзірленді. арал 
маңындағы экологиялық апат ұлттық шекарадан асып кеткендіктен 
және бүкіл әлемдік бірлестікке қауіп төндіргендіктен, ғаламдық 
Инфрақұрылым қорының (ГИФ) қызметіндегі басым бағыт арал 
теңізін құтқару бойынша жұмыс болып танылды. 1992 жылдың 
қаңтарында Мәскеуде ғаламдық Инфрақұрылым қорының (ГИФ) 
бірінші отырысында арал маңына халықаралық көмек жобасын іске 
асыру үшін құқықтар мен жауапкершілік берілген «арал» Үйлестіруші 
кеңесі құрылды. Кеңестің орналасатын жері болып алматы қаласы 
айқындалды. қазақстанның астанасында екі ай өткеннен кейін 
өткізілген екінші отырысында «арал апаты салдарын жоюдың мем-
лекет аралық бағдарламасының тұжырымдамалық негіздері» және 
«арал теңізі алабының қоршаған ортасын басқарудың халықаралық 
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жобасын ғылыми қамтамасыз ету бағдарламасы» қаралды және 
бекітілді. ғаламдық Инфрақұрылым қорының (ГИФ) басшылары 
аралды сақтау бойынша ғИқ-ГИФ Халықаралық қордың басшысы 
ретінде арал маңы мәселелерін шешуде кепілгер болуға қабілетті, 
тәжірибелі және беделді саясаткерді көрді және ол тек қазақстан 
республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев болуы мүмкін деп са-
нады. Әрине, ғаламдық Инфрақұрылым қорының (ГИФ) басшылары 
1993 жылдың қаңтарында орталық азия мемлекеттерінің Басшы-
лары қазақстан республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың 
Халықаралық аралды құтқару қорын құру туралы бастамасын 
қолдайды деп және 1993 жылдың 26 наурызында аралды құтқару 
қорының бірінші президенті етіп сайланады деп болжамдады.

арал теңізі алабындағы экологиялық дағдарыс өзінің келтірген 
салдары бойынша тұрғындары 40 миллион адамнан асатын орталық 
азияның бес мемлекетін қамтыған ірі апат ретінде сипатталады. 
арал теңізінің кебуі көптеген онжылдықтар ішінде командалық 
экономиканың проблемалары мен олқылықтарының салдары 
болды және осы күндері аймақтағы әлеуметтік-экономика және 
экологиялық жағдайларға жағымсыз әсер етуде. 

Сол жыл әлі есімде, бұл Халықаралық аралды құтқару қоры ту-
ралы орталық азия мемлекеттерінің басшыларының келісімдерінен 
кейін, 1993 жылдың басы болған, қысқа мерзімде әлемнің 
беделді елдерінің, сенімді халықаралық ұйымдар мен қаржы 
институттарының қолдауын алу керек болды. аралды құтқаруға 
қатысады деген мемлекеттер мен көптеген елдердің үкімет 
басшыларының атына біз жолдау дайындадық. Бұл жолдауларда, 
негізінен, ғаламдық Инфрақұрылым қорының (ГИФ) идеялары өз да-
муын бастады. Жас егеменді қазақстан республикасының жолдауы-
на экологиялық апаттың әрі қарай жайылып кетуін тоқтатуға донор-
ел болуға дайын болған және аймақта қалыптасқан жағдайларға 
түсіністікпен қараған Еуропаның, азияның, американың көптеген 
елдері өз үндерін қосты. осы мұрағат материалдары, қазақстан 
республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың арал проблема-
лары туралы өзара жазысқан хат-хабарлары өздерінің зерттеуші-
тарихшыларын күтіп тұр деп ойлаймын, себебі, жас қазақстанның 
сыртқы дипломатияларының алғашқы сабақтары Халықаралық 
аралды құтқару қорын құрумен байланысты.

Халықаралық аралды құтқару қорын (МФСа) құру орталық 
азияда ғана емес, сондай-ақ бүкіл тМд елдері кеңістігінде де 
ықпалдастық үрдістерінің негізін салғанына сенімдімін.

1993 жылдың 26 наурызында қызылорда қаласында арал про-
блемасы бойынша ресей Федерациясының қатысуымен орталық 
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азия мемлекеттерінің Басшыларының конференциясы өтті, онда 
«арал аймағын әлеуметтік-экономикалық дамытуды қамтамасыз 
ету және экологиялық сауықтыру, арал теңізі және арал маңы про-
блемаларын шешу бойынша бірлескен әрекеттер туралы Келісімге» 
қол қойылды, Халықаралық аралды құтқару қоры (МФСа) құрылды. 
Сонымен, арал теңізі алабында аймақтағы экологиялық дағдарыс 
салдарын жеңу үшін құқықтық және институционалдық негіз 
құрылды. Ең алғаш, халықаралық практикада экологиялық про-
блеманы шешу үшін жоғары деңгейдегі конференция шақырылды, 
осындай деңгейде беделді мемлекетаралық орган құрылды, оның 
мәнділігі сол, ол орталық азия мемлекеттерінің Басшыларының 
бірімен басқарылуға тиіс болды. осы саммитке дейін және одан 
кейін әлемнің әр түрлі елдерінің астаналарында арал проблемала-
ры бойынша жоғары деңгейдегі басқа да кездесулер болды, алай-
да 1993 жылғы қызылорда конференциясы тарихқа қазақстанның 
дипломатиялық жетістігі ретінде кірді және шекаралас экологиялық 
проблемаларды шешуде мемлекет Басшыларының саяси еркіндігі 
айқындаушы болып табылатындығын көрсетті. Сондықтан, 
осы жылдың сәуірінде Бүкіләлемдік Банк орталық азияның 
мемлекеттерінің Басшыларының қатысуымен арал теңізі алабының 
елдеріне қаржылық көмек көрсете алатын донор-елдердің үлкен 
кездесуін өткізді. донор-елдер біздің өтінішімізге түсіністікпен 
қарады және соңынан арал теңізі алабындағы көптеген жобалар 
кешенді негізде іске асырылды және аймақтық мәні болды. 

2001 жылдың қыркүйегінде үкімет қазақстанға 64,5 миллион 
доллар қарыз беру туралы Бүкіләлемдік Банкпен келісті, тағы 21,3 
миллионды республикалық бюджеттен табудың сәті түсті. «Сырда-
рия өзенінің арнасын реттеу және арал теңізінің солтүстік бөлігін 
сақтау» (ррССаМ) жобасы әзірленді. Нәтижелер көп күттірмеді: 
2005 жылдың жазында Үлкен және Кіші арал арасында Көкаралдың 
бетонды жалғастырғышы кіретін 13 километрлік бөгет салынды. 
дәл осы жерде Сырдариядан келетін су соңғы онжылдықта арал 
теңізінің оңтүстік кеуіп кеткен бөлігіне түсіп, құмға сіңіп кететін. 
2002 жылыКіші арал деңгейі әлемдік мұхит деңгейінен 38 метрден 
жоғары көтерілмеген, албар болғаны бес жыл өткен соң ол 42 мет-
рге жетті. Жұмыстар басталған кезде, су бетінің ауданы 2,5 мың 
км2 құраса, енді қазір ол тағы да 900 мың км2 өсті. 2008 жылы Кіші 
аралда 27 км3 су жиналады деп жоспарланған болатын, алайда, ең 
батыл болжамдарға қарамастан, бұл көлемді бір жыл бұрын ерте 
жинаудың сәті түсті. Ең Солтүстік теңізде тауарлық балық аулау кәсібі 
тез қарқынмен қалпына келуде, теңіз өнімдері тМд елдеріне және 
алыс шетелдерге жеткізілді. қазір, маған белгілі болғандай Сырда-
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рия өзенінің арнасын реттеу және арал теңізінің солтүстік бөлігін 
сақтау (ррССаМ) жобасының екінші сатысы әзірлену кезеңінде. оның 
аяқталуы бойынша Кіші арал алабы 3800 мың км2 астам, ал ондағы 
су деңгейі тағы 4 метрге көтерілетін болады. Жаңа мыңжылдық 
басталған кезде экологиялық апаттың эпицентрінде – арал 
қаласында өмір ақырындап өтіп жатты. Бүгін ондағы жағдай жақсыға 
қарай өзгерді, оның өзі жоғалып бара жатқан теңіздің өмірге қайта 
келуімен түсіндіріледі. Экологиялық апат жылдары арал қаладан 75 
километр қашықтықта тұрса, қазір қол созым жерде, бар болғаны 
он екі шақырымдай. теңіз толқындары бұрынғы жақсы күндердей 
арал айлағының су айдынында толқып жататын күн де алыс емес. 
Жергілікті тұрғындар оған сенеді, ал Сырдария өзенінің арнасын рет-
теу және арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау (ррССаМ) жобасының 
авторлары оны мүлтіксіз біледі. аймақта басқа да мәселе – шөлге ай-
налу мәселесі шешілуде. Көп жыл бойы барқандар толассыз басты 
және көптеген жаңа жерлер қалың құмның астында қалды. Бүгінгі 
күні шөлдер мен шөлейттер облыстың аумағының 22 миллион гек-
тарын алып жатыр. құмға қарсы заманауи техникалар да қарсы тұра 
алмайды, мұнда барлығына да белгілі саяси қасиетінің себептерінен 
жүзеге асырылмай қалған, 80-ші жылдардың соңында және 90-шы 
жылдардың басында біз талап еткен күресудің биологиялық әдістері 
керек. алайда барлық жаңа нәрселер, ұмытылып қалған ескілер деп 
бекер айтылмаған. қазақстан Үкіметімен 2015 жылға дейін есептел-
ген шөлейттенумен күресу бағдарламасын іске асыру жүзеге асы-
рылуда. онда қызылорда облысында шөлге айналған аумақтарды 
қысқарту және топырақты қалпына келтіру бойынша бірқатар жоба-
лар іске асырылатын болады деп көзделуде.

тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында аймақ елдерінің ауыр 
экономикалық жағдайына қарамастан арал проблемасын ше-
шуге үлкен назар аударылды. Халықаралық аралды құтқару 
қоры шеңберінде құрылған мемлекетаралық құрылымдар, арал 
теңізі алабындағы орталық азия мемлекеттерінің аймақтық 
ынтымақтастығын жаңа деңгейге көтерді. алайда орталық азия 
мемлекеттері келісілген әрекеттерге қол жеткізді деп және ең ал-
дымен, шекаралас су ресурстарын бірлесіп пайдалану немесе арал 
теңізінің кебуін тұрақтандыруға қол жеткізді деп айту асығыстық 
болар еді. аралға ұқсас экологиялық апаттың салдарын жою са-
яси аймақтық ынтымақтастық саласында, экономикалық және 
әлеуметтік себептермен және елдің экономикалық даму стратеги-
ясына көзқарастардың өзгешелігінен туындаған елдер арасындағы 
кедергілерді жеңу, үлкен күш жұмсауды талап етеді. осыған байла-
нысты Халықаралық аралды құтқару қорының рөлін және аймақтық 
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қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі оның мәнін ерекше атап өту қажет. 
аймақтың мемлекеттерінің Басшыларының арал проблемаларын 
шешудегі стратегиялық бағыттарды жасау және іске асыруға жеке 
қатысуларының арқасында, Халықаралық аралды құтқару қорына 
арал теңізін құтқару бойынша бірлескен әрекеттерді халықаралық 
деңгейде шоғырландырудың, арал проблемасы бойынша 
халықаралық бірлестіктердің, әлемдік қаржы институттарының 
назарын аударудың сәті түсті. Халықаралық аралды құтқару 
қорының рөлі мен мәнін қарастыра отырып, бұл аймақтағы сая-
си және экономикалық үрдістерге әсер етуге қабілетті, аймақтық 
ынтымақтастықтың ұжымдық құралы екенін атап өту маңызды. 
қор арал теңізі алабындағы шекаралас өзендерден су ресурстарын 
бірлесіп пайдаланумен байланысты проблемаларды реттеумен ғана 
айналысып қойған жоқ, сондай-ақ арал дағдарысы себеп болған кең 
ауқымды міндеттерді шешеді. аймақтағы проблемалар көздеріне 
дұрыс назар аударылған – бұл шекаралас өзендерді бірлесіп пай-
далану мәселелері. Экономикасы су ресурстарымен байланысты, 
оларды әділ және ақылға қонымды түрде үлестіруді қамтамасыз ету 
аймақтың елдері үшін экологиялық проблемаларды шешуге ғана 
емес, аймақтағы қауіпсіздіктің де кілті болып табылады. Сондықтан 
барлық аймақтық жобалар мен бағдарламалар арал проблемасын 
және оның әлеуметтік және экономикалық міндеттерін шешуді 
аймақтағы әр елдің мүддесі ескерілетін, суды пайдалануды рет-
теу мәнмәтінінде қарастырады. Халықаралық аралды құтқару 
қоры аймақтағы сапалы жаңа мемлекетаралық қатынастарға, 
аймақтық ынтымақтастықты нығайтуға, күрделі сушаруашылық 
мәселелердің даусыз шешілуіне көмектеседі. аймақ бірнеше рет 
құрғақшылық жылдарына және апатты су басуға ұшырағанын айту 
жеткілікті, дегенмен жағдайдың қиындығына қарамастан, суды пай-
далану мәселесі осындай кезеңдерде әр тараптардың мүдделерін 
және қалыптасқан жағдайларды ескере отырып шешілетін. осын-
дай қуаңшылық аймақта суды пайдалану мәселелерін реттеу 
қиын міндет және ол тек Халықаралық аралды құтқару қорының 
қызметі нығайтуға көмектесетін мемлекетаралық ынтымақтастық 
шеңберінде ғана шешіледі.
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АЛМАБЕК НҰРЫШЕВ
1994-2009 жылдардағы Халықаралық Аралды 
құтқару Қорының Атқарушы Дирекциясының 
Атқарушы Директоры (ИД МФСА),
1999-2009 жылдардағы Халықаралық Арал-
ды құтқару Қорының Атқарушы Комитетінің 
мүшесі 

қордыҢ арал теҢІЗ алаБы БаҒдарлама-
сыныҢ ІсКе асыра Бастауы

КСро ыдырағаннан кейін арал теңізінің 
экологиялық апатымен бетпе-бет жалғыз 
қалған бес орталық азия мемлекеттерінің 
әрекеттерін біріктіру бойынша шешімдері 
маңызды қадам болды. олар көпшілік үшін 
тіршілік көзі болған, климат түзуші фактор бо-
лып табылған теңіздің көз алдында жойылуы, 
біздің халықтарымыздың жан ауруынан туын-
дады. олар қазақстан, қырғызстан, тәжікстан, 

түркіменстан және Өзбекстан мемлекеттерінің Басшыларының 
даналықтарының нәтижелері болды. 1993 жылдың басында арал 
теңізі проблемалары бойынша Мемлекетаралық Кеңес (МГСа), 
ал 26 марта 1993 жылдың 26 наурызында –аралды құтқарудың 
Халықаралық қоры (МФСа), кейінірек тұрақты даму жөніндегі Ко-
миссия (МКур) құрылды. арал теңізін құтқарудың осы институт-
тары арал апатының тікелей куәгерлері үш мемлекеттердің аста-
наларында: ташкентте (Өзбекстан), алматыда (қазақстан) және 
ашгабадта (түркіменстан) орналасты. осы схема бойынша барлық 
қорды құрушы құрылтайшылардың мүдделерінің, олардың нақты 
мүмкіндіктерінің балансының негізі қаланды.

Бәрі қалай боларын қараңыздаршы. Өзіне ғалым экономистерді, 
экологтарды, Үкіметтік емес ұйымдарды, мемлекеттік экономикалық, 
қаржылық және экологиялық министрліктер мен ведомстваларды 
біріктірген тұрақты даму жөніндегі Комиссия (МКур) жағдайларды 
жақсарту және табиғатты сақтау нәтижесі ретінде, тұрақтандыру, 
апат аймақтардағы тұрғындардың тіршілігін жақсарту бойынша про-
блемаларды айқындайды және зерттейді.

тұрақты даму жөніндегі Комиссияны (МКур) Экология және 
табиғатты қорғау министрлерікезектесіпбасқарды (мен сонда 
да, қазір де осы құрылымды нақты мүмкіндіктері барлар (қаржы 
министрлігі және Экономика министрлігі) тұруы керек деп санай-
мын.

5-
та

р
а

у

арал теңізі проблемалары бойынша Мемлекетаралық Кеңес 
(МГСа), осы ұсыныстар негізінде техникалық-экономикалық 
негіздеме және оларды іске асыру бойынша жобаларды әзірлейді. 
ташкентте су проблемалары бойынша күшті ғылыми-зерттеу және 
жобалау ұйымдары жинақталған және егер өзбек ағайындар бол-
маса, осы проблемаларды және оларды шешу жолдарын кім жақсы 
біледі.

алматыдағы, аймақтың қаржы аймағындағы аралды 
құтқарудың Халықаралық қоры (МФСа), осы жобаларды қарайды, 
іздестіреді және қаржыландырады.

Бұл схемада бәрі нақты қамтылған.
Енді ең бастысы, мерейтой иесі туралы – аралды құтқарудың 

Халықаралық қоры (МФСа).
қордың қаржылық қаражаттары мыналардан құралады: 

• құрылтайшы-мемлекеттердің кіру жарналарынан (бұл бастапқы 
құжатта әр елдің ұлттық табысының 1,0%);
• Әр жылға мемлекет Басшыларымен айқындалатын 
құрылтайшы-мемлекеттердің жыл сайынғы жарналарынан;
• заңды және жеке тұлғалардың жанашырлық жәрдемінен.

1994 жылдың қыркүйегіндеқордың Басқармасы аралды 
құтқарудың Халықаралық қорының (МФСа) сол кездегі Президенті 
қазақстан республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев, мені 
Басқарманың мүшесі, осы ұйымның атқарушы директоры етіп сай-
лады.

осы уақытқа дирекцияның бұрынғы басшысымен, ал ол тәуелсіз 
қазақстанның экс-бірінші Премьер-Министрі ұзақбай қараманұлы 
қараманов болды, арал теңізі алабының Бағдарламасы (ПБаМ-1) 
әзірленді, негізінен аралды құтқарудың Халықаралық қорын (МФСа) 
орналастыру мәселесі шешілді, штаттар мен шығындар сметасы 
айқындалды, арал проблемасына “Capasity bilding” институтының 
басқарушылық қолдау көрсетуі туралы Бүкіләлемдік Банкімен 
келісімге қол қойылды. 

Бұл қолдаудың сомасы 2 млн. ақШ долларын құрады, соның 
ішінде 850 мың ақШ доллары атқарушы дирекция үшін (аралды 
құтқарудың Халықаралық қорының (МФСа) қызмет орны барын, 
ішінара оргтехникамен, жиһазбен, автокөлікпен, еңбекақы қорымен 
қамтамасыз етілгенін ескере отырып) және 1150 мың ақШ доллары 
ташкенттегі арал теңізі проблемалары бойынша Мемлекетаралық 
Кеңестің (МГСа) атқарушы Комитеті үшін.

Кіру жарнасын қазақстан республикасынан басқа ешкім 
төлемеді, сондықтан аралдың проблемасына аталған көмекті алу 
қиын болды.
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қорды басқару алматыда болғандықтан, қазақстан республика-
сы бұрын Ережеде көзделгендей үштен бір мөлшерде кіру жарна-
сын салды. Келіссөздер жүргізу үшін Бүкіләлемдік Банктің аймақтық 
кеңсесіндегі жетекшісі дэвид Пирс мырзамен және қазақстандағы 
және қырғызстандағы ПрооН төрағасы Найджел рингроузбен жиі 
кездесуге тура келді. олардың дәлелі қарапайым және қатал бол-
ды: Сіздердіңмемлекеттеріңіз арал теңізі проблемалары бойынша 
құрылым құруға келісті, алайда, егер қаржылық міндеттемелер орын-
далмайтын болса, егер сіздер өздеріңізге өздеріңіз көмектеспейтін 
болсаңыздар, онда кім сіздерге көмектеседі.

Бұл жағдайларда маған, Президент Н. Ә. Назарбаевқа істің 
жағдайы туралы баяндауға және Жалпы Ішкі Өнімнің (ВВП) 0,3% 
мөлшерінде кіру жарнасын белгілеу туралы ұсыныс жасауға тура 
келді, барлық қалған құрылтайшы-мемлекеттермен келіскеннен 
кейін қабылданды.

тек осыдан кейін ғана үрдіске барлық қатысушылар 1995 жылдың 
ішінде атқарушы дирекцияның (түркменстан қаражаттарда аралды 
құтқарудың Халықаралық қорының атқарушы дирекциясының (Ид 
МФСа) дашховуз филиалына жіберді) есепшотына салды.

Сол жыл негізінен жұмысты ұйымдастыру жылы болды. 
Бүкіләлемдік Банкпен келісімде көзделгендей басқарушылық 
қолдауқаражаттары алматыдағы аралды құтқарудың Халықаралық 
қорын (МФСа) және ташкенттегі арал теңізі проблемалары бойын-
ша Мемлекетаралық Кеңесін (МГСа) жабдықтауға жұмсалды.

Бірақ, әрекет жасау керек болды, себебі арал маңы тұрғындары 
аралды құтқарудың Халықаралық қорынан (МФСа) нақты 
әрекеттерді күтті.

ПБаМ-1-көзделген Халықаралық көмек аралды құтқару қорынан 
тыс кетіп жатты, ол 42 млн. ақШ долларына тең болды. Мүмкін, осы 
қаражаттардан Бүкіләлемдік Банкте арал теңізі проблемалары бой-
ынша бөлім құрған шығар. тағы бір қызықты жағдай: қандай да бір 
мемлекетпен бөлінген көмекті, осы мемлекеттің фирмалары неме-
се институттары пайдаланды. Мысалы, Италия тарапынан 500 мың 
доллар Сырдария өзенінің арнасын зерттеуге бөлінді. орындаушы-
лар болып итальяндық компаниялар – Италоконсалт және электро-
консалт айқындалды. қосалқы орындаушылар болып (шын мәнінде 
бастапқы деректерді жеткізушілер) «қазгипросушаруашылығы», 
«оңтүстікқазсужоба» қазақстандық жобалау ұйымдары және 
тағы біздің бір институт, оны қаржыландыруды қор дирекциясы 
жүзеге асырды және мұндай мысалдар көп. Басқарушылық қолдау 
қаражаттары атқарушы Комитеті мен дирекцияның кеңселерін 
жабдықтауға ғана жұмсалуға тиіс болатын. Мысалы, кеңсе жиһазын, 
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оргтехниканы немесе автокөлік сатып аламыз. Бірнеше нұсқалар 
жасалады: олардың бағасы, жеткізілу мерзімі, бренд фирмасы. 
Әрі қарай біздің қызметкерлерімізден құрылған комиссия аталған 
көрсеткіштер бойынша ылайықты фирманы айқындайды және осы 
пікірлерін Варшава қаласында отырған және тәуелсіз сарапшы бо-
лып табылатын Грабовский мырзаға жібереді. ол, әрине, алматыға 
келмей-ақ біздің таңдауымызды мақұлдайды және сараптама 
үшін бізден ақы алады. Валютаны айырбастағанда да жоғалттық. 
осындай жөнсіздікке қарсы болдық та. Кейде жеңдік, кейде ба-
сымызды идік. Кейде біздің екінші жартымызда есеп шотымызда 
арал теңізі проблемалары бойынша Мемлекетаралық Кеңесінің 
атқарушы Комитеті (МГСа) және аралды құтқарудың Халықаралық 
қорыныңатқарушы дирекциясының (Ид МФСа) қаражаттарынан 
біршама сома қалды.

Сонда, біз, 1млн. доллар үнемдеген арал маңына жедел көмек 
Бағдарламасын іске асыру туралы ұсыныспен Бүкіләлемдік Банкке 
кіріп, 1млн. доллар сомасына Бүкіләлемдік Банктің грантын сұрадық.

аралды құтқарудың Халықаралық қорының (МФСа) шешімімен 
1996 жылдың 19 сәуірінде осы ақшалар 2 млн. доллар көлемінде 
арал маңының жедел мұқтаждарын шешуге жіберілді (қазақстаға 
– 35%, қырғызстанға- 5%, тәжікстанға – 5%, түркменстанға – 27,5% 
және Өзбекстанға – 27,5%.)

ал, 1997 жылдан бастап біздің ұсынысымыз бойынша жыл 
сайын арал маңы бойынша бірінші кезектегі іс шаралар тізімі жа-
салып отырды, ол атқарушы дирекциямен қызылорда облысының 
әкімшілігі және екі ауданының ұсынысын ескере отырып әзірленді, 
қр ауыл шаруашылығы министрлігімен келісілді және қазақстан 
Президенті Н. Ә. Назарбаев және түркіменстан Президенті С. а. 
Ниязовтың ұсыныстары бойынша аралды құтқарудың Халықаралық 
қорының атқарушы дирекциясының және арал теңізі проблемалары 
бойынша Мемлекетаралық Кеңесін атқарушы Кеңесінің (ИК МГСа) 
орнына 1997 жылы құрылған аралды құтқарудың Халықаралық 
қорының атқарушы Комитетімен бекітілді.

Келесі 10 жылда 2007 жылға дейін, осы бағдарламалар бой-
ынша 4 млн. ақШ долларынан астам сомаға аралды құтқарудың 
Халықаралық қорының атқарушы Комитетінің қазақстандық 
филиалының қаражаттарына әр түрлі жұмыстар атқарылды. 
осы жылдар ішінде қазақстан республикасының Үкіметімен 
мемлекеттердің міндеттемелеріне қарсы аралды құтқарудың 
Халықаралық қорына менің есебім бойынша, 150 млн. доллардан 
астам сома бөлінбеді. аралды құтқарудың Халықаралық қорының 
(МФСа) органдарына «Мемлекеттік сатып алу туралы Заң» тарал-
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майтынын ескере отырып, осы қаражаттарға ешбір шусыз, айғайсыз 
арзанырақ, тиімдірек, сапалырақ «Халлипуртал» және басқалар 
сияқты әлемдік практикадағы фирмаларды тарта отырып, Көкарал 
бөгетін ғана емес, сондай-ақ «айтеке», «ақлақ» және басқаларын 
салуға болар еді. Әттеген-ай.

НАРИМАН ҚЫПШАҚБАЕВ
Халықаралық Аралды құтқару Қорының 
Мемлекетаралық Кеңесінің мүшесі (1993-1995 гг.)
Мемлекетаралық Үйлестіруші Сушаруашылық 
Комиссиясының мүшесі (1992-1995 гг.)
Мемлекетаралық Үйлестіруші Су шаруашылық 
Комиссиясының Казақ филиалы ҒЗО Директоры

орталық аЗия елдерІнІҢ су 
ынтымақтастыҒына – 20 жыл: ӨтКеннІҢ 
тӘжІриБесІжӘне БолаШақтыҢ проБле-
малары

74 жыл ішінде (1917-1991 жж.) Кеңес 
дәуірінде республикааралық өзендердің, мұнда 
арал теңізі алабы да жатты, су ресурстарын 
пайдалану және қорғау мемлекеттер арасында 
Кеңес Үкіметімен, нақты айтқанда КСро мели-
орация және су шаруашылығы министрлігімен 

реттеліп отырды.
КСро ыдырағаннан кейін 1991 жылдың 31 желтоқсанында 

және арал теңізі алабында орналасқан, орталық азияда түзілген 
бес егеменді республика: қазақстан, қырғызстан, тәжікстан, 
түркіменстан және Өзбекстан Әмудария мен Сырдария су ресур-
старын пайдалану және қорғау бойынша бірлескен әрекеттерді 
әзірлеудің жедел және бірінші кезектегі қажеттілік болды.

орталық азия елдерінің Үкіметтерінің тапсырмасы бойын-
ша, су шаруашылығы министрлері: қазақстан республикасынан 
(Н.қыпшақбаев), қырғыз республикасынан (М.Зулпиев), тәжікстан 
республикасынан (а.Нуров), түркіменстаннан (а.Иламанов), 
Өзбекстан республикасынан (р.Гиниятуллин) және олардың бәрі 
бір мезгілде өз республикаларының Жоғары Кеңесінің депутат-
тары болып табылды, жемісті жүргізілген келіссөздерінен кейін 
және әлемдік практикада қысқа мерзім ішінде, 1992 жылдың 18 
ақпанында, алматы қаласында қазақстан республикасы, қырғыз ре-
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спубликасы, тәжікстан республикасы, түркіменстан, Өзбекстан ре-
спубликасы «Мемлекетаралық су көздерінен су ресурстарын пайда-
лану және қорғауды бірлесіп басқару саласындағы ынтымақтастық 
туралы» Келісімге қол қойды. осы проблема бойынша халықаралық 
тәжірибесіз, осы «Келісімді» дайындау және қол қою үшін өте 
қысқа мерзім, бар болғаны 2 ай қажет болды. алаптағы күрделі су 
шаруашылық жағдайы және аталған елдердің жағдайды қиындатуға 
жібермеуге және экологиялық және экономикалық жағдайларды 
барынша қалыпты жағдайда ұстауға, жас егеменді мемлекеттердің 
аяғынан тік тұрып кетулеріне ұмтылысы соны талап етті.

орталық азия елдерінің басты жетістіктері мыналар болып та-
былады:
• Су алабының елдерінің, оларды сумен тиімді пайдалану және 
қорғаумен қамтамасыз ету үшін жауапкершілігі және пайдалануға 
бірдей құқығы бар (1-бап).
• Елдер басқа тараптардың мүддесіне ықпал ететін және оларға 
залал келтіруге қабілетті әрекеттерді өз аумағында жібермеуге, 
суды жұмсаудың келісілген мөлшерін өзгертуге және су көздерін 
ластамауға міндеттенеді(3-бап).
• арал теңізінің кебуімен байланысты экологиялық проблемалар-
ды шешу, сондай-ақ мемлекетаралық су көздерінен су мөлшерін 
есепке ала отырып, әрбір нақты жылға санитарлық жіберу көлемін 
белгілеу үшін бірлескен жұмыстар жүргізеді (4-бап).
• Елдер реттеу, республикааралық су көздерінің су ресурста-
рын тиімді пайдалану және қорғау проблемалары бойынша, оның 
құрамына су шаруашылығы ұйымдарының бірінші басшыларын 
қоса отырып, тараптардың бастамасы бойынша қажеттілік бойын-
ша және әр тоқсан сайын отырыс өткізуді көздей отырып, тепе-тең 
жағдайларда Мемлекетаралық үйлестіруші су шаруашылығы комис-
сиясын (МКВК) құруға шешім қабылдады.
• аталған комиссияның отырысы тиісті астанада және 
мемлекеттердің өкілдерінің кезектесіп төрағалық етуімен өткізіледі 
(7-бап).

аймақтық ынтымақтастық жолындағы әрі қарайғы қадам 
орталық азия мемлекеттерінің Басшыларымен «арал аймағын 
экологиялық сауықтыру және әлеуметтік-экономикалық дамуын 
қамтамасыз ету, арал теңізі және арал маңының проблемаларын 
шешу бойынша бірлескен әрекеттер туралы» (1993 жылдың 26 на-
урызы, қызылорда) Келісіміне қол қою болды.

Әр елден 5 адамнан Халықаралық аралды құтқару қорын 
(МФСа) және Халықаралық аралды құтқару қорының Халықаралық 
Мемлекетаралық Кеңесін құру туралы шешім қабылданды және 
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мен қазақстан республикасы атынан Халықаралық аралды құтқару 
қорының Мемлекетаралық Кеңесіне мүше болып сайландым.

Су ресурстары орталық азия Мемлекеттерінің Басшыларының 
әрдайым ерекше назарында болды, себебі осы аймақ жағдайында 
суды бөлу және тиімді пайдалану, оның мемлекеттерінің дамуының 
динамикасын әрдайым айқындайды. Мысал ретінде, сол кездегі 
ақШ Президенті В.Клинтонның пікірін келтіруге болады: «арал 
проблемалары бойынша кез келген шешім дұрыс басқаруға және 
осы аймақтағы су ресурстарын дұрыс бөлуге байланысты болады. 
Мемлекетаралық Кеңесті құру және қызылордалық Келісім осы 
бағыттағы маңызды қадам болып табылады» (цитатаның соңы).

1994 жылдың қаңтарында Нукус қаласындағы орталық азия 
Мемлекет Басшыларының конференциясында «Жақындағы 
3-5 жылдағы арал теңізі алабындағы экологиялық жағдайды 
жақсарту бойынша нақты әрекеттер бағдарламасы» қабылданды. 
Бағдарламамен мыналарды әзірлеу көзделді: 

1. Су бөлудің жалпы стратегиясы және оның негізінде 
мемлекетаралық құқықтық және нормативтік актілер жобасын дай-
ындау, сондай-ақ суды шектеулі жұмсаудың нормативтерін дайын-
дау;

2. арал теңізі алабы үшін бірегей су ресурстарын есепке алу 
және оларды пайдаланудың үндескен жүйелерін және табиғи 
ортаның жағдайын мониторингтеу жүйесін жасау;

3. Су сапасын жақсарту бойынша шаралар, ластаушылардың 
барлық түрлерін шектеу және су көздеріне ластаушы заттарды та-
стауды қысқарту;

4. тұрғындарға таза ауыз су беруді және санитарлық-
эпидемиологиялық жағдайды жақсартумен қамтамасыз ететін «таза 
су» және «денсаулық» мемлекетаралық бағдарламалар;

5. ағын қалыптасатын аймақтардағы су шаруашылық және 
экологиялық жағдайларды сауықтыру бойынша шаралар;

6. Әмудария және Сырдария атырауларының аумағында және 
арал теңізінің кеуіп кеткен түбіндегі оған жақын телімдерде жасан-
ды суландырылған ландшафтық экожүйе құру бойынша инженерлік 
шешімдер;

7. Әмудария және Сырдария жағалауларында коллекторлық 
жолдардың құрылысын аяқтау және Шардара су қоймасынан төмен 
Сырдария өзенінің арнасының су жіберу қабілетін жақсарту бойын-
ша іс шаралар орындау;

8. Әмудария және Сырдария өзендер алабындағы су ресурста-
рын басқару жүйесін автоматтандыру

«Бағдарламалар» мақсаты арал теңізі алабына кіретін барлық 
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елдердің қоршаған ортаны қорғау және экономика мүддесіне суару 
және энергетикалық мақсаттағы қолданыстағы су қоймалары мен су 
ресурстарын тиімдірек пайдалану әдістерін табу болып табылады.

қойылған мақсаттарға жету үшін мынадай міндеттерді шешу 
қажет болды:

Суару және энергетикалық режимдерді барынша үйлестіру 
есебінен Нарын-Сырдария және Вахш-амудария су қоймалары 
сарқырамаларының ағындарын реттеудің тиімді режимдерін орна-
ту;

Су қоймаларының ағындарын реттеудің тиімді режимдерін 
айқындаған кезде суару мен энергетиканың мүдделері ғана 
ескеріліп қоймай, сондай-ақ әлеуметтік және экологиялық пробле-
малар мүдделері ескерілуге тиіс;

1994 жылдың маусымында Парижде донорлардың 
халықаралық кездесуі болды, онда «Бағдарлама» туралы баяндал-
ды. Проблеманың ерекше сипатын мақұлдай отырып, донорлар мен 
кездесудің басқа қатысушылары 31 млн. ақШ доллары мөлшерінде 
қаржыландыру ұсынуға дайын екенін растады.

Бағдарламалар бойынша жобаларды орындаудың нақты 
жағдайы:

1. «арал теңізі алабындағы су ресурстарын қорғау және су бөлу, 
суды тиімді пайдалану стратегиясы» Жобасы «Нақты әрекеттер 
Бағдарламасының» құрамының маңызды бөлігі болып табыла-
ды және Сырдария және Әмудария өзендеріндегі су қоймалары 
сарқырамаларының оңтайлы жұмыс режимін айқындау және ше-
каралас су ресурстарын басқарудың елдермен келісілген бірегей 
механизмін іске асыру мақсатында әзірленді. осы жоба бойын-
ша 1996 жылы «арал теңізі алабының су стратегиясының негізгі 
жағдайлары» нақты аяқталды.

2. Маңызды Мемлекетаралық мәні бар «арал теңізі алабындағы 
гидрологиялық постардағы беткі суларды есепке алу жүйесін 
жетілдіру» жобасы әзірленді, оның мынадай мақсаттары болды:

Мемлекетаралық су бөлу мәселелерін шешу үшін заманауи 
жабдықтармен жабдықталған Әмудария және Сырдария өзендерінің 
алабында жаңа постар салу және постардың барынша мүмкін санын 
сақтау;

Маңызды мемлекетаралық мәні бар гидрологиялық постардағы 
су сапасын жақсарту;

Мемлекетаралық су көздерінен суды үлестіруді басқару үшін 
су ресурстарының саны мен сапасы туралы дұрыс деректер алудың 
жылдамдығын арттыру.

Жобада 25 гидрологиялық постарды жабдықтау, соның ішінде 
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20 өзендерде (қалғаны коллекторларды) және мына төменгі 
қалаларды орналасқан 6 бірлестік станцияларды ұйымдастыру 
көзделді:
• қызылорда (қазақстан);
• узген (қырғызстан);
• Фергана (Өзбекстан);
• тюямуюн (Өзбекстан);
• Курган-тюбе (тәжікстан);
• Кирки (түркіменстан).

тәжікстан мен Өзбекстандағы эксперименталдық станциялар 
ғана жабдықталды.

3. Су сапасын жақсарту қағидаларын дайындау, ластаушылардың 
барлық түрлерін шектеу, қысқарту, әрі қарай өзенге тастауда 
толығымен тоқтату бойынша әрекет ету шараларын қабылдау.

осы жоба бойынша орталық азия елдерінің мамандарымен 
мынадай мәселелер келтірілген ұлттық есептер дайындалды:
• Жер бетіндегі және жер асты суларының сапасы;
• Су сапасының және оларды ластаушы көздердің мониторингтік 
 жүйесі;
• ақаба және кәріздік суларды тазарту және пайдалану;
• Сулардың өнеркәсіптік және ауылшаруашылық ағындармен ла
 стануын болдырмау;
• ластанған суларды тазарту бойынша ластанған сулардың 
 нормативтік-құқықтық негіздері.

Сондай-ақ су ресурстарын басқару жөнінде ұсыныстар әзірленді.
аймақтық деңгейде жұмыс орындалмады.
4. «Инженерлік шешімдер нұсқасын таңдау бойынша 

әзірленімдер және тиісті зерттеулерді орындау, Әмудария және 
Сырдария атырауларының аумағында және арал теңізінің кеуіп 
кеткен түбіндегі оған жақын телімдерде жасанды суландырылған 
ландшафтық экожүйе құру бойынша жұмысты жүзеге асыру және 
жобалар жасау…» Жобасы. осы жоба бойынша Әмудария өзенінің 
атырауына зерттеу жүргізілді және Судочье көлін реабилитацияла-
уды қоса алғанда, ландшафтық аумақтарды жасау бойынша бірінші 
кезектегі жұмыстар орындалды. Жұмыстар «Евроконсалт» фирма-
сымен жүзеге асырылды, алайда Өзбекстан республикасының ма-
мандарын фирманың жұмысының нәтижелері қанағаттандырмады.

Сырдария өзенінің атырауы бойынша– өзен атырауының вет-
ландтарын дамыту және сақтау бойынша зерттеу жұмыстары бой-
ынша кешенді есеп дайындалды және оңтайлы-қажетті парамет-
рлер бойынша атыраудың басқару жүйесін құру бойынша ұсыныстар 
дайындалды. Жобаны іске асыру жүзеге асырылуда.
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арал теңізінің солтүстік бөлігін қалпына келтіру 1995 жылы 
басталды да, 2006 жылы аяқталды, Солтүстік арал теңізі (СаМ) су 
белгісі +42 м (табиғи белгісі +53 м) ұзындығы 12 м Көкарал бөгетімен 
бірге және су жинағыш ғимаратымен жасалды.

Бүкіләлемдік Банктің қолдауымен Сырдария өзенінің арнасын 
реттеу 1995 жылы басталды және мынадай жұмыстар орындалды:
• Сырдария өзенінің арнасында гидрожелілер салынды - айтеке, 
ақлақ және қараөзек;
• қазалы, қызылорда, Шардара бөгеттері қайта жаңғыртылды;
• қазақстандық бөлігі шегінде Сырдария жағалаулары бойынша 
қорғаныс бөгеттері тұрғызылды. 

қазіргі уақытта осы жобаның мынадай кезеңдері іске асырылу-
да. 

5. «орталық азия елдерінің тұрғындарына таза ауыз су беру-
мен және санитарлық-эпидемиологиялық жағдайды жақсартумен 
қамтамасыз ететін «таза су» және «денсаулық» мемлекетаралық 
бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру Жобасы».

осы жоба бойынша жұмыстар 1995 жылы Бүкіләлемдік және 
азиа банктерінің қарыздары негізінде, сондай-ақ Жапония, Кувейт 
және Германия сияқты елдердің гранттары мен кредиттері негізінде 
бір мезгілде қазақстанда, түркіменстанда, Өзбекстанда басталды.

Жұмыстың мынадай түрлері іске асырылды:
• жаңа су құбырларын салу;
• су құбырларын тазартқыш құрылғыларын кеңейту;
• ауылдық бөлу тораптарын кеңейту;
• Әмудария және Сырдария өзендерінің сағаларында орналасқан 
 қалаларды сумен жабдықтау жүйесін қайта жаңғырту;
• Жер асты су жинағыштарын кеңейту және қайта жаңғырту;
• топтық су құбырларын салу;
• тұщытқыш құрылғыларды салу;
• СЭС зертханасын жаңалау;
• диагностикалық орталықтар салу және медициналық пункттерді 
 жаңалау.

6. «Су шаруашылық және экологиялық зерттеулер жүргізу және 
олардың негізінде аңын қалыптасатын аймақтардағы жағдайларды 
сауықтыру бойынша нақты шараларды жүзеге асыру» Жобасы.

осы жоба бойынша ұлттық есептер және жұмысты орындау 
бойынша ұсыныстар дайындалды және әрі қарай қаржыландыру 
шешілген жоқ.

7. Сырдария және Әмудария алаптарында су ресурстарын 
басқарудың автоматтандырылған жүйесін ендіруді қамтамасыз ету» 
Жобасы.
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аталған жоба толық көлемде донорлық қолдауға ие болған жоқ.
Әмудария және Сырдария алабы бойынша жобаның 

техникалық-экономикалық негіздемесі дайындалды. «достық» 
каналының бас құрылғысы, Фергана алқабының каналдарының бас 
құрылғылары автоматтандырылды, Чирчик өзенінде мониторинг 
бойынша жабдық орнатылды, оңтүстік Бетпақ дала каналының бас 
бөлігінің пилоттық жобасы дайындалды.

8. «WARMAP» жобасы –орталық азия елдерінде су ресурстарын 
және ауыл шаруашылығы өндірісін басқару.

Бұл жоба бойынша WARMIS, WUFMAS деректер базасы аймақтық 
деңгейде жасалды. техникалық-экономикалық негіздемесі дайын-
далды.

1995-2000 жж. WARMIS сегіз ақпараттық жүйелер орталығы 
құрылды: үш аймақтық (НИЦ МКВК, аСұ «Әмудария», аСұ «Сырда-
рия») және бесұлттық (ғао қазақ филиалы, ғао қырғыз филиалы, ғао 
тәжік филиалы, түркменгипросушаруашылығы, Өзбекстанның ауыл 
су шаруашылығы министрлігі Бо). алайда жұмысты қаржыландыру 
және осы орталықтардың штаттары осы уақытқа дейін шешілген 
жоқ.

Бірінші шешім қабылданғаннан кейін (1994 ж.), 8 жыл-
дан кейін, орталық азия елдерінің Мемлекет Басшылары 2002 
жылдың қазанында душанбе қаласында «2003-2010 жылдардығы 
кезеңдерде арал теңізі алабындағы экологиялық және әлеуметтік-
экономикалық жағдайларды жақсарту бойынша және нақты 
әрекеттер бағдарламаларының негізгі бағыттары туралы» шешім 
қабылдайды.

2002 жылғы екінші бағдарлама бірінші бағдарламаның жалғасы 
және дамуы болып табылады, жақындағы 8 жылға міндеттер 
нақтыланған және осы шараларды орындау орталық азия елдерінің 
Үкіметтеріне, Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы 
Комитетіне, Мемлекетаралық Үйлестіруші су шаруашылық комис-
сиясына (МКВК) және тұрақты даму бойынша мемлекетаралық 
комиссияға (МуКр) тапсырылды.

2002 жылы ҚАБылДАнҒАн ЕКІншІ БАҒДАРлАмАныҢ нЕГІЗГІ БАҒыТТАРы
№ Бағдарламаның атауы Мақсаты мен міндеттері
1 арал теңізі алабының 

су ресурстарын кешенді 
басқарудың келісілген 
механизмдерін әзірлеу

Сырдария өзені алабы бойынша 
Келісімдер пакеті
амудария өзені алабы бойынша 
Келісімдер пакеті

2 Су шаруашылық 
нысандарын 
реабилитациялау

орталық азия елдеріндегі 
кәріздік және суару жүйелерін 
қалпына келтіру
Бөгеттер мен су қоймаларының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету
Жер ресурстарын пайдалануды 
жетілдіру және олардың 
өнімділігін арттыру

3 қоршаған ортаны 
мониторингтеу 
жүйелерін жетілдіру

ағынды болжау мақсатында су 
ресурстары бойынша аймақтық 
деректер базасын жасау
арал теңізі алабындағы 
шекаралас суларды 
мониторинглеу жүйесін дамыту
аймақтың қарлы-мұзды 
ресурстарын мониторингтеу 
жүйесін жетілдіру
Климаттың өзгеру моделін 
әзірлеу және осы өзгерістердің 
арал теңізі алабының су 
ресурстарының жағдайына әсері

4 апатты жағдайлармен 
күресу Бағдарламасы

Су және жел эрозиясын 
болдырмау бойынша жобаларды 
дамыту
Жағалаубекіту іс шараларын 
жүргізу
арал маңындағы және ағыны 
қалыптасқан аймақтарда орман 
қорын қалпына келтіру және күту
апатты жағдайлардың салдарын 
жою және сақтандырумен 
байланысты су тасуына қарсы, 
реттеу және басқа жұмыстарды 
жүргізу
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5 аймақтың әлеуметтік 
проблемаларын 
шешуге көмектесу 
бағдарламасы

орталық азия елдеріндегі 
тұрғындардың денсаулығын 
қорғау бағдарламаларын іске 
асыруға көмектесу
тұрғындардың тіршілік деңгейін 
көтеру және жаңа жұмыс 
орындарын құру бағдарламасын 
іске асыруға көмектесу
тұрғындарды таза ауыз сумен 
қамтамасыз ету жобаларын іске 
асыруға көмектесу
аймақтың тұрақты дамуының 
негізі ретінде, үздіксіздік 
қағидасы негізінде экологиялық 
білім беру жүйесін дамыту
арал проблемасын шешуде 
жұртшылықтың тиімді 
қатысуы және орталық азия 
республикаларының үкіметтік 
емес ұйымдарын өзара 
әрекеттестіру

6 Мемлекетаралық 
ұйымдардың 
материалдық-
техникалық және 
құқықтық базаларын 
нығайту

Мемлекетаралық ұйымдардың 
материалдық-техникалық және 
құқықтық базаларын нығайту(ИК 
МФСа, аСұ «Сырдария», аСұ 
«Әмудария»)

7 ағынның қалыптасатын 
аймағындағы 
табиғатқорғаудың 
ұлттық және аймақтық 
іс шараларын әзірлеу 
және іске асыру

ағынның қалыптасатын 
аймағындағы табиғатқорғаудың 
ұлттық және аймақтық 
бағдарламаларын әзірлеу және 
іске асыру

8 орталық азия елдерінің 
экономика саласындағы 
суды тиімді пайдалану 
бойынша аймақтық 
және ұлттық 
бағдарламаларын 
әзірлеу және іске асыру

орталық азиядағы суармалы 
жерлердің өнімділігін арттыру 
және суару және кәріздік 
жүйелерді қалпына келтіру
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9 арал маңы табиғи 
экожүйелерін және елді 
мекендерді санитарлық-
экологиялық 
сауықтырудың 
халықаралық 
бағдарламаларын 
әзірлеу және іске асыру

арал маңы табиғи экожүйесін 
сауықтыру бойынша жобаларды 
іске асыруға көмектесу

10 Экологиялық 
тұрақтылық және 
биологиялық 
өнімділікті қалпына 
келтірудің халықаралық 
бағдарламасын әзірлеу

арал аймағының табиғи 
экожүйелерінің биологиялық 
өнімділігін және экологиялық 
тұрақтылығын қалпына келтіру 
бойынша жобаларды іске 
асыруға көмектесу

11 арал теңізі алабындағы 
тұрақты даму бойынша 
тұжырымдаманы 
әзірлеу

арал теңізі алабындағы тұрақты 
даму жіне реабилитациялау 
бойынша бірегей саясатты жүзеге 
асыру бойынша негізге алынатын 
бағдарламалық құжатты әзірлеу 
және қабылдау

12 Шөлейттенумен 
күресу бойынша 
әрекеттердің аймақтық 
бағдарламаларын 
әзірлеу

Шөлейттенумен күресу, 
шараушылық етудің балама 
әдістерін дамыту
Шөлейттенуді бақылау

13 Әмудария және 
Сырдария өзендерінің 
сағасындағы сулы-сазды 
жерлерді дамыту

Өзендерінің сағасындағы сулы-
сазды жерлерді сақтау

14 Минералданған 
коллекторлық-кәріздік 
суларды пайдалануды 
ұтымды ету

оларды пайдалану мақсатында 
коллекторлық-кәріздік сулардың 
сапасын жақсарту бойынша іс 
шаралар

1994 жылғы және 2002 жылғы орталық азия Мемлекет 
Басшыларының шешімдері міндеттеді
бірінші шешімде:
«Мемлекетаралық кеңестің атқарушы Комитеті, осы мақсат 
үшін барлық қатысушы-елдердің ғылыми, жобалау жәнебасқа 
ұйымдарын тарта отырып, Бағдарламасымен белгіленген іс ша-
раларды іске асыру үшін жоспарлауды, әзірленімдерді үйлестіруді 
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және бақылауды қамтамасыз етеді…»
екінші шешімде:
«Халықаралық аралды құтқару қорының (МФСа) атқарушы комитеті 
тұрақты даму жөніндегі Мемлекетаралық Комиссия (МКур) және 
Мемлекетаралық үйлестіруші сушаруашылығы комиссиясымен 
(МКВК) бірлесіп құрылтайшы-елдердің Үкіметінің келісімі бойын-
ша 2003 жылдың 1 наурызына дейін «Бағдарламаны» әзірлеп, 
Халықаралық аралды құтқару қорының (МФСа) басқармасының 
бекітуіне тапсыру және осы бағдарламаны қаржыландыру үшін 
әлеуетті донорлар іздестіруді жүзеге асыру. 
Халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы-
мемлекеттерінің Үкіметімен, Халықаралық аралды құтқару 
қорының (МФСа) атқарушы комитетіне, тұрақты даму жөніндегі 
Мемлекетаралық Комиссия (МКур) және Мемлекетаралық 
үйлестіруші сушаруашылығы комиссиясына (МКВК) «Су ресурста-
рын және қоршаған ортаны басқару» жобасы бойынша басталған 
жұмыстарды аяқтауға көмектесу».
осы шешімдердің өзектілігі мен маңыздылығы мыналарда:
• КСро ыдырағаннан кейін орталық азияның 5 елі жедел 
түрде КСро кезінде құрылған экологиялық апатпен байланы-
сты жағдайларды қалыптастыру бойынша бірлескен шешімдер 
қабылдады;
• Барлық іске асыру көзделген жобалар мен бағдарламалар 
кешенді және бірінші кезектегі сипатта болды. Бірлескен әрекеттер 
үшін экожүйелік және ортақ әдістер.
орталық азия Мемлекет Басшыларының шешімдерімынадай 
міндеттерді шешуге бағытталған:
• мемлекетаралықсу көздерінің су ресурстарын бірлесіп басқаруға 
 қол жеткізу;
• экожүйелер менбиологиялық алуан түрліліктің оңтайлы-қажетті 
 параметрлерін қамтамасыз ету;
• су ресурстарын және су қорларын тиімді пайдалану бойынша 
 барлық жерде тәртіпке келтіру;
• аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын жақсарту және 
 дамыту.
Бірлескен жоспарларды іске асыру үшін мемлекетаралық органдар 
құрылды:
• Халықаралық аралды құтқару қоры (МФСа)
• Халықаралық аралды құтқару қорының (МФСа) атқарушы 
 комитеті
• аСұ «Әмудария», аСұ «Сырдария» және ғылыми ақпараттық 
 орталық (ғақ) - Мемлекетаралық үйлестіруші сушаруашылығы 
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 комиссиясы өзінің атқарушы органдарымен бірге
• тұрақты даму жөніндегі Мемлекетаралық Комиссия

орталық азия елдерінің Үкіметтерімен және аталған мемлекетаралық 
ұйымдармен 20 жыл ішінде елеулі жұмыстар жүргізілді.
Менің ойымша, басты нәтижелер болып мыналар табылады: осы 
институционалдық органдарды сақтаужәне мемлекетаралық 
ынтымақтастықты сақтау.
Мемлекет Басшыларының Шешімдерімен көзделген, қабылданған 
жобалар мен бағдарламалардың орындалмауының негізгі себептері 
мыналар болып табылады:
Бірінші: орталық азия мемлекеттерінің ынтымақтастығын негізгі 
құраушылардың бірі болып, арал теңізі алабының су ресурстарын 
тиімді пайдалану және бірлесіп басқару болып табылады. 
орталық азия елдерінің сушаруашылық органдары әр мемлекеттің 
шегінде осы проблема бойынша айналысуға шақырылған, өкінішке 
орай су ресурстарын пайдалану және қорғауды реттеу бойынша 
ведомствоаралық үйлестіруші органдар болып табылмайды;
Екінші: Су ресурстарын бөлу және басқару бойынша келісілген 
шешімдерді орындауға мемлекетаралық құрылымдарға кедергі 
жасайтын қазіргі кездегі жергілікті атқарушы органдарға бұрынғы 
жылдардың командалық-әкімшілік әдістерінің әдеттері мен тенден-
циялары әлі де болса жалғасуда;
Үшінші: Мемлекетаралық үйлестіруші су шаруашылығы комисси-
ясы, тұрақты даму жөніндегі Мемлекетаралық Комиссиясы және 
Халықаралық аралды құтқару қорының (МФСа) атқарушы комитеті 
дербес бөлек жұмыс істейді, олардың қызметін ешкім үйлестірмейді.
Төртінші: Жобалар мен бағдарламаларды іске асыру бойынша 
жүргізілетін жұмыстар донорлардың қаржыландыруына тәуелді. 
осы уақытқа дейін Халықаралық аралды құтқару қоры жүйесінің 
мемлекетаралық органдарының құрылымының құрамы мен 
жұмысын қаржыландыру толық көлемде шешілген жоқ.
Бесінші: Халықаралық аралды құтқару қоры құрылымының басшы-
сын ауыстыру механизмінің тәртібі жұмыс істемейді және жасалған 
жоқ.
аймақтағы осындай қиын жағдайда су ынтымақтастығын қалпына 
келтіру және дамыту үшін бізге бірлескен жаңа әдістер, жаңа 
әрекеттерді табуымыз керек.
Біздің елдеріміздің тұрақты дамуы алаптың шекаралас өзендерінің 
су ресурстарын келісімді басқару мәселесін шешусіз мүмкін емес. 
осы саладағы бірлескен әрекеттің берік нормативтік-құқықтық ба-
засын жасау маңызды. «орталық азия елдерінің су доктринасы» 
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(«Конвенция» деп атауға болады) әзірлеу және әрекет етуге енгізу 
қызығушылық тудырады.
1993-2012 жылдардың орталық азия Мемлекет 
Басшыларының декларацияларында, Мәлімдемелерінде, тиісті 
шешімдеріндеәлеуметтік-экономикалықжәне экологиялық пробле-
маларды шешу бойынша аймақтағы жұмыстар бағыттары көрсетілді 
және осы саяси-құқықтық құжаттардың ережелерін қорытындылаған 
маңызды, Халықаралық аралды құтқару қорының қамқорлығымен 
бұрынғы іске асырылмаған жобаларды ескере отырып, ПБаМ-3 бір 
мезгілде түзете отырып жақын болашаққа бірлескен әрекеттер стра-
тегиясын дайындау және әзірлеу.
аймақта жетістіктерге жету үшін мыналар қажет:
а) су ресурстарын басқарудың сапалы жүйесін құруға, сондай-
ақ шекаралас өзендердің суларын қорғау және реттеу бойынша 
мемлекетаралық органдардың жұмысын және су инфрақұрылымын 
тұрақты қаржыландыруға қол жеткізу;
б) аймақтық деңгейде шекаралас суларды басқарудың кешенді, 
ықпалдастырылған жолдарын жетілдіру;
в) су ресурстары және экожүйелердің сапасын жақсарту, су ласта-
нуын болдырмау және қысқартуға бағытталған біздің әрекетімізді 
жеделдету;
г) суға, азық-түлікке, энергияға жаңа көзқарас дамыту және тиісті 
шешімдер қабылдауда және жоспарлау үрдісінде олардың өзара 
байланысын мойындау, осы табиғи ресурстарды басқарудың 
тұрақты сипатын және өнімділігін жақсарту;
д) экономиканың барлық секторларында су ресурстарына 
сұранысының артуын және суды қайталап пайдалануды назарға 
ала отырып, басқарудың барлық деңгейлерінде, осы секторлар-
ды жоспарлау және инвестициялау, шешім қабылдау үрдістеріне 
көмектесетін үрдістер мен қағидалар жинағы көмектесетін су ресур-
старын ықпалдастырылған басқаруды қолдануды талап етеді;
е) су ресурстарынсыз азық-түлік қауіпсіздігі болуы мүмкін емес, 
себебі олар ауыл шаруашылығы, тамақ өнімдер өндірісі үшін негізгі 
фактор болып табылады. демек, су және азық-түлік қауіпсіздігі 
саласындағы біздің жұмысымыз су ресурстарын қорғау және бір 
мезгілде тиімді пайдалануды көздейтін ықпалдастырылған болуға 
тиіс;
ж) су ресурстары мен электроэнергия тығыз байланысты, себебі 
су–бұл энергияны өндірудің және өндірістік үрдістердің басты 
элементтерінің бірі. Электроэнергия, өз кезегінде су ресурстарын 
өндіру және бөлу үшін қажет. Сондықтан су ресурстарын және 
энергетиканы басқару мәселелерін, біз кешенді қарастыруымыз 
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керек және ең алдымен су және энергетикалық саясатты үйлестіру, 
қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін су ресурстары мен электроэ-
нергияны тиімді пайдалануға көмектесу мақсатында, оларды табиғи 
су циклдарымен үйлестіру керек;
з) су ресурстарын тиімді пайдалануды арттыру, экожүйелер және 
сазды жерлерді басқару, ормандар мен тау экожүйелерін сақтау 
және қалпына келтіруді айырықша маңызды деп санау керек. 
Биологиялық алуан түрлілікті қорғау және экожүйелерді сақтау су 
шаруашылығын басқару құрылымының ажыратылмас бөлігі болып 
табылады.
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СЕИЛБЕК ШАУХАМАНОВ
Қоғам және мемлекет қайраткері,
Арал теңізі бассейінінің мәселелері бойынша 
Мемлекетаралық Кеңестің мүшесі 
(1993-1996 жж.)
Қызылорда облысының сол кездегі басшысы.
 
арал таҒдыры – адам таҒдыры

арал проблемасы тек қана амудария мен 
Сырдария, арал теңізі аймағының табиғи тра-
гедиясы емес, әлемдік маңызы бар әлеуметтік, 
экономикалық, экологиялық апат. Өзінің көлемі 
жағынан әлемде төртінші орын алатын тәңір 
мен табиғаттың тамаша, қайталанбас туындысы 
– арал теңізінің адам қолынан апатқа ұшырауы 
аса үлкен тарихи трагедия, табиғатқа, адамзатқа 
жасалған кешірілмес қылмыс. Бұл жөнінде жар-
ты ғасырдың үстінде одақ кезінде, одан кейін 
де сушылар, мамандар, табиғат жанашырлары, 

ғалымдар, аудан, облыс, республика басшылары түрлі деңгейде да-
был қағып келеді. Өкінішке орай, дер кезінде бұл апаттың алдын-
алу, тоқтату бағытында одақтың тарапынан ешқандай нақты ша-
ралар жүзеге асырылмады. Нәтижесінде 1990 жылы арал теңізіне 
құйылатын судың жылдық көлемі 56 текше шақырымнан 9-12 текше 
шақырымға дейін күрт азайып кетті. 

теңіздегі су деңгейі 16 метрге төмен түсіп (54 метрден 38 мет-
рге дейін), ал су айдынының ауданы екі есе қысқарып, теңіздің 
33 мың шаршы шақырымы тартылып, теңіз Солтүстік (Кіші теңіз) 
және оңтүстік (үлкен теңіз) болып бөлініп қалды. теңіз бұрынғы 
жағалауынан кейбір жерлерінде 100-150 шақырымға дейін тар-
тылды. теңіздің тартылу салдарлары амудария мен Сырда-
рия өзендерінің атырауларында тұратын бес миллионға тарта 
адамдардың өмір сүру деңгейі мен денсаулық жағдайларына кері 
әсер етті. 

Міне, осындай жағдайда егемендік алған орталық азия 
мемлекеттерінің басшылары арал дағдарысымен күресу, 
шекарааралық өзендердің су ресурстарын пайдалану мәселелері 
жөнінде бірігіп қызмет етуге ынталылық танытты. 

Бірінші кезекте, 1992 жылы ақпанда мемлекетаралық су 
көздерін бірлесе басқару, шекарааралық өзендердің су қорларын 
пайдалану лимиттерін белгілеу, бекіту мақсатында мемлекетаралық 
үйлестіруші су шаруашылығы комиссиясын құру туралы келісімге 
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қол қойылды. 
Екінші кезекте 1993 жылы қаңтарда орталық азия елдері 

басшыларының ташкенттегі кездесуінде Халықаралық аралды 
құтқару қорын құру туралы шешім қабылданды. 

қордың негізгі мақсаты арал апатына ұшыраған аймақтардың 
әлеуметтік, экономикалық, экологиялық ахлауын сауықтыру.

қай заманда, қай қоғамда болмасын, қайсібір елдің неме-
се жердің тарихында болмасын арада қаншама жылдар өтсе де 
ұмытылмайтын, халықтың мәңгілік есінде қалатын айрықша, айту-
лы уақиғалар болады. адамзат тарихы сондай уақиғалар мен сол 
уақиғалардың авторлары да актерлері де адамдардан тұрады.

Сыр елінде, қызылордада 1993 жылы 26 наурызда сондай бір 
әлемдік маңызы бар, тарихи уақиға болды. арал проблемаларына 
арналған Халықаралық конференция болып өтті. 

Берісі, Сыр бойы, әрісі бүкіл жер шары үшін бұл күнде аса ірі 
проблемаға айналып отырған арал мәселесін шешуде ерекше орны 
бар бұл шараға қазақстан республикасының Президенті – Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев, қырғызстан президенті – асқар ақайұлы ақаев, 
Өзбекстан президенті – Ислам Әбдіғаниұлы Каримов, тәжікстан 
Жоғарғы Кеңесінің төрағасы - Әмомали Шарипұлы рахмонов, ресей 
Федерациясы Министрлер Кеңесі төрағасының орынбасары – Геор-
гий Степанович Хижа мырзалар қатысты.

Бұл өңірде, қызылордада бұрынды-соңды мұндай жоғарғы 
мәртебелі, халықаралық маңызы бар ауқымды шара өткен емес. 
Еліміз үшін, арал тағдырының бүгіні мен болашағы үшін теңдесі 
жоқ бұл маңызды мәслихат ортақ ойменен, түбірлі пікірмен, 
терең түсіністікпен, асқан ұйымшылдықпен өтті. Бұл халықаралық, 
мемлекетаралық саяси, әлеуметтік шараның жоғарғы дәрежеде 
өтуіне елдің, жердің егесі есебінде біздер елеулі үлес қостық.

Халықаралық конференцияның нәтижелі өтуіне өз 
дәрежесінде жағдай жасағанымыз үшін туысқан ел президенттері 
өз ризашылықтарын білдіріп, рахмет айтты. онда халықаралық 
дәрежедегі кең, ауқымды, терең мағыналы, жоғарғы мақсатты, 
келешегінен мол үміт күттірер бірнеше маңызды, өміршең 
құжаттарға қол қойылды. арал мәселесі бірінші рет әлемдік 
дәрежеге, халықаралық деңгейге көтерілді. 

орталық азия елдерінің басшылары арал теңізі және арал 
апат аймағы мәселелерін шешу, арал аймағының экологиялық 
сауықтырылуы мен әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз 
ету жолында бірлесе әрекет ету туралы келісімге қол қойды. осы 
келісімге сәйкес атқарушы комитет ташкентте тұрақты жұмыс 
істейтін арал мәселелері бойынша Мемлекетаралық кеңесі оның 
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қажетті комиссиялары құрылды. Мен Мемлекетаралық кеңес 
мүшесі болып сайландым. 

қазақстан республикасының президенті Н. Ә. Назарбаев әлемнің 
отыз екі мемлекет басшыларына арал дағдарысының салдарын 
азайту жолында Хаққ қолдау көрсетуді сұрап, арнайы хат жолдады. 

1995 жылы арал теңізі бассейніндегі мемлекеттердің тұрақты 
дамуы бойынша Бұұ ұйымдастырған Халықаралық конференция-
сында орталық азия мемлекеттері мен халықаралық ұйымдардың 
Нүкіс декларациясы қабылданды.

1999 жылы ашхабат декларациясы және орталық азия 
мемлекеттері басшыларының арал теңізі бассейнінің экожүйесін 
қалпына келтіру мәселелері туралы біріккен Мәлімдемесі 
қабылданды. 

Бұұ Бас ассамблеясында Хаққ-на Бақылаушы мәртебесін беру 
туралы Бұұ-ның резолюциясы қабылданды. 2010 жылы Бұұ бас 
хатшысы Пан Ги Мун арал теңізінде болды. ол арал теңізі бассейні 
мемлекет басшыларымен кездесу барысында аймақтағы экология 
мен қауіпсіздік мәселелеріне айрықша көңіл бөліп, Бұұ тарапынан 
жан-жақты көмек көрсетуге уәде етті. арал проблемалары бойынша 
2, 3, 5, 7 жылдық бағдарламалар қабылданды. 

осыншама ауқымды жұмыстардың атқарылуы нәтижесінде 
біздің облысымызда көптеген өміршең, өткір мәселелер оң шешімін 
тапты. 

90-шы жылдардың басында арал маңының қазақстандық бөлігі 
экологиялық апат аймағы деп жарияланды. 

1992 жылы «арал маңындағы экологиялық апаттан зардап 
шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы» заң қабылданды, 
осы заң бойынша арал теңізіне жақын жатқан территориялар үш 
аймаққа бөлінді:
• экологиялық апаттар;
• экологиялық дағдарыс;
• экологиялық дағдарыс алдындағы жағдай.

Өңірде тұратын адамдарға экологиялық аймақтарына қарай 
заңды түрде өтемақылар мен жеңілдіктер берілді. арал, қазалы ау-
дандарында еңбекақы мен зейнетақы 50 пайызға, қалған аудандар-
да 30 пайызға өсті.

осы заң өтпелі кезеңде, ауыр экономикалық жағдайда респу-
бликада еңбекақы мен зейнетақы, жәрдемақы төленбей тұрған 
кезеңде қабылданды. Бүгінгі күні қызылордалықтар осы заңның ая-
сында жылына қосымша 9 миллиард теңге пайда табуда. 

қабылданған бағдарламалардың аясында облыста ірі-ірі жоба-
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лар іске асырылды. Жалпы құны 85,8 млн ақШ долларын құрайтын 
«Сырдария өзенінің арнасын реттеу және арал теңізінің солтүстік 
бөлігін сақтап қалу» (СаратС) ірі ұлттық жобаның бірінші кезеңі 
іске асырылды. Нәтижесінде Сырдария өзені арнасының өткізу 
мүмкіндігі секундына 350 текше метрден 700 текше метрге дейін өсті. 
Кіші теңіздегі судың деңгейі Балтық жүйесі бойынша 39, 90 метрден 
42 метрге дейін көтерілді. теңіз айдыны 2414 шаршы шақырымнан 
3262 шақырымға дейін ұлғайып, 848 шаршы шақырымға жетіп, 
34 пайызға өсті. Су көлемі 15,6 текше шақырымнан 26,7 текше 
шақырымға жетіп, 70 пайызға артты. 

аймақтың экосистемасы, биокөптүрлілігі жақсара бастады, 
көлдер системасы суланып, балық өсірудің, оның аулаудың көлемі 
өсті. 

ақлақ су торабы құрылысы, Көкарал су реттегіш тоспасы, ай-
тек құрылыс кешені, өзен бойындағы қорғаныс бөгеттері салынды. 
қазалы, қызылорда су тораптарында, Шардара, арнасай су тоспала-
рында күрделі жөндеу жұмыстары іске асырылды. арал маңы өңірінің 
және тұрғындарының экологиялық және әлеуметтік-экологиялық, 
экономикалық жағдайы әдәуір жақсарды. Нәтижесінде халықтың 
хал-ахуалы жақсарып, аралдан үдере көшу процесі тоқтады. 

Енді халық СаратС-2 жобасының іске асырылуынан үлкен үміт 
артып отыр.

Бұл жоба аясында көлдер жүйесін қалпына келтіру, су электр 
станциясын салу, арал суын қалаға жеткізу, кемелердің еркін жүзуін 
қамтамасыз ету мәселері оң шешімін табу керек. 

Келешекте СаратС-3 жобасы іске асырылса деп ойлаймыз.
ол жобаның аясында облыстағы екі жүз мың гектардың 

үстіндегі инженерлік жүйеге келтірген жерлер, шаруашылықаралық, 
ауданаралық каналдар, қышартқылар, гидротехникалық құрылыстар 
алғашқы қалпына келтірілсе өте дұрыс болар еді. Инженерлік жүйеге 
келген суармалы жерлер – еліміздің алтын қоры. 

Бүгінгі күні оның жармысынан астамы сорланып, тұзданып, жа-
байыланып, егіс айналымынан шығып қалды. Кейін бұл жерлерді 
қалпына келтіру өте қымбатқа түсетін болады.
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1-Қосымша

арал маңы тұрғындардың тіршілік ету жағдайларын түбегейлі 
өзгерту бойынша жедел шаралар туралы 

1992 жылдың 18 қаңтарындағы 
қазақстан республикасы жоғарғы кеңесінің қаулысы

1. қазақстан республикасының Жоғары Кеңесі арал теңізінің 
кебуінің жалғасуы нәтижесінде арал маңындағы табиғи–
шаруашылық жағдайлар апатты жағдайға жетті, қоршаған табиғи 
ортаның тепе-теңдігі бұзылды тұрғындардың денсаулығы мен 
тіршілік ету жағдайлары күрт нашарлағанын атап өтті.

арал және арал маңы проблемалары бойынша бұрын 
қабылдаған Жоғары Кеңес және республиканың Үкіметінің 
қаулылары қанағатсыздандырарлық дәрежеде орындалуда.

арал теңізін сатылап қалпына келтіру және сақтау, арал 
маңының қазақстандық бөлігіндегі тұрғындарды әлеуметтік қорғау 
мақсатында қазақстан республикасының Жоғары Кеңесі қаулы 
қабылдайды:

қазақ КСр «қазақ КСр қоршаған табиғи ортаны қорғау туралы» 
Заңының 49-бабына сәйкес қызылорда облысының барлық аудан-
дарын және қызылорда қаласын, ақтөбе облысының Байғанин, 
ырғыз, Мұғожар, темір, Шалқар аудандарын, Шымкент облысының 
арыс (соның ішінде арыс қаласы), отырар, Созақ, түркістан (соның 
ішінде түркістан қаласы), Шардара аудандарын және Жезқазған 
облысының Жезді ауданы экологиялық апат аймағы деп жариялан-
сын.

2. қазақстан республикасының Министрлер Кабинеті экологиялық 
апат дәрежесін ескере отырып, аталған ауданныңәрқайсысына 
жіктеп, арал маңы тұрғындарына жеңілдіктер мен өтемақылар беру 
бойынша шаралар қабылдасын.

3. қазақстан республикасының Министрлер Кабинеті қазақстан 
республикасының ғылым академиясымен бірлесе отырып, 
«Шаруашылық және басқа қызметтерге құқықтық, экологиялықжәне 
экономикалық талаптар, сондай-ақ арал маңындағы экологиялық 
апаттан зардап шеккен тұрғындарды әлеуметтік қорғауды бекіту ту-
ралы» Заң жобасын қазақстан республикасының Жоғары Кеңесінің 
VIII сессиясының қарауына ұсынсын.

4. қазақстан республикасының Министрлер Кабинеті нақты ша-
ралар қабылдасын:

- 2005 жылға дейінгі кезеңде арал маңындағы экологиялық 
тепе-теңдікті қалпына келтіру және арал теңізін құтқару 

Мемлекеттік республикалық бағдарламасын іске асыру бойын-
ша. арал теңізін сақтау және республикааралық су бөлу бой-
ынша мәселелерді мүдделі тәуелсіз мемлекеттермен бірлесіп 
шешу;
- қызылорда облысының Жалағаш және қармақшы 
аудандарының мал шаруашылығы нысандарын және 
тұрғындарды ауыз сумен, экологиялық апат аймақтардың ау-
дандарын экологиялық таза тағам өнімдерімен қамтамасыз 
етуді қоса алғанда, азық-түлікпен қамтамасыз етуді жақсарту 
жөнінде.
5. Возрождение аралында әскери полигонның қызметіне жол 

беруге болмайтын деп саналсын.
қазақстан республикасының Министрлер Кабинеті, осы 

полигонның қызметін зерттесін және қазақстан республикасының 
Жоғары Кеңесіне оны жабу туралы ұсынысын ұсынсын.

6. қазақстан республикасының Министрлер Кабинеті 
қазақстан республикасының Үкіметі мен ЮНЕП арасындағы өзара 
ынтымақтастық туралы Меморандумы негізінде ЮНЕП мүшелігінің 
құрамына қазақстан республикасын қабылдау туралы мәселені ше-
шуге қол жеткізуге, сондай-ақ арал теңізі алабының табиғи тепе-
теңдігін қалпына келтіру, аралды сақтау және қалпына келтіру, 
ЮНЕП қорынан тиісті қолдаумен бірге арал маңындағы экологиялық, 
медициналық-биологиялық және әлеуметтік-экономикалық 
жағдайларды қалыптандыру бойынша республикалық жаңа 
тұжырымдаманы дамыту және қоршаған орта бойынша Бұұ 
Бағдарламасының әрекет етуін күн тәртібіне енгізу.

7. осы қаулының орындалуы үшін бақылау қазақстан 
республикасының Жоғары Кеңесінің табиғи ресурстарды тиімді пай-
далану және экология мәселелері бойынша Комитетке жүктелсін.

жоғары Кеңес Төрағасы 
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2-Қосымша

«мелекетаралық су көздерінің су ресурстарын пайдалану және 
қорғауды бірлесіп басқару саласындағы ынтымақтастық тура-

лы» қазақстан республикасы, қырғыз республикасы, Өзбекстан 
республикасы, тәжікстан республикасы және түрікменстан 

арасындағы Келісім
алматы қ, 18 февраля 1992 жыл 18 ақпан

қазақстан республикасы, қырғыз республикасы, Өзбекстан ре-
спубликасы, тәжікистан республикасы және түрікменстан, бұдан әрі 
тараптар деп аталады,

тұрғындардың тіршілік деңгейін көтеру және экономиканы да-
мыту мүддесіндегі келісілген саясатты әрі қарай жүргізу мақсатында 
және мемелекетаралық су көздеріндегі су ресурстарын бірлесіп 
басқару мәселелерін келісілген түрде және ұйымдасқан түрде шешу 
қажеттілігін басшылыққа ала отырып;

су ресурстарын қорғау және тиімді пайдалануды қамтамасыз 
ету үшін олардың бірдей құқығын және жауапкершілігін, республи-
калар аумағында тұратын халықтардың тарихи бірлігіне негізделе 
отырып;

су ресурстарын бірлесіп пайдалану мәселесін бүкіл аймаққа 
ортақ қағидаларда және оларды пайдалануды әділ реттеуді шешуде 
барлық республикалардың мүдделерінің өзара байланысын және 
үздіксіз тәуелділігін мақұлдай отырып;

әрекеттерді бірлесіп үйлестіру және біріктіру ғана әлеуметтік-
экономикалық проблемаларды шешу үшін қолайлы жағдайларды 
жасауға көмектесетінін, су ресурстарының таусылуы салдарынан ту-
ындайтын экологиялық жүктемені жеңілдетуге және тұрақтандыруға 
жағдай жасайды деп санай отырып, тәжікстан республикасын-
да жан басына келетін суармалы алаңдармен қамтамасыз етуде 
сәйкессіздік орын алатынын ескере отырып, суармалы егістіктің су-
мен қамтамасыз етілуін арттыру мүмкіндігін мақұлдай отырып;

мемлекетаралықсу көздерінің су ресурстарын бөлу бойынша 
қолданыстағы нормативтік құжаттарға негізделе отырып және бөлу 
қағидаларын және қалыптасқан құрылымға құрмет білдіре отырып, 
мыналар туралы келісті:

1-бап
аймақтың су ресурстарының бірлігін және ортақтығын мақұлдай 

отырып, тараптар су ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану-
ды қамтамасыз ету үшін жауапкершілік және пайдалануға бірдей 

құқыққа ие болады.

2-бап
уағдаласқан тараптар су ресурстарын қорғау және пайдаланудың 

белгіленген ережелері мен келісілген тәртіптерін қатаң сақтауға 
міндеттенеді.

3-бап
Келісімге қатысушы әр тарап, басқа тараптардың мүддесіне 

ықпал ететін және оларға залал келтіруге қабілетті, су көздерінің 
ластануына және судың келісілген шамасын өзгертуге алып келетін 
әрекеттерді өз аумағында болдырмауға міндеттенеді.

4-бап
тараптар, арал теңізінің кебуімен байланысты экологиялық про-

блемаларды шешу үшін, мемлекетаралық су көздерінің сулылығынан 
шыға отырып, әрбір нақты жылға санитарлық өткізудің көлемін 
белгілеуге бірлесіп жұмыс жүргізуге міндеттенеді. Су айырықша аз 
жылдары су жіті жетіспейтін аудандарды сумен жабдықтау мәселесі 
бойынша арнайы жеке шешім қабылданады.

5-бап
тараптар, су шаруашылығы саласында, су ресурстарын кешенді 

пайдалану және қорғау, су шаруашылық және халық шаруашылық 
нысандар жобаларына сараптама және проблемаларды ғылыми-
техникалық қамсыздандыру бойынша бірлескен зерттеулер 
жүргізуде ғылыми-техникалық прогресс мәселелері бойынша кең 
ақпараттық алмасуға көмектесетін болады.

6-бап
тараптар, республикалардың су шаруашылығының өндірістік 

әлеуетін бірлесіп пайдалану туралы шешім қабылдайды.

7-бап
тараптар, тараптардың бастамасы бойынша, қажеттілігі бойын-

ша және тоқсан сайын отырыстар өткізуді көздей отырып, оны су 
шаруашылық ұйымдарының бірінші басшылары құрамына енгізе 
отырып, мемлекетаралық су көздерінің су ресурстарын қорғау және 
тиімді пайдалану, реттеу проблемалары бойынша Мемлекетаралық 
үйлестіруші су шаруашылық комиссиясын тепе-тең жағдайда құру 
туралы шешім қабылдады.

аталған комиссияның отырысы, тиісті астанада және мемлекет 
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өкілдерінің төрағалығымен кезектесіп өткізіледі.

8-бап
Үйлестіруші су шаруашылық комиссияға жүктеледі:
аймақтағы су шаруашылық саясатты айқындау, халық 

шаруашылығының барлық салаларындағы мұқтаждықтарды ескере 
отырып, оның бағытын әзірлеу, су ресурстарын кешенді және тиімді 
пайдалану, аймақты сумен қамтамасыз етудің бағдарламасы және 
оны іске асыру бойынша шаралар,

Жалпы аймақ және әрбір республика үшін жыл сайын су 
тұтыну лимиттерін, су қоймаларының жұмыс режимдерінің тиісті 
графиктерін әзірлеу және бекіту, қалыптасқан су шаруашылық 
жағдайына және нақты су көлеміне байланысты анықталған болжам 
бойынша оларды түзету.

9-бап
Мемлекетаралық үйлестіруші су шаруашылық комиссиясының 

атқарушы және ведомоствааралық бақылаушы органдарымен, олар 
пайдаланатын су көздері және өзендердегі нысандар мен барлық 
құрылғылар республиканың меншігіне тиесілі болып табылады және 
1992 жылдың 1 қаңтарындағы жағдайы бойынша сатып алу және 
табыстау құқығынсыз уақытша пайдалануға берілген болып табыла-
тын жағдайларда қызмет істеуге тиіс «Сырдария» және «Әмудария» 
алаптық су шаруашылық бірлестіктерін айқындау.

алаптық су шаруашылық бірлестіктері үлестік қатысуы және 
тепе-тең жағдайда республиканың су шаруашылық органдарының 
аударылымдары есебінен қамтамасыз етіледі.

10-бап
Үйлестіруші комиссия және оның атқарушы органы қамтамасыз 

етеді:
Суды пайдалану лимиті және жіберу режимін мүлтіксіз сақтау;
су ресурстарын тиімді және үнемді пайдалану, барлық 

өзендердің тарамдары бойынша және суару жүйелері (көзделген 
жерлерде) бойынша санитарлық жұмсалымдарды жіберу, 
экологиялық жағдайларды сауықтыру, қол жеткізілгенге сәйкес су 
сапасын сақтау мақсатында су ресурстарының кепілдендірілген 
көлемін өзен атыраулары және арал теңізіне келісімге сәйкес жіберу 
бойынша шараларды орындау.

11-бап
Су жинаудың белгіленген лимиттерін сақтау, су ресурстарын 

тиімді пайдалану және қорғау мәселелері бойынша Үйлестіруші су 
шаруашылығы комиссиясымен қабылданатын шешімдер, барлық 
суды пайдаланушылар мен су тұтынушылар үшін орындалуға 
міндетті.

12-бап
тараптар 1992 жылдың ішінде суды пайдалану лимитін және 

белгіленген режимін бұзғаны үшін экономикалық және басқа 
жауапкершіліктің механизмдерін әзірлеуге келісті.

13-бап
Барлық даулы мәселелер қажет болған жағдайда мүдделі емес 

тұлғалардың өкілімен шешіледі.

14-бап
Келісім барлық уағдаласқан тараптардың бірлескен қарауынан 

кейін ғана өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін.

15-бап
осы келісім қол қойған күннен бастап күшіне енеді.
Келісім 1992 жылдың 18 ақпанында алматы қаласында 

қабылданды.

Қазақстан Республикасынан  н. Қыпшақбаев
Қырғыз Республикасынан   м. Зулпуев
Тәжікстан Республикасынан  А. нуров
Түрікменстаннан    А. Иламанов
Өзбекстан Республикасынан  Р. Гиниятуллин
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3-Қосымша

«арал маңындағы экологиялық апат салдарынан зардап шеккен 
азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы»

1992 жылдың 30 маусымындағы
қаЗақстан респуБлиКасыныҢ ЗаҢы

ғаламшардың ең ірі экологиялық апаты ретінде арал пробле-
масы жіті сипатқа ие болды. «арал маңы тұрғындарының тіршілік 
жағдайын түбегейлі өзгертудің жедел шаралары туралы» 1992 
жылдың 18 қаңтарындағы қазақстан республикасы Жоғары Кеңесінің 
қаулысын негізге ала отырып, арал маңының қазақстандық бөлігі 
экологиялық апат аймағы болып жарияланды. 

қарқынды шөлге айналу және қоршаған табиғи ортаның 
деградациялануының тұрақты орны толмас үрдістері, тіршілік 
жағдайының нашарлауы, ауру-сырқаулықтың өсуі экологиялық 
қолайсыз аудандарда тұратын тұрғындарды әлеуметтік қорғау ша-
раларын құқықтық реттеу мен заңнамалық шешуді талап ететін 
жаңа әлеуметтік-экономикалық және экологиялық жағдайлардың 
туындауына әкелді.

1-тарау. жалпы ережелер
1-бап. Заңның мақсаттары мен міндеттері

осы Заң, арал экологиялық апаты нәтижесінде зардап шек-
кен азаматтарды әлеуметтік қорғаумен қамтамасыз етеді және 
олардың мәртебесін айқындайды, әлеуметтік реабилитациялау 
шараларына мұқтаж тұлғаларға өтемақылар мен жеңілдіктер 
белгілейді, экологиялық апат аймақтарында тұратын тұрғындардың 
өмірі мен денсаулығын қорғау жүйесін қалыптастыруға, тұрақты 
тіршілік әрекетін қамтамасыз ету, тұрғындарды экологиялық таза 
өнімдермен, медициналық құралдармен, ауыз сумен қамтамасыз 
ету, санитарлық-эпидемиологиялық жағдайын жақсартуға түбегейлі 
әдістерді бекітеді. 

Заң арал маңы проблемаларын шешу бойынша шараларды іске 
асырудың негізгі механизмін айқындайды.

2-бап. Арал маңының қазақстандық бөлігінің экологиялық апат 
аумақтарының жіктемесі

адам денсаулығына шөлейтену мен қоршаған табиғи ортаның 
ластануының әсерін, қалыптасқан жағымсыз экологиялық жағдайдың 
ауырлығын ескере отырып, сондай-ақ қазақстан республикасының 
ғылым академиясының тұжырымдамасы негізінде арал маңы 

экологиялық апат аумағы мынадай аймақтарға бөлінеді: 
• экологиялық апат аймағы; 
• экологиялық дағдарыс аймағы; 
• экологиялық дағдарыс алды жағдайындағы аймағы.

3-бап. Экологиялық апат аймағы
1. Экологиялық апат аймағының шекарасын айқындаудың 

негізгі критерийлері мыналар болып табылады: 
• тұрғындардың өлім-жітімінің тұрақты өсуі; 
• экологиялық себептер бойынша мәжбүрлі көшу; 
• тұрғындардың өміріне қауіп төндіретін мөлшерде қоршаған 
 табиғи ортадағы ластаушы заттардың шектеулі жол берілген 
 концентрациясының нормативтерінің артуы; 
• экожүйенің толығымен бүлінуі және олардың өзін өзі қалпына 
 келтіру қабілетін жоғалтуы; 
• ғасырлық ауытқудан асатын су нысандарының тайыздануы. 

2. Экологиялық апат аймағына қызылорда облысының арал 
және қазалы аудандары, ақтөбе облысының Шалқар ауданы кіреді.

4-бап. Экологиялық дағдарыс аймағы
1. Экологиялық дағдарыс аймағының шекарасын айқындаудың 

негізгі критерийлері мыналар болып табылады: 
• тұрғындардың спецификалық аурулармен ауруларының 
тұрақты өсуі; 
• тұрғындардың денсаулығы үшін қауіпті мөлшерде қоршаған 
табиғи ортадағы ластаушы заттардың шектеулі жол берілген 
концентрациясының нормативтерінің артуы; 
• экожүйенің құрылымдық тұтастығының бұзылуы және түрлік 
құрамының қысқаруы, экожүйе өнімділігінің 75 пайызға төмендеуі; 
• орташа көпжылдық ауытқудан асатын су нысандарының 
апаттық тайыздануы. 

2. Экологилық дағдарыс аймағына қызылорда облысының 
(3-бапта көрсетілгендерден басқа) қызылорда облысының 
аумағының аудандары, оның әкімшілік-аумақтық қарамағына 
кіретін елді мекендерді қоса алғанда, қызылорда және ленинск 
қаралары кіреді.

5-бап. Экологиялық дағдарыс алды жағдайындағы аймақ
1. Экологиялық дағдарыс алды жағдайындағы аймақтың шека-

расын айқындаудың негізгі критерийлері мыналар болып табылады: 
• экологиялық дағдарыс жағдайымен байланысты себебі бар 
тұрғындардың аурушаңдығының тұрақты өсуі; 
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• қоршаған табиғи ортадағы ластаушы заттардың шектеулі жол 
берілген концентрациясының нормативтерінің тұрақты артуы; 
• экожүйенің түрлік құрамының қысқаруы және оның 
биологиялық өнімділігінің кем дегенде 50 пайызға төмендеуі; 
• орташа көпжылдық ауытқудан асатын су нысандарының тайыз-
дануы. 

2. Экологиялық дағдарыс алды жағдайдағы аймаққа ақтөбе 
облысының Байғанин, ырғыз, Мұғалжар (бұрынғы Мугод-
жар ауданының елді мекендері шегінде), темір аудандарының 
аумақтары; оңтүстік қазақстан облысының арыс (соның ішінде 
арыс қаласы), отрар, Созақ, Шардара аудандары және түркістан 
қаласы, сондай-ақ қарағанды облысының ұлытау ауданы (Жезқазған 
облысының бұрынғы Жезді ауданының елді мекендері шегінде). 

II-тарау. арал маңында экологиялық апат және дағдарыс салда-
рынан зардап шеккен азаматтардың мәртебесі
6-бап. Экологиялық апаттан зардап шеккен азаматтардың 
мәртебесі 

Экологиялық апат салдарынан зардап шеккендерге мыналар 
жатады: 

1) 1970 жылдан бастап осы уақытқа дейін, 10 жылдан кем емес 
белгіленген тәртіпте экологиялық апат аймағы мәртебесін алған 
аумақта тұрған немесе тұратын (он жасқа дейінгі балаларды қоса 
алғанда) азаматтар; 

2) осы аймақта кем дегенде 3 жыл тұрған немесе тұратын, 
экологиялық апаттың себебінен денсаулығын жоғалтқан азаматтар.

7-бап. Экологиялық дағдарыс салдарынан зардап шеккен 
азаматтардың мәртебесі

Экологиялық дағдарыс салдарынан зардап шеккендерге мына-
лар жатады: 

1) 1975 жылдан бастап, осы уақытқа дейін кем дегенде 15 жыл 
белгіленген тәртіпте экологиялық апат аймағы мәртебесін алған 
аумақта тұрған немесе тұратын (он бес жасқа дейінгі балаларды 
қоса алғанда) азаматтар; 

2) осы аймақта кем дегенде 5 жыл тұрған немесе тұратын, 
экологиялық апаттың себебінен денсаулығын жоғалтқан азаматтар.

8-бап. Экологиялық дағдарыс алды жағдайының салдарынан зар-
дап шеккен азаматтардың мәртебесі

Экологиялық дағдарыс алды жағдайы салдарынан зардап шек-
кендерге мыналар жатады: 

1) 1975 жылдан бастап, осы уақытқа дейін кем дегенде 20 жыл 
белгіленген тәртіпте экологиялық дағдарыс алды жағдайындағы 
аймақ мәртебесін алған аумақта тұрған немесе тұратын (он сегіз 
жасқа дейінгі балалар мен жасөспірімдерді қоса алғанда); 

2) осы аймақта кем дегенде 7 жыл тұрған немесе тұратын, 
экологиялық апаттың себебінен денсаулығын жоғалтқан азаматтар.

9-бап. Экологиялық апат салдарынан зардап шеккен азаматтарды 
тіркеу туралы

Экологиялық апат салдарынан зардап шеккен азаматтарды 
тіркеу экологиялық апат аймағында бұрынғы тұрған жері және 
тұрған жері бойынша қазақстан республикасының Министрлер 
Кабинетімен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.

10-бап. Экологиялық апат салдарынан зардап шеккендердің 
экологиялық апат аймағының шекарасын өзгерту

Экологиялық апат, экологиялық дағдарыс және экологиялық 
дағдарыс алды жағдайындағы аймақтардың шегінде экологиялық 
апат аймағының шекарасын өзгеру, сондай-ақ экологиялық апат сал-
дарынан зардап шеккен азаматтардың мәртебесін өзгерту қазақстан 
республикасының экология және биоресурстар министрлігімен, 
қазақстан республикасы Министрлер Кабинеті жанындағы гидро-
метеорология бойынша Бас басқармамен, қазақстан республика-
сы ғылым академиясымен, қазақстан республикасы денсаулық 
сақтау министрлігімен жеке әкімшілік басшыларымен және басқа 
құзыретті мекемелер мен ұйымдардың басшыларымен бірлесе 
отырып, арал маңы проблемалары бойынша арнайы мемлекеттік 
органның ұсынуы бойынша қазақстан республикасының Минис-
трлер Кабинетімен қазақстан республикасы Жоғары Кеңесінің 
қарауына ұсынылады.

III-тарау. Экологиялық апат аймағында тұратын азаматтарды 
әлеуметтік қорғау
11-бап. Тамақ өнімдерімен, сапалы ауыз сумен қамсыздандырудағы 
басымдықтар

қазақстан республикасының Министрлер Кабинеті және 
жергілікті әкімшілік басшылары экологиялық апат аймағының 
тұрғындарын экологиялық таза тамақ өнімдерімен және сапалы 
ауыз сумен қамтамасыз етеді.

12-бап. медициналық қызмет көрсетуді, қаржыландыруды және 
денсаулық сақтауды материалдық жабдықтауды ұйымдастыру
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қазақстан республикасының Министрлер Кабинеті экологиялық 
апат аймағының тұрғындарына кепілдік береді: 

1) экологиялық апат аймағындағы бір тұрғынға шаққанда 
медицина мекемелерін жабдықтауға ассигнования нормасы 1,5 
есе, экологиялық дағдарыс аймағында 1,3 есе және экологиялық 
дағдарыс алды жағдайындағы аймағында 1,15 есеарттыруға; 

2) медициналық техника, дәрілік заттарды мақсатқа сай бөлумен 
қамтамасыз етуге; 

3) аймақтың бүкіл тұрғындарын мезгіл сайын кешенді 
медициналық тексеруден өткізуге, республиканың барлық меди-
цина орталықтарында, клиникаларында және басқа медицина 
мекемелерінде тиісті денсаулық сақтау органдарының жолдамала-
рымен медициналық-санитарлық және медициналық-әлеуметтік 
көмек көрсетуге кепілдік береді. 

13-бап. Тұрғындарды әлеуметтік қолдау
1. Экологиялық апат аймағында тұратын тұрғындарға мыналар 

белгіленеді: 
1) 1998 жылдың 1 қаңтарына дейін зейнетке шыққан, 

экологиялық апат және экологиялық дағдарыс аймағында тұратын 
азаматтардың мына аймақтар бойынша экологиялық қолайсыз 
аймақтарда тұрғаны үшін коэффициентті қолдана отырып, зейнетақы 
алуға құқығы бар: 

Экологиялық апат аймағы– 1,5; 
Экологиялық дағдарыс аймағы– 1,3; 
2) мына аймақтар бойынша экологиялық қолайсыз аймақтарда 

тұрғаны үшін коэффициентті қолдана отырып, еңбекақы, шәкіртақы 
алуға: 

Экологиялық апат аймағы- 1,5; 
Экологиялық дағдарыс аймағы- 1,3;
Экологиялық дағдарыс алды жағдайындағы аймақ- 1,2; 
3) жыл сайынғы қосымша төленетін демалыс, (зиянды еңбек 

жағдайындағы жұмыс үшін берілетін демалыстан тыс) аймақтар 
бойынша: 

Экологиялық апат - 12 күнтізбелік күн;
Экологиялық дағдарыс - 9 күнтізбелік күн;
Экологиялық дағдарыс алды жағдайындағы - 7 күнтізбелік күн;
4) еңбек демалысы берілгенде бір мезгілде жыл сайын 

қолданыстағы төлемдерден тысқары лауазымдық еңбекақы не-
месе айлық тарифтық мөлшерлемесі мөлшерінде сауықтыруға 
материалдық көмек көрсетіледі. 

2. Экологиялық апат аймағында тұратын зейнеткерлер мен 

мүгедектерге, мыналарға құқықтар беріледі : 
4) кәрілер және мүгедектерге арналған үй-интернаттардағы 

орындармен басым қамтамасыз етілуге. 

14-бап. [алынып тасталынған]

15-бап. Экологиялық апат салдарынан зардап шеккен тұлғаларға 
қосымша өтемақылар мен жеңілдіктер 

осы заңның 6-бабында көрсетілген тұлғалардың мынадай 
құқықтары бар: 

3) тұрған үйлерін меншігіне тегін алуға.

16-бап. Экологиялық дағдарыс салдарынан зардап шеккен 
тұлғаларға қосымша өтемақылар мен жеңілдіктер 

осы заңның 7-бабында көрсетілген тұлғалардың мынадай 
құқықтары бар: 

3) тұрған үйлерін меншігіне тегін алуға.

17-бап. Экологиялық апат аймағынан кеткен тұлңаларға 
өтемақылар мен жеңілдіктер

1. осы заңның 6-бабында көрсетілген тұлғалардың мынадай 
құқықтары бар: 

1) мамандықтары мен біліктіліктеріне сәйкес, жаңа тұрған 
жерлерінде бірінші кезекте жұмысқа орналасуға немесе олары 
болмаған кезде, олардың тілегін ескере отырып, басқа жұмыс беру-
ге немесе оқыту кезіндегі белгіленген тәртіпте еңбек ақысын сақтай 
отырып, жаңа кәсіптерге (мамандықтарға) оқыту мүмкіндігі. 

2. Экологиялық апат себептері бойынша I және II топтағы 
мүгедектердің алматы қаласын және облыс орталықтарын 
қоспағанда, жаңа тұрған жері бойынша бірінші кезекте тұрғын үй 
алуға құқықтары бар.

18-бап. Экологиялық апат аймағына еркін жалдау бойынша 
жұмысқа келген немесе жіберілген тұлғаларға өтемақылар мен 
жеңілдіктер беру

Экологиялық апат аймағына жұмысқа еркін жалдану бойынша 
келген немесе жіберілген тұлғалардың мынадай құқықтары бар: 

3) экологиялық апат аймағында кем дегенде бес жыл жұмыс 
істеген, тұрғын үйге мұқтаж мамандарға тұрақты тұрған жері бойын-
ша бірінші кезекте пәтер бөлуге.

19-бап. Экологиялық апат аймағындағы жұмыссыздарға 
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әлеуметтік кепілдік және өтемақы
қазақстан республикасының Үкіметі, облыстардың, 

республикалық мәні бар қалалардың жергілікті атқарушы органда-
ры мыналармен қамтамасыз етеді: 

1) жаңа жұмыс орындарын құруға қаржылық және материалдық 
қаражаттар жіберу, төленетін қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру; 

2) экологиялық жағдайы жақсы аймақтарда экологиялық апат 
аймақтарынан мигранттарды жұмысқа орналастыру үшін жағдай 
жасау;

4) квоталар белгілеу жолмен арал маңы мәселелерін шешу 
үшін қажетті жетіспейтін кәсіптер алу бойынша, жоғары оқу орны, 
орта білім алғаннан кейін, орта және жоғары білім алғаннан кейінгі 
кәсіби және техникалық оқу бағдарламаларын іске асыратын білім 
беретін ұйымдарға түсуге. 

20-бап. Өтемақылар мен жеңілдіктерді беруді өзгерту және 
тоқтату үшін негіздемелер

Өтемақылар төлеу және жеңілдіктер беру осы Заңмен 
белгіленген тәртіпте азаматтардың мәртебесі өзгерген жағдайда 
өзгертіледі және тоқтатылады.

21-бап. Арал маңының қазақстандық бөлігіндегі экологиялық апат 
салдарынан зардап шеккен басқа мемлекет азаматтарына, осы 
Заң әрекеттерінің таралуы

қазақстан республикасынан тысқары тұратын және арал 
маңының қазақстандық бөлігіндегі экологиялық апат немесе 
экологиялық дағдарыс нәтижесінде зардап шеккен азаматтар, 
қабылданған мемлекетаралық келісімдерге сәйкес, осы Заңмен 
көзделген барлық жеңілдіктерді пайдаланады.

Iv-тарау. осы заңды іске асырудың ұйымдастыру және 
экономикалық механизмі 
22-бап. Қаржылық қамтамасыз ету және осы Заңды іске асыру 
механизмдері 

азаматтарды әлеуметтік қорғау бойынша Заңмен көзделген 
ережелерді іске асыру, республикалық және жергілікті бюд-
жеттермен қаржыландырылады, сондай-ақ ұйымдардың және 
кәсіпорындардың қаражаттарымен еркін жарналар, қайырымдылық 
көмек қаражаттарымен қаржыландырылады. 

арал маңының қазақстандық бөлігінің әлеуметтік-экономикалық 
дамуы және экологиялық сауықтырылуы, осы Заңның талаптарын 
ескере отырып, нақты жобалар және мемлекеттік бағдарламалар 

негізінде жүзеге асырылады.

23-бап. осы Заңның іске асырылуын бақылау
осы Заңның орындалуына бақылау қазақстан республикасының 

Министрлер Кабинетімен жәнежергілікті әкімшілік басшыларымен 
жүзеге асырылады.

24-бап. осы Заңның бұзылғаны үшін жауапкершілік
лауазымды тұлғалар және азаматтар қазақстан республикасының 

заңдарына сәйкес және осы Заңның талаптарының орындалмағаны 
үшін жауапкершілік көтереді.
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4-Қосымша
орталық азия аймағының 

мемлекет басшыларының бірлескен хабарламасы

1993 жылдың 4 қаңтарында ташкент қаласында Мемлекет Бас-
шылары қазақстан республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев, 
қырғызстан республикасының Президенті а. а. ақаев, тәжікстан 
республикасының Жоғары Кеңесінің төрағасы Э. Ш. рахмонов, 
түркіменстан Президенті С. а. Ниязов, Өзбекстан республикасының  
Президенті И. а. Каримовтың кездесулері болды. Кездесуге 
қатысушылар, осы егеменді мемлекеттер арасындағы өзара пай-
далы және тең құқықты экономикалық және гуманитарлық байла-
ныстарды әрі қарай нығайту мәселелері бойынша саяси пікірлерді 
толық талқылады.

Пікір алмасу нәтижесінде Мемлекет Басшылары үкіметтерге 
баға саясатымен байланысты, коммуникацияны дамытумен, энер-
гия тасымалдаумен қамтамасыз етумен аймақтың мемлекеттерінің 
мүдделеріндегі арал және Каспий теңіздерінің проблемаларына 
байланысты мәселелерді түбегейлі қарастыруды тапсырды. та-
раптар Халықаралық аралды құтқару қорын құру туралы шешім 
қабылдады. қордың отырысын қызылордада, Нукусте және ташауз-
де өткізу қажет деп санады.

Кездесуге қатысушылар жүйелі негізде үкімет және мемле-
кет Басшыларының кездесу өткізіп тұруының  пайдалылығы тура-
лы бірегей пікірде болды. Кезектегі кездесу сәуір айында ашгабад 
қаласында өтеді. 

5-Қосымша
арал теңізінің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету 
және экологиялық сауықтыру, арал маңы және арал теңізі про-
блемаларын шешу бойынша бірлескен әрекеттер туралы Келісім

қазақстан республикасы, қырғыз республикасы, Өзбекстан ре-
спубликасы, тәжікстан республикасы және түркіменстан бұдан әрі 
қатысушы-мемлекеттер деп аталады:

- арал теңізінің кебуінің ғаламдық сипатын және осыған бай-
ланысты арал маңы аймағындағы табиғи ортаның деградациясын, 
сондай-ақ осы алаптағы су ресурстарының жетіспеуі себеп болған 
жалпы дағдарысты, экологиялық жағдайды ескере отырып;

- арал аймағында орналасқан мемлекеттердің тіршілік 
әрекетінің және экономикасының дамуына, ауа алабының балансы, 
басқа аймақтардағы экологиялық жағдайлардың жағымсыз әсерін, 
сондай-ақ осы жерде тұратын тұрғындардың игілігі және денсаулығы 
үшін болып жатқан үрдістердің қауіптілігін мойындай отырып;

- ең алдымен, арал маңы аймағындағы және аймақтағы 
экологиялық қауіпсіздік жүйесін жасау және дағдарыс жағдайын 
жеңуде материалдық және қаржылық жағдайларды біріктірудің 
қажеттілігі мен кідірусіздігін атап өте отырып;

- халықаралық су құқығы қағидаларына өздерінің  шы-
найы берілгендігін растай отырып, теңізді сақтау қажеттілігін 
негізге отырып, алаптың су ресурстарын қорғау және пайдалану 
мәселелеріндегі, осы Келісімнің әрбір егеменді қатысушы-елдерінің 
өзара мүдделерін құрмет тұта отырып, мына төмендегілер туралы 
келісті:

1-бап
қатысушы-мемлекеттер ортақ міндет ретінде мыналарды тани-

ды:
- өз халықтарының игілігі және әлеуметтік-экономикалық да-

муы үшін қажеттіліктермен қамтамасыз ету мақсатында арал теңізі 
алабындағы шектелген жер-су ресурстарын тиімді пайдалану;

- өзендерде, су айдындарында және жер асты су көздерінде 
тазартылмаған өнеркәсіптік, коммуналдық-тұрмыстық, ластанған 
және минералданған коллекторлық-кәріздік суларды, оларға тастау-
ды қысқарту және тастауға одан әрі жол бермей отырып, су сапасын 
тиісті күйде сақтау;

- арал теңізіне экологиялық  жарамды деңгейде және сөйтіп 
табиғи нысан ретінде теңізді сақтауға жағдай жасайтын көлемде су 
беруді кепілдендірілген қамтамасыз ету;
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- аймақтың, ең алдымен Әмудария, Сырдария атырауларының 
және кеуіп кеткен теңіз түбінің маңындағы жерлердегі аумақтың 
бүлінген экожүйелерін қалпына келтіру, мұнда жасанды тұрақты 
ландшафтық кешендер құру;

- алаптағы суды пайдаланудың тәртібін арттыру және жүйені 
реттеу, аймақ үшін ортақ қолдану көзделетін шығындар мен залал-
дарды өтеу қағидаларын, тиісті мемлекетаралық құқықтық және 
нормативтік актілерді дайындау;

- тұрғындардың, әсіресе арал маңының санитарлық-гигиеналық 
және медициналық-биологиялық  тұру жағдайларын жақсарту және 
алаптың тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мәселесін 
тез арада шешу;

- сол жерде мекендейтін жануарлардың, соның ішінде 
қатысушы-мемлекеттердің аумағында мекендейтін жануарлардың 
экологиялық қауіпсіздігіне жауап беретін әлеуметтік-экономикалық 
дамудың үйлестірілген стратегиясын жасау және жүргізу, қорық 
аймақтарын ұйымдастыру;

- арал теңізі алабына қосымша су ресурстарын беру бойын-
ша жұмыстарды, жасалынған жаңа өзара қолайлы әрекеттерді 
жаңғырту;

- аталған міндеттерді шешуге бағытталған ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын, сондай-ақ жобалау және басқа жұмыс түрлерін 
жүргізуге барынша көмектесу;

- аймақты экологиялық сауықтыру және әлеуметтік-
экономикалық дамуына бағытталған бағдарламалар мен жобаларға 
өз қаражаттарын салатын инвесторлар үшін қолдаушылық, жеңілдік 
және қолайлы жағдайлар шараларына жағдай жасау. 

2-бап
қатысушы-мемлекеттер қажетті деп санайды:
- приориттік негізде арал теңізі алабының проблемалары бой-

ынша Мемлекетаралық Кеңес құру керек және оның жанында:
- ташкент қаласында орналасқан тұрақты түрде әрекет ететін 

атқарушы комитетті;
- әлеуметтік-экономикалық даму, ғылыми-техникалық және 

экологиялық ынтымақтастық бойынша комиссияны;
- 1992 жылдың 18 ақпанында алматы қаласында қол қойылған 

Келісімге сәйкес әрекет ететін үйлестіруші су шаруашылық ко-
миссиясын, Мемлекетаралық Кеңес туралы Ережесін қатысушы-
мемлекеттер басшылары бекітіледі.

қатысушы-мемлекеттер арал теңізін құтқару және арал 
маңын экологиялық сауықтыру проблемаларын шешетін бірлескен 

тұжырымдама жобасын және ғылыми зерттеулер мен әзірленімдер 
кешені бойынша үйлестірілген бағдарламаны әзірлеуге,сондай-
ақ табиғи ортаның жағдайын қадағалаудың бірегей ақпараттық 
жүйесін жасау және арал теңізі проблемалары бойынша «Вестник-
Хабаршы» шығаруды ұйымдастыруға келісті.

3-бап
ресей Федерациясы арал теңізі және арал маңы проблемала-

рын шешуде бақылаушы ретінде Мемлекетаралық Кеңес жұмысына 
қатысады, суды тазарту бөлігінде, аймақтың тұрғындарын 
шаруашылық және ауыз сумен қамтамасыз ету жүйесін жасауға, 
шөлейттенумен күресуге қажетті материалдық-техникалық көмек 
көрсетеді, ғылыми-техникалық ынтымақтастыққа, аймақтық ірі 
жобалар жасауға, қоршаған ортаны қадағалау жүйесін жасауға 
қатысады,  сараптамалық қызмет көрсетеді және білікті мамандар-
ды дайындауға көмектеседі. 

4-бап
осы Келісім, онда мазмұндалған мақсаттар мен міндеттерге же-

туге мүдделі кез келген басқа мемлекеттердің қосылуы үшін ашық.
осы Келісім 10 жылға жасалады және егер, бір де бір қатысушы 

мемлекет оның күшін жойды деп мәлімдемесе, осындай мерзімге 
ұзартылған болып саналады. қатысушы-мемлекет, осы келісімнен 
ол туралы депозитарийді және басқа қатысушы-мемлекетті өз 
уақытында Келісімнен шыққанға дейін кем дегенде алты ай бұрын 
хабардар ете отырып,  шыға алады.

5-бап
осы Келісім  оған қол қойған сәттен  бастап күшіне енеді.
1993 жылдың 26 наурызында Қызылорда қаласында орыс 

тіліндегі бір түп нұсқасында жасалды. түп нұсқа данасы қазақстан 
республикасының Үкіметінің мұрағатында сақталады, оның 
куәландырылған көшірмесін, осы Келісімге қол қойған мемлекет-
терге жібереді.

ҚазақстанРеспубликасынан
ТәжікстанРеспубликасынан
ҚырғызстанРеспубликасынан
Түркіменстан
Бақылаушы ретінде Ресей Федерациясынан
Өзбекстан Республикасынан
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6-қосымша
Халықаралық аралды құтқару қоры 

туралы ереже
(Осы Ереже 1999 жылы күшін жойды)

I. қорды ұйымдастыру негізі
1.1. Халықаралық аралды құтқару қоры, бұдан әрі қор, орталық 

азия мемлекет Басшыларының шешіміне сәйкес ташкент қаласында 
1993 жылдың 4 қаңтарында құрылды және осы Ережелердің 
негізінде әрекет етеді.

қордың негізгі міндеті аймақтың барлық мемлекеттерінің 
мүдделерін ескере отырып, аралды құтқару, арал маңы мен 
арал теңізі алабын экологиялық сауықтыру жобалары мен 
бағдарламаларын және бірлескен практикалық әрекеттерді 
қаржыландыру және несиелендіру болып табылады.

1.2. қазақстан республикасы, қырғыз республикасы, Өзбекстан 
республикасы, тәжікстан республикасы және түркіменстан қордың 
құрылтайшылары болып табылады. құрылтайшылар қатарында 
тең-құқықтық бастамада қорды құру мақсатын қолдайтын және 
оның жобалары мен бағдарламаларын қаржыландыруға қатысатын 
кез келген басқа мемлекет бола алады.

Халықаралық ұйымдар мен басқа да заңды тұлғалар қордың 
қатысушылары болып табылады.

1.3. қордың заңды тұлға құқығы, дербес балансы, өз атауымен 
мөрі, фирмалық бланкі және фирмалық белгісі бар.

қор мемлекеттік, қоғамдық құрылымдармен және жеке 
тұлғалармен өзара әрекет етеді.

1.4. қор  арал   «аралэкобанк» Халықаралық экологиялық банк 
құрады.

II. қор қаражаттарының құрылуы
2.1. қор қатысушы-мемлекеттер мен қатысушылардың 

жарналары есебінен құрылады. қордың қатысушылары мен 
құрылтайшылары өздерінің ақшалай салымдарын рубльде, еркін 
айналымдағы валютада, сондай-ақ материалдық құндылықтар мен 
мүлік түрінде жүзеге асыра алады. қорға бастапқы жарна қатысушы-
мемлекеттермен ұлттық табыстың 1 пайызы мөлшерінде салу 
ұсынылады және осы Ережеге қол қойылған күннен бастап алты 
айдың ішінде салынады. қорға құрылтайшы-мемлекеттердің үлестік 
жыл сайынғы жарналары жеке Келісіммен айқындалады.

қор сондай-ақ мыналардың есебінен құрылады:
кәсіпорындардың, халықаралық және жеке шетелдік қоғамдық 

және ұлттық ұйымдардың, заңды және жеке тұлғалардың ерікті 
жарналары есебінен;

жеке мақсатты бағдарламаларды шешуге бағытталған 
қаражаттардан;

басқа түсірілімдерден.
2.2. Есеп беру жылында пайдаланылмаған қордың қаражаттары 

келесі қаржы жылына өтеді, алынбайды. осы Ережеде көзделмеген 
және арал проблемаларымен байланысты емес мақсаттарға 
қаражаттарды тартуға жол берілмейді.

2.3. қордың мүлкі оның балансында көрсетілген негізгі және 
айналымдағы қаражаттарды құрайды.

III. қордыҢ қыЗметІнІҢ неГІЗГІ БаҒыттары
3.1. қордың қызметінің негізгі бағыттары мыналар болып табы-

лады:
• арал апатының әсеріне ұшыраған аудандарда экологиялық 

жағдайды сауықтыру және арал теңізін құтқаруға бағытталған 
бірлескен мемлекетаралық жобалар мен экологиялық және ғылыми-
практикалық бағдарламаларды қаржыландыру және несиелендіру, 
сондай-ақ аймақтың ортақ әлеуметтік-экологиялық проблемаларын 
шешу;

• экологиялық тепе-теңдікті қалпына келтіру, табиғи ресур-
старды тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау бойынша 
бірлескен іргелі және қолданбалы зерттеулерді, ғылыми-техникалық 
әзірленімдерді қаржыландыру;

• арал алабының қоршаған табиғи ортасының жағдайы туралы, 
мемлекетаралық экологиялық қадағалау жүйесін, деректер базасын 
жасау және жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

• ауа алабын, сужәне жер ресурстарын, өсімдік және жану-
арлар әлемін қорғау бойынша бірлескен іс шараларды жүргізуге 
қаражаттарды жұмылдыру;

• шекаралас ішкі суларды басқару бойынша бірлескен ғылыми-
техникалық жобалар мен әзірленімдерді қаржыландыру;

• арал алабын экологиялық сауықтыру және аралды қорғау 
бойынша халықаралық бағдарламалар мен жобаларды іске асыруға 
қатысу.

Iv. қор құқықтары 
4.1. осы Ережемен айқындалған міндеттерді орындау үшін 

қордың мынадай құқықтары бар:
• белгіленген тәртіпте қатысушы-мемлекеттерде және басқа 

мемлекеттерде, соның ішінде қордың мақсаттары мен міндеттеріне 
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жауап беретін, қызметтердің барлық бағыттары бойынша, заңды 
тұлға құқығымен өз филиалдарын және өкілдіктерін құруға;

• несие және құнды қағаздармен басқа опреацияларды жүзеге 
асыруға қаражаттарды орналастыруға, белгіленген тәртіпте акция-
лар, облигациялар және басқа құнды қағаздар алуға;

• экологиялық бағдарламалар мен жобаларды іске асырумен 
байланысты салаларға инвистицияларды жүзеге асыру;

• өз атынан келісім-шарт жасасуға, банк мекемелерінде тиісті 
шоттар ашуға, мәмлелер және басқа да заңды актілер жасасуға.

v. қорды басқару
5.1. қор арал теңізі алабы проблемалары бойынша мемле-

кет басшыларымен бекітілген және Мемлекетаралық Кеңеспен 
әзірленген шешімдер мен бағдарламаларды іске асыруға өз 
күштерін жұмсайды.

құрылтайшы мемлекеттер қор Басқармасын құрайды, оның 
құрамына екі-екіден өз өкілдерін жібереді. 

Басқарма құрылтайшы-мемлекеттер қатарынан бір жылға ке-
зекпен сайланатын қор Президентімен басқарылады.

Президент қор қызметін басқаруды жүзеге асырады, оның 
сыртқы экономикалық және халықаралық қызметін айқындайды, 
қор туралы Ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізеді, қордың 
жұмысының жоспарларын қарастырады және бекітеді.

Басқарма қордың атқарушы дирекциясын құрады, жаңа 
мүшелерді қабылдаумен байланысты мәселелерді қарайды, 
атқарушы директорды және «аралэкобанк» Басқарма төрағасын 
және олардың орынбасарларын тағайындайды және лауазымынан 
босатады.

қор Басқармасы өз отырыстарын жылына екі реттен кем емес 
өткізеді. құрылтайшы-мемлекеттер Басқарманың қосымша отыры-
сын өткізу туралы ұсыныс енгізуі мүмкін.

5.2. қордың атқарушы дирекциясы қордың атқарушы және өкім 
етуші органы болып табылады. қор Басқармасының отырыстарына 
дайындықты қамтамасыз етеді, қор отырыстарының өткізілу орнын 
және күн тәртібі бойынша ұсыныстар енгізеді.

атқарушы дирекциясы қор Президентімен келісім бойынша 
дирекцияның құрылымын және санын, штаттық қызметкерлердің 
еңбекақысының мөлшері мен тәртібін, Басқармамен бекітілген сме-
та шегінде жобалар мен бағдарламалардың орындаушыларын жал-
дау бойынша шарттарды айқындайды.

атқарушы директордың сенімхатсыз барлық мемлекеттік, 
халықаралық және басқа кәсіпорындар мен ұйымдарда қорға 

уәкілеттік етуге, қор мүлкіне өкім етуге, қызметкерлерді жұмысқа 
қабылдап, жұмыстан босатуға құқылы.

қордың атқарушы дирекциясының және «аралбанктің» 
орналасқан жері - алматы қаласы, филиалдары қызылорда, Нукус 
және дашховузде орналасқан.

vI. қордың есебі және есептемесі
6.1. қаржы жылы 1 қаңтардан басталып, 31 желтоқсанға дейін 

белгіленеді. Әрбір жыл аяқталғаннан кейін қор Басқармасына 
бекітуге ұсынылатын есеп пен баланс жасалады.

6.2.  Бухгалтерлік есеп пен есептеме қордың орналасқан 
жері бойынша мемлекеттің заңнамасымен белгіленген тәртіпте 
жүргізіледі.

6.3. қордың құрылтайшыларының қордан еркін шығуға құқығы 
бар және және шыққанға дейін 6 ай бұрын қор Басқармасын хабар-
дар ете отырып, жобалар мен экологиялық бағдарламаларды жүзеге 
асыруға жұмсалған қаражаттарды шегере отырып, қорға бастапқы 
және басқа жарналарын қайтаруға құқылы.

осы Ереженің мәтініне өзгертулер мен толықтырулар енгізуді 
талап ететін мәселелер қор Басқармасының айырықша құқығына 
жатады.

қордың қызметі қордың құрылтайшы-мемлекеттерінің 
басшыларының шешімі бойынша тоқтатылуы мүмкін.

1993 жылғы 26 наурызда Қызылорда қаласында орыс тіліндегі 
бір түпнұсқалық данада жасалынды. түпнұсқалық данасы қазақстан 
республикасының Үкіметінің Мұрағатында сақталады, оның 
куаландырылған көшірмесін, осы Ережеге қол қойған мемлекеттер-
ге жібереді.

Қазақстан Республикасынан
Қырғыз Республикасынан 
Тәжікстан Республикасынан
Түркіменстаннан
Өзбекстан Республикасынан
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7-Қосымша
қор президентін сайлау туралы 

Халықаралық аралды құтқару қорының 
құрылтайшы-мемлекеттерінің 

басшыларының Шешімі

Халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы-
мемлекеттерінің Басшылары ШЕШтІ:

Халықаралық аралды құтқару қорының Президенті болып На-
ЗарБаЕВ Н. Ә. сайлансын.

орыс және қазақ тілдерінде бір данадан 1993 жылдың 26 на-
урызында Қызылорда қаласында жасалды. Шешімнің түпнұсқалық 
данасы қазақстан республикасының Үкіметінің мұрағатында 
сақталады, Халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы-
мемлекеттеріне, оның куәландырылған көшірмесі жіберіледі.

Қазақстан Республикасынан
Қырғыз Республикасынан 
Тәжікстан Республикасынан 
Түркіменстаннан 
Өзбекстан Республикасынан

8-Қосымша
Халықаралық аралды құтқару қорының мәселелері

n 528 1993 жылғы 24 маусымдағы
қазақстан республикасы министрлер 

Кабинетінің қаулысы

1993 жылдың 19 сәуіріндегі Халықаралық аралды құтқару 
қорының құрылтайшылары – орталық азияның мемлекет 
Басшыларының шешіміне сәйкес және 1993 жылдың 19 сәуіріндегі 
қор Басқармасының қазақстан республикасы Министрлер 
Кабинетінің алматы қаласында орналасқан Халықаралық аралды 
құтқару қорының атқарушы дирекциясын құру туралы шешіміне 
сәйкес қаулы қабылдады:

1. 1993 жылдың республикалық бюджетінде көзделген олардың 
қаражаттарынан Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы 
дирекциясына қазақстан республикасының қаржы Министрлігімен 
бастапқы жарна бөлінсін.

2. Мемлекеттік мүлік бойынша қазақстан республикасының 
Мемлекеттік комитетіне, алматы қалалық әкімшіліктің басшысына 
Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы дирекциясының 
дирекция аппаратын және «аралэкобанк» Халықаралық 
экологиялық банкті орналастыру үшін ұсынылған есеп бойынша үй-
жай балансына берілсін.

3. қазақстан республикасының Байланыс министрлігінің 
республикалық «қазконтракт» келісім-шарттық  корпорациясы 1993 
жылдың III тоқсаны ішінде қор дирекциясын, оның тапсырыстары 
бойынша автокөлікпен, жұмсақ және қатты құрал-жабдықтармен, 
оргтехникамен, телефон, телефакс және телекс байланыс 
құралдарымен және басқа қажетті жабдықтар мен материалдармен 
қамтамасыз етсін.

4. Экономика министрлігі, қазақстан республикасының қаржы 
министрлігі мемлекеттік қажеттіліктерді қалыптастырған кезде 
құрылтайшы-мемлекеттермен қабылданған келісімдерге сәйкес 
Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы дирекциясына 
орталықтандырылған қаржы бөлу көзделсін.

5. қазақстан республикасының Экономика министрлігіне алма-
ты қаласындағы қордың атқарушы дирекциясына үй салуға қаражат 
бөлу көзделсін.

6. Министрліктерге, ведомстваларға, ең бастысы, қалалық-
аудандық әкімшіліктерге Халықаралық аралды құтқару қорына 
кәсіпорындар мен ұйымдар, коммерциялық құрылымдар және 
басқа заңды және жеке тұлғалар қаражаттарын белгіленген тәртіпте 
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қорға тартуға көмектесу және бүкіләлемдік көмек көрсету.
7. қазақстан республикасы Министрлер Кабинеті жанындағы 

емдеу-сауықтыру бірлестігіне медициналық қызмет көрсетуге 
атқарушы дирекцияның бөлім басшыларын және олардың орынба-
сарларын бекіту.

ҚазақстанРеспубликасының
Премьер-министрі
с.ТЕРЕЩЕнКо

9-Қосымша
№ и-423 28 маусым 1993 жыл

Әлемнің 32 мемлекетінің
басшыларына н. Ә. назарбаевтың жолдауы
Қазақстан Республикасының Президентінің Хаты

Аса мәртебелі
Киити миядзаве мырзаға,
жапонияның Премьер-министрі

Аса мәртебелім,
қазіргі және болашақ ұрпақтарға қоршаған табиғи ортаны 

қорғау және сақтау маңыздылығына сүйене отырып, арал теңізі 
алабындағы экологиялық тепе-теңдіктің бұзылғандығына Сіздің 
назарыңызды аударғым келеді.

Су ресурстарының жетіспеуінен туындаған ғаламшардың ең 
ірі ағынсыз су айдандарының біреуінің апатты кебуі нәтижесінде, 
мұнда континенттің көптеген мемлекеттеріне таралған қауіпті 
экологиялық жағдай қалыптасты. теңіз түбінен көп мөлшерде тұз бен 
шаң ұшып, көптеген шақырымға таралады да, аймақтың экожүйесін 
бұзады. Климаттық үрдістердің, өсімдік және жануар әлемінің терең 
өзгерістерге ұшырауы ғаламдық ауқымда шынайы қауіпті болып 
отыр.

адам экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуының басты және ең 
сезімтал құрбаны болды. арал маңы тұрғындарының жыл сайын 
онкологиялық және жүрек-қан тамырлары ауруларының деңгейі 
өсуде, балалар өлімі артуда. Статистиканың үрей тудыратыны 
соншалықты, осы маңда тұратын жүз мыңдаған генофондқа қауіп ту-
ралы айту соған негіз береді. Сондықтан арал теңізіне тікелей жақын 
аудандар, экологиялық апат ұлттық аймақтар болып жарияланған.

алайда дағдарыс ұлттық шекаралармен санаспай, одан әрі 
жайыла түсуде; ғалымдардың пайымдауынша, ол болашақта 
ғаламдық сипатқа ие болуы мүмкін. табиғи ортаны сақтау үшін өз 
және көршілес халықтардың, бүкіл әлемдік бірлестік алдындағы 
жауапкершілікті сезіне отырып, біз бізге төнген қауіпке қарсы 
тұруға ұмталамыз. осы жылдың наурызында орталық азия мем-
лекет Басшылары арал теңізі және арал маңы проблемаларын 
шешу, осы аймақты экологиялық сауықтыру және әлеуметтік-
экономикалыққамтамасыз ету бойынша бірлескен әрекеттер туралы 
Келісімге қол қойды. ғаламдық табиғат қорғау мәселелерін шешудегі 
топтастыруға ұмтылыстың нәтижесі Халықаралық аралды құтқару 
қорын құру болды. Сонымен теңізді құтқару және тұрғындардың 
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қалыпты тіршілік ету жағдайын қамтамасыз ету бойынша мақсатты 
бағытталған бірлескен жұмыстар басталды.

Сонымен қатар, осы қауіпті экологиялық жүктемені жою үшін 
өте көп уақыт, қаражат және қажымай еңбектенугетура келетінін, 
біз өте жақсы түсінеміз. алайда, қауіп ауқымы экологиялық қауіппен 
бетпе-бет қалған, қазақстанның, қырғызстанның, тәжікстанның, 
түркіменстанның және Өзбекстанның материалдық және техникалық 
мүмкіндіктерінен елеулі мөлшерде асып кетеді. арал дағдарысы 
бүкіл адамзаттың тіршілік мүдделеріне ықпал ететіндіктен, біздің 
жас мемлекеттеріміз әлемдік бірлестіктің қолдауына сүйенеді. олар 
тиісті өкілеттіктермен берген аралды құтқарудың Халықаралық 
қоры  арал дағдарысын жоюдың барлық қырлары бойынша кең 
ынтымақтастық үшін әрдайым ашық.

қай жақтан шықпасын, экологиялық тұрақсыздықпен күресте 
әлемдік бірлестіктің әрекеттерін біріктіру, аймақтық проблемалардан 
басқа адамзаттың стратегиялық мақсатқа – ұжымдық экологиялық 
қауіпсіздіктің халықаралық жүйесіне жетуге көмектесер еді.

Өзімнің қысқаша жолдауымда, мен, Сізге осы экологиялық 
проблеманың жітілігін жеткізгеніме сенімдімін және осы игі іске өз 
үлесін қосуға қабілетті, қатарларында адамның мекен ететін орта-
сын сақтау үшін күресетіндер бар, Сіздің елдің мемлекеттік және 
қоғамдық ұйымдары аралды құтқарудың Халықаралық қорына 
қолдау көрсетуді бастауға Сіздің көмектесетініңізге сенемін.

Премьер-министр мырза, менің сізге деген аса зор құрметпен 
ризашылығымды қабыл алыңыз.

нҰРсҰлТАн А. нАЗАРБАЕВ,
Халықаралық Аралды құтқару Қорының Президенті

Халықаралық аралды құтқару қорының президентінің 
жолдауын көшбасшыларына жіберілген елдердің тізімі

1. аустралиялық Кеңес
2. австрия республикасы
3. БельгияКорольдығы
4. Бразилия Федеративтік республикасы
5. ұлыбритания
6. Германия Федеративтік республикасы
7. Грекия республикасы
8. дания Корольдығы
9. араб республикасы Египет
10. Израиль мемлекеті
11. Үндістен республика 
12. Иран Ислам республикасы
13. Испания
14. Италья республикасы
15. Канада
16. қытай Халық республикасы
17. Корея республикасы
18. Кувейт Мемлекеті
19. Малайзия
20. Мексика құрама Штаттары
21. Нидерланды Корольдығы
22. Пакистан Ислам республикасы
23. Сауд аравия Корольдығы
24. Сингапур республикасы
25. америка құрама Штаттары
26. түркия республикасы
27. Финляндия республиксыа
28. Француз республикасы
29. Швейцария Конфедерациясы
30. Швеция Корольдығы
31. оңтүстік африка республикасы
32. Жапония
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10-Қосымша
Халықаралық аралды құтқару қоры

туралы ережені бекіту туралы қазақстан республикасының 
жоғары кеңесінің қаулысы

қазақстан республикасының Жоғары Кеңесі қаулы шығарады:
қазақстан республикасымен, қырғыз республикасымен, 

тәжікстан республикасымен, түркіменстан және Өзбекстан респу-
бликасымен 1993 жылдың 26 наурызында қызылорда қаласында 
қол қойылған Халықаралық аралды құтқару қоры туралы Ережесі 
бекітілсін.

Қазақстан Республикасының 
жоғары Кеңесінің Төрағасы
с. АБДИлЬДИн

Алматы, Үкімет Үйі
19 қазан 1993 жыл
№2462-XII.

11-Қосымша
аймақтың әлеуметтік-экономикалық 

дамуын ескере отырып, жақын арадағы 
3-5 жылда арал теңізі алабының экологиялық жағдайын 

жақсартудың нақты әрекеттерінің бағдарламасы бойынша 
орталық азия мемлекет басшылары мен ресей федерациясының 

үкіметінің  Шешімі

орталық азия Мемлекет Басшылары мен ресей Федерациясының 
Үкіметі шешті:

Мемлекетаралық кеңес мамандарымен дайындалған және 
мақұлданған жақын арадағы 3-5 жылда арал теңізі алабының 
экологиялық жағдайын жақсартудың нақты әрекеттерінің 
бағдарламасы бекітілсін және аймақтың әдеуметтік-экономикалық 
дамуын ескере отырып, арал, арал маңы және арал теңізі алабының 
проблемаларын шешу бойынша тұжырымдаманың негізгі ережелері 
мақұлдансын.

Қазақстан Республикасынан  н.  назарбаев 
Қырғыз Республикасынан   А. Ақаев
Тәжікстан Республикасынан  Э. Рахмонов 
Түркіменстаннан    с. ниязов 
Өзбекстан Республикасынан                           И. Каримов
Ресей Федерациясынан                                    Ю. яров

11 қаңтар 1994  жыл нукус қаласы
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аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын ескере отырып, 
жақын арадағы 3-5 жылда арал теңізі алабының экологиялық 

жағдайын жақсартудың нақты әрекеттерінің 
Бағдарламасы 

(Негізгі Ережелер)

қазақстан республикасы, қырғыз республикасы, тәжікстан 
республиксы, түркіменстан және Өзбекстан республикасы, ре-
сей Федерациясының қатысуымен, арал теңізі және арал маңы 
проблемаларын шешу, арал аймағының экологиялық сауықтыру 
және әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету бойынша 
бірлескен әрекеттер туралы Келісімін негізге ала отырып, мынадай 
Бағдарламаны қабылдау қажеттігін мақұлдайды:

1. арал теңізі алабындағы су бөлу, суды тиімді пайдалану және 
су ресурстарын қорғаудың ортақ стратегиясын жасаужәнеоның 
негізінде аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын ескере оты-
рып, ластанудан суларды қорғау және бірлесіп пайдалану мәселелерін 
реттейлтін мемлекетаралық құқықтық және нормативтік актілердің 
жобаларын дайындау.

ауыл шаруашылығы өндірісінде және өнеркәсіптік өнімге, 
сондай-ақ әр түрлі технологиялық қажеттіктерге суды шектеулі 
жұмсау бойынша нормативтерді әзірлеу және іске қосу.

Мерзімі: 1994-1995 жж.
2. ағын қалыптасқан аймақта гидрометорологиялық 

қазметтердің қадағалау пункттерін аспаптармен және аппаратура-
мен жабдықтаудың деректер банкін жасай отырып, табиғи ортаның 
жағдайын қадағалаудың аймақтық жүйесін, су ресурстарын есепке 
алу және оларды пайдаланудың бірегей жүйесін әзірлеу және арал 
теңізі алабы үшін ендіру. 

Мерзімі: 1994-1996 жж.
3. Су сапасын жақсарту қағидасын, ластаушылардың барлық 

түрлеріне шектеу жасау, өзендерге және басқа су көздеріне 
және Халықаралық аралды құтқару қорынан тысқары мемлекет 
аумақтарына минералдығы жоғары және ластанған коллекторлық-
кәріздік суларды, сондай-ақ тазартылмаған өнеркәсіптік және 
коммуналдық-тұрмыстық суларды тастауды қысқарту және әрі 
қарай толығымен тоқтату бойынша шаралар қабылдау.

аталған тастандылардың түсуінен, осы өзендерді қорғауды 
қамтамасыз ететін Әмудария және Сырдария өзендерінің бойындағы 
коллекторлық жолдардың құрылысын аяқтау, сондай-ақ арал 
теңізі алабындағы елді мекендер, өнеркәсіптік,ауыл шаруашылық 
кәсіпорындары үшін  тазарту құрылғыларын салу және  қажетті 

қайта құрастыруды жүзеге асыру.
арал теңізіне есептелінген су жұмсалымын қамтамасыз ету 

мақсатында Шардара гидроторабының суды тастау-реттеуші 
қондырғыларын және Сырдария өзенінің арнасының су жіберу 
қабілеттілігін арттыру бойынша іс шараларды орындау.

Кіші теңізді сақтау және қалпына келтіруді қамтамасыз ететін 
жобалық және инженерлік іс шараларды жүзеге асыру.

Мерзімі: 1994-1997 жж.
4. Әмудария және Сырдария атырауларының аумағында 

және арал теңізінің кеуіп кеткен түбіне жақын телімдерде жасан-
ды жолмен суландырған ландшафтық экожүйелер жасау бойын-
ша инженерлік шешімдер нұсқаларын таңдау бойынша жұмыстар 
және тиісті зерттеулерді орындау, осы аумақтарды сауықтыру және 
табиғи-тарихи экологиялық режимін қалпына келтіру мақсатында, 
осы жерде қажетті мелиоративтік іс-шаралар жүргізу.

Бірінші кезектегі жұмыстарды іске асыру мерзімі: 1994-1997 жж.
5. орталық азия мемлекеттерінің тұрғындарына таза сапалы 

ауыз су берумен және санитралық-эпидемиологиялық жағдайын 
жақсартумен қамтамасыз ететін «таза су»  және  «денсаулық» 
мемлекетаралық бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру.

Бірінші кезектегі іс шараларды және бағдарламаларды іске асы-
ру мерзімі: 1994-1997  жж.

6. қажетті су шаруашылық және экологиялық зерттеулер жүргізу 
және олардың негізінде Халықаралық аралды құтқару қорына 
ағынның қалыптасатын аймағындағы жағдайларды сауықтыру бой-
ынша нақты шараларды жүзеге асыру. 

Мерзімі: 1994-1998 жж.
7. «Әмудария» алаптық су шаруашылық ұйымы (БВо) және  

«Сырдария» алаптық су шаруашылық ұйымы (БВо) алаптық су 
шаруашылық бірлестіктерін техникалық құралдармен жабдықтау, 
осы алаптарда аталған алаптық су шаруашылық ұйымдарында 
ақпарат және болжау орталықтарын ұйымдастыра отырып, су ре-
сурстарын басқарудың автоматтандырылған жүйесін (аСу) ендіруді 
қамтамасыз ету.

2-ші кезектегі аСу – Сырдария және 1-ші кезектегі аСу – 
Әмудария жобаларын іске асыру мерзімі: 1994-1996 жж.

8. ықтимал сыртқы су көздерінен арал теңізі алабын толтырудың 
донорлық проблемасы бойынша техникалық-экономикалық 
негіздемені (тЭН – тЭо) жасауды жүзеге асыру.

тЭН жасау мерзімі: 1994-1997 жж.
9. арал теңізі алабындағы суару және мелиоративтік құрылғылар 

жүйесін салу және пайдаланумен айналысатын су шаруашылық және 
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басқа ұйымдар үшін  механизмдерді, техникаларды, жабдықтарды, 
қосалқы бөлшектерді, материалдық-техникалық ресурстарды. 
Гуманитарлық көмектерді және басқа жүктерді орталық азия 
мемлекеттері және ресей Федерациясының аумақтары арқылы та-
сымалдау және жеткізуге кедергісіз жағдайлар жасау.

Мерзімі:1994 жылдың 1-ші тоқсанынан бастап.
10. арал теңізі алабының проблемалары бойынша 

Мемлекетаралық Кеңестің мүшелеріне, оның атқарушы комитетінің 
штатына, жұмысқа тартылатын сарапшыларға, Халықаралық арал-
ды құтқару қорының мүшелеріне, оның атқарушы дирекциясының 
қызметкерлеріне, Мемлекетаралық Кеңестің жанында құрылған ко-
миссия мүшелеріне, сондай-ақ «Әмудария» алаптық су шаруашылық 
ұйымы (аСШұ) және  «Сырдария» алаптық су шаруашылық ұйымы 
(аСШұ) және Мемлекетаралық үйлестіруші су шаруашылық комис-
сиясы органның қызметкерлеріне орталық азия мемлекеттерінің 
аумағында олардың қызметтік міндеттерін орындаған кезде 
дипломаттың иммунитет және еркін қатынауды қамтамасыз ету.

1993 жылдың 13 шілдесінде ташкент қаласында арал теңізі 
алабы проблемалары бойынша Мемлекетаралық Кеңеспен 
мақұлданған, аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын ескере 
отырып, арал, арал маңы және арал теңізі алабының проблемала-
рын шешу бойынша қазақстан, қырғызстан, тәжікстан, түркіменстан 
және Өзбекстанның тұжырымдамаларының негізгі ережелерін және 
осы Бағдарламаның қағидалары мен ережелерін Мемлекетаралық 
Кеңеске, Халықаралық аралды құтқару қорына, басқа халықаралық 
және қоғамдық ұйымдарға өздерінің практикалық қызметтерінде 
басшылыққа алуға кеңес беру.

Бағдарламада көзделген іс шараларды қаржыландыруды  
құрылтайшы-мемлекеттердің Халықаралық аралды құтқару қорына 
жинаған жиналымдары, басқа халықаралық қорлармен, несие-
лер және Әлемдік Банктің гранттары, сондай-ақ орталық азия 
мемлекеттерінің өз қаражат көздерінен іздестірілген және ықтимал 
мақсатты түсірілімдері есебінен жүзеге асырылады.

Мемлекетаралық Кеңестің атқарушы Комитеті қызылорда 
қаласында 1993 жылдың 26 наурызында қол қойылған «арал 
аймағының әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз ету 
және экологиялық сауықтыру, арал теңізі және арал маңы пробле-
маларын шешу бойынша бірлескен әрекеттер  туралы Келісімге» 
барлық қатысушы-мемлекеттердің ғылыми, жобалау және басқа 
ұйымдарын осы мақсатқа тарта отырып,  Бағдарламамен беліленген 
іс шараларды іске асыруға бақылау, әзірленімдерді үйлестіру, жо-
спарлауды қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасынан  н. назарбаев 
Қырғыз Республикасынан А.Ақаев
Тәжікстан Республикасынан  Э. Рахмонов 
Түркіменстаннан                                         с. ниязов 
Өзбекстан Республикасынан  И. Каримов
Ресей Федерациясынан   Ю. яров

11 қаңтар 1994 жыл  нукус қаласы
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12-Қосымша
қазақстан республикасы, қырғыз республикасы, тәжікстан 
республикасы, түркіменстан және Өзбекстан республикасы 

президенттерінің бірлескен мәлімдемесі
1995 жылдың 3 наурызы  

дашковуз қаласы

Біз, қазақстан республикасы, қырғыз республикасы, тәжікстан 
республиксы, түркіменстан және Өзбекстан республикасы 
Президенттері дашковуз қаласына арал теңізі проблемалары бой-
ынша жыл сайынғы мәжіліске жинала отырып және екі жақтық және 
көпжақтық келіссөздер жүргізе отырып, мәлімдейміз;

қазіргі кезде біздің аймақ өз тарихында маңызды, өтпелі сәтті 
басынан өткізіп жатыр. Біздің мемлекеттеріміз тәуелсіздік пен 
егемендік алған сәттен бастап, олардың әлеуметтік-экономикалық, 
саяси, мәдени дамуында терең құрылымдық өзгерістер өтуде. Бүгін 
мемлекет пен қоғамның демократиялық институттарының құрылу 
негіздері салынуда.

Бастан өтіп жатқан сәттің маңыздығына сүйене отырып, 
біздің елдеріміздің қазіргі және болашақтағы жағдайы үшін өз 
жауапкершілігімізді сезіне отырып, тең құқықтық ынтымақтастық, 
жақсы көршілік және өзара құрмет бір бірімізге қатынас бойынша 
біздің саясатымыздың қағидаларының негізін қалаушы болады. 
Біз біздің елдеріміздің арасындағы саяси, сауда-экономикалық, 
ғылыми-техникалық, мәдени, гуманитралық саладағы тығыз 
ынтмақтастық үшін қолайлы жағдай жасауға көмектесуге өзіміздің 
дайын екендігіміз туралы мәлімдейміз.

осы аймақта тұратын халықтар тарихи, мәдени дамуының 
ортақтығымен біріккен, оларды ғасырлық дәстүрлер мен 
адамгершілік құндылықтар жақындастырады. олар әрдайым өзара 
құрмет, бейбітшілік және тату тәтті көршілік рухта бірге тұрды.

ортақ рухани құндылықтармен қатар, бізді сондай-ақ бізді 
аймақтың энергетикалық, су және басқа табиғи ресурстарын 
пайдалануға негізделген дәстүрлі сауда-экономикалық байланыстар 
да біріктіреді.

Біз, жаңа мемлекеттер басшылары, осыны, өзіміздің 
практикалық әрекеттерімізбен ата-бабамыздан қалған ұлы Мұраның 
әрі қарай артуына көмектесуге тиіс екендігімізді есте сақтауға тиіспіз, 
елдерде бар экономикалық әлеуеттерді ашу үшін оны іске қосу ке-
рек. Бұл әлеует экологиялық сипаттағы маңызды мәселелерді, 
олардың ішінде арал проблемасы өзекті болып табылады, шешу 
үшін пайдаланылуға тиіс.

Біздің елдеріміз бүгін Біріккен ұлттар ұйымына, Еуропадағы 
ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымына, тМд және басқа беделді 
халықаралық ұйымдарға мүше. Сыртқы саясатымызда халықаралық 
құқықтың жалпыға ортақ қабылданған қағидаларын сақтай және 
ұстай отырып, біз аумақтық біртұтастықты және бір біріміздің 
егемендігімізді сыйлау, тарихи қалыптасқан шекараларымызды 
мойындайтындығымыз туралы мәлімдейміз. Біз, сондай-ақ әр 
мемлекеттің өз даму жолын таңдауын, мемлекеттік және қоғамдық 
құрылғыларын таңдау құқығын мойындаймыз, достық емес 
күштердің мүдделеріне қызмет ететін біздің біртұтас бірлігімізге 
қатысты күмән тудыруға қабілетті, бір бірімізге қатысы бойынша 
мәлімдемелерден бас тартуға дайын екенімізді растаймыз, 

Мемлекеттік құрылыс саласында, біздің елдерде экстремизмнің 
саяси, діни және басқа түрлерін қабылдамайтын, демократиялық 
құндылықтарға негізделген әділ қоғам қоғам құру саласында біз 
ұқсас міндеттерді шешеміз.

Біздің елдеріміз және халықтарымыздың өркендеуі және 
игіліктерге жетуінің басты негізі ретінде, осы принциптерге 
бейілділікке екі, сондай-ақ көп жақтылық негізде барлық елдермен, 
бір бірімізбен тең құқықтық және өзара пайдалы ынтымақтастыққа 
өзіміздің ашықтығымызды мәлімдейміз.

Қазақстан Республикасынан  н. назарбаев 
Қырғыз Республикасынан А.Ақаев
Тәжікстан Республикасынан  Э. Рахмонов
Түркіменстаннан    с. ниязов
Өзбекстан Республикасынан  И. Каримов
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13-Қосымша
арал теңізі алабының тұрақты даму проблемалары бойынша 

Халықаралық ұйымдар мен орталық азия мемлекеттерінің нүкүс 
декларациясы

Кіріспе
орта азия аймағының халықтары ғасырдан ғасырға әлемдік 

мәдениеттің дамуына елеулі үлес қосты. Бүкіл адамзаттың игілігі 
болып, олардың ғылымдағы, шаруашылық қызметтегі және 
мәдениеттегі жетістіктері табылады. Ерте кезден бастап-ақ, олар 
күрделі суару жүйелері мен құрылғыларды салуға, шөлейттерде 
оазис салуға үйренді. олардың еңбегімен үздік сәулет өнерінің 
үлгілері салынған. олардың кемеңгерлері мен математика, астроно-
мия, медицина, инженерияда жаңалықтар ашылды, алайда соңғы 
уақытта аймақ тұрғындарының алдында өтпелі кезеңнің саяси және 
экономикалық қиындықтарымен қиындатылған және экологиялық 
апатпен байланысты елеулі проблемалар пайда болды. арал 
дағдарысы табиғи ресурстарды пайдалану және қоршаған ортаға 
қатынасы бойынша ойластырылмаған саясаттың нәтижесі болып 
табылады. Басты себеп Әмудария мен Сырдария өзендерінен суа-
ру қажеттіліктеріне суды шамадан тыс көп жұмсау болып табылады. 
Бұл, арал теңізінің кебуіне және орталық азия мемлекеттері мен 
көршілес мемлекеттердің экологиясына теңдесі жоқ әсер етті.

Су жетіспеуінің өсуі және оның сапасының нашарла-
уы, топырақтың және өсімдік жамылғысының деградацияға 
ұшырауына, флора мен фаунаның өзгеруіне, балықты қайта өңдейтін 
саланың құлдырауына, сондай-ақ суармалы егістіктің тиімділігінің 
төмендеуіне әкелді. Экологиялық жағдайдың қиындауы арал 
теңізі алабының 35 миллион тұрғындарының тіршілік жағдайына, 
олардың денсаулық жағдайына тікелей де, жанама да жағымсыз 
әсер етті, шаруашылық қызметін бұзды, оның өзі, осы аймақтағы 
көші-қон үрдістердің күшеюіне әкелді.

қазіргі кезде аймақтық органдар құрылып, нақты әрекеттер жо-
спарлары әзірленді. Бұл халықаралық қолдауларды, соның ішінде 
арал теңізі бағдарламалары бойынша  қолдауларды тартуға жаңа 
жол ашты. ол аталған жоспарға негізделеді және осы аймақтың 
тұрақты дамытуға бағытталған. Су ресурстарымен байланысты 
проблемалардың ауқымдылығы мен күрделілігі, кешенді және 
көпсалалық әдістерді және аймақ мемлекеттері мен халықаралық 
бірлестік арасындағы ынтымақтастықты дамытуды талап етеді. 
ынтымақтастықты үйлестіру Бүкіләлемдік Банкпен, ПрооН және 
ЮНЕП-пен жүзеге асырылады. донорлар арал теңізі бойынша арал 

дағдарысының себептерін болдырмауға және проблемаларын ше-
шуге бағытталған бағдарламаларға елеулі көмек көрсетеді.

міндеттемелер
Жоғарыда аталғандар және осы Халықаралық конференция-

да талқылау нәтижелеріне сәйкес, арал теңізі алабы аймағындағы 
экологиялық дағдарыс салдарын және оның табиғат пен адамға 
әсер етуін жеңуде әрі қарай жұмыс істеу шешім қабылдауда, тату 
тәтті көршілікте, өзара құрмет негізінде аймақтық деңгейде толық 
ынтымақтастық бойынша біздің міндеттемемізді растаймыз. Біз, 
сондай-ақ халықаралық бірлестікке, мемлекеттер үкіметіне және 
әлемнің барлық халықтарына біздің бірлескен әрекеттерімізге 
көмек көрсетуге шақырамыз.

I. тұрақты даму қағидаларына берілгендік
Біздің тұрақты даму қағидаларына берілгендігімізді, біз 

мәлімдейміз және ол үшін мыналарды жасау керек:
арал дағдарысын шешу бойынша ұзақ мерзімдік стратегия 

және бағдарламаны тұрақты даму қағидалары бойынша мынадай 
жолдармен дамыту және іске асыру:

- тұрақты даму үшін негіз ретінде су, жер және биологиялық 
ресурстардың маңызды мәнін мойындау;

- ауыл жәнеорман шаруашылығы жүйесінде теңестірілген және 
ғылыми-негізделген жүйесіне өту;

- суаруда және қоршаған ортаны қорғауда  жетілдірілген техно-
логияларды қолдану, су ресурстарын пайдаланудың экономикалық 
әдістерін әзірлеу арқылы суару тиімділігін арттыру;

- жер және су ресурстарын пайдаланудың ұзақ мерзімдік 
түрлерін ынталандыру.

адамдардың тіршілік деңгейінің төмендеуіне жол бермеу, бір 
мезгілде болашақ ұрпақтарды мынадай жолмен лайықты өмірмен 
қамтамасыз ете отырып:

- адамдардың денсаулығын жақсартуға, тіршілік деңгейін 
арттыруға және мәдени мұраны сақтауға бағытталған бастамаларға 
көмек көрсету.

аймақтың табиғи ресурстарын кешенді басқару жүйесін мына 
жолмен жетілдіру:

- қоршаған ортаның жағдайына, әсіресе су ресурстарының 
жағдайын бақылаудың аймақтық жүйесін жасау;

- қоршаған ортаны қадағалау бойынша ақпаратпен алмасу 
жүйесін жасау;

- экологиялық стандарттарды және онымен байланысты 
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заңнамаларды үйлестіру.
арал алабындағы су ресурстары бойынша олардың арасындағы 

өзара қатынастарды реттейтін, бұрынырақ қол қойылған және 
қолданыстағы келісімдер, шарттар және басқа нормативтік актілерді 
орталық азия мемлекеттері мақұлдайтынын және оларды кедергісіз 
орындауға қабылдайтындығымен біз келісеміз.

II. Халықаралық Конвенциялар мен Келісімдерге қосылу
Халықаралық келісімдерді, соның ішінде, тұрақты даму бой-

ынша декларацияны (рио-де-Жанейро, 1992 жыл), Бүкіләлемдік 
табиғат хартиясын, шөлейттенумен күресу бойынша халықаралық 
конвенцияны, климаттың ғаламдық өзгеруі туралы, биологиялық 
алуантүрлілікті сақтау туралы және шекаралас суларды сақтау тура-
лы өзіміздің толық қолдайтынымыз туралы біз мәлімдейміз.

одан басқа, біз арал теңізі алабының тұрақты дамуы бойынша 
Халықаралық конвенцияны құру қажет деп санаймыз. Суды бірлесіп 
пайдалану мәселесі және экологиялық стандарттарды және онымен 
байланысты заңнамаларды бірегейлендіру мәселесі, онда басым 
жағдайға ие болуға тиіс. осыған байланысты біз Бұұ агенттіктеріне, 
ең алдымен ПрооН-ға осындай конвенцияның жобаларын әзірлеуге 
көмек көрсету өтінішімен жолданамыз.

III. адам дамуының қағидаларына берілгендік
тұрақты даму концепциясының ажыратылмас бөлігі болып 

табылатын денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету 
саласындағы біздің міндеттемелерімізге сенімді бола отырып,  арал 
алабы аймағындағы дағдарыстың салдары кейінге қалдырмайтын 
және нақты әрекеттерді талап ететінін біз мақұлдаймыз.

Біз, өз күшіміз бен ресурстарымызды приоритеттік 
қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағыттауға уәде береміз және 
осы мәселеде халықаралық қоғамның көмегіне және қолдауына 
жүгінеміз. Біз, арал апатына қатысты халықаралық бірлестіктің ха-
бардар болуын арттыруға ниеттеміз және тұрақты даму үрдісіне 
көмектесу мақсатында ақпаратты дайындау және таратуда бар 
күшімізді салуға дайынбыз.

осы аймақта көмек көрсететін орталық азияның жас 
демократиялық  мемлекеттерінің және ұйымдарының өкілдері 
ретінде, экономикалық үрдісте және біздің алдымызда тұрған 
проблемаларды шешуде біздің халықтарымыз бен үкіметтік емес 
ұйымдардың қатысуын қамтамасыз етуге міндеттенеміз.

Iv. аймақтық мекемелердің дамуына көмектесу

Біз, аймақтық мекемелер – арал теңізі алабының проблемала-
ры бойынша Мемлекетаралық Кеңеске, оның атқарушы Комитетіне, 
аралды құтқарудың Халықаралық қорына және оның атқарушы 
дирекциясына сенім және бүкіләлемдік көмек көрсетуге дайын 
екенімізді растаймыз. Біз,  осы аймақтық құрылымдарды нығайту 
үшін болашақта да қолдау көрсетуге міндеттенеміз. ол үшін:

- біз, осы аймақтық мекемелердің қызметіне қатысты қаржылық 
міндеттемелер және олардың мүшелеріне Бұұ уәкілеттіктерінің 
қызметкерлерімен бірдей құқықтар мен иммунитет беруге өз 
ниеттерімізді растаймыз және атқарушы Комитеттің тұрақты босаған 
төрағасының (қазіргі қолданыстағының өкілеттік мерзімі аяқталуы 
бойынша) болу қажеттігі туралы ұсыныспен келісеміз;

- біз әлеуметтік-экономикалық даму бойынша Мемлекетаралық 
Комиссияның, ғылыми-техникалық және Экологиялық 
ынтымақтастықтың (тұрақты даму бойынша Комиссия) әрі қарай 
даму қажеттілігі және маңыздылығын мақұлдаймыз.

арал теңізі алабы мемлекеттерінің тұрақты тұрақты дамуы бой-
ынша Бұұ Халықаралық конференциясында қабылданды.

нукус, 20 қыркүйек 1995 ж.

Қазақстан Республикасынан  н. назарбаев 
Қырғыз Республикасынан   А. Ақаев
Тәжікстан Республикасынан  Э. Рахмонов
Түркіменстаннан    с. ниязов
Өзбекстан Республикасынан  И. Каримов
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14-Қосымша
Халықаралық аралды құтқару қорының құрылымын қайта құру 

туралы орталық азия мемлекет басшыларының Шешімі

1. Халықаралық аралды құтқару қорының басқару құрылымын 
түбегейлі қайта құру туралы қазақстан республикасының Президенті 
Н. Ә. Назарбаев және түркіменстанның Президенті С. Ниязовтың 
ұсыныстары қабыл алынсын.

2. қазақстан республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев 
ұсынған қорды басқарудың принципиалдық схемасы мақұлдансын.

3. Екі жылдық мерзімге Халықаралық аралды құтқару қорының 
Президентін сайлау туралы ұсынысымен және, сондай-ақ сол 
мерзімге аралды құтқарудың Халықаралық қорының Президентінің 
ұсынысы бойынша атқарушы Комитетінің төрағасын бекітумен 
келісу.

орыс тіліндегі бір түпнұсқалық данада Алматы қаласында 1997 
жылдың 28 ақпанында жасалды.

түпнұсқалық данасы қазақстан Үкіметінің Мұрағатында 
сақталады, куәландырылған көшірмесі, осы Шешімге қол қойған 
әрбір мемлекеттерге жіберіледі.

Қазақстан Республикасынан  н. назарбаев
Қырғыз Республикасынан   А. Ақаев
Тәжікстан Республикасынан  Э. Рахмонов
Түркіменстаннан    с. ниязов
Өзбекстан Республикасынан  И. Каримов

Халықаралық Аралды 
құтқару Қоры

АРАЛ ТЕҢІЗІ АЛАБЫ 
ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

БОЙЫНША
ОРТАЛЫҚ АЗИЯ 

МЕМЛЕКЕТ 
БАСШЫЛАРЫНЫҢ 

КЕСТЕСІ

Аралды құтқарудың 
Халықаралық Қорының 

Атқарушы комитеті
10 адам – әр мемлекеттен 

2 адамнан

ТДМК-
КУР

МҮСШК 
– МКВК СЕКРЕТАРИАТ

Қор Президенті
Басқарма 5 адам – 

әр мемлекеттен 
1 адамнан

ТЕКСЕРУ 
КОМИССИЯСЫ

Қор Президенті

(Жыл сайын барлық мемлекеттер қорға қазақстан, түркіменстан 
және Өзбекстаннан бюджеттің табыс бөлігінен 0,3%, қырғызстан 
мен тәжікстан 0,1%-дан  )

Әрбір құрылтайшы-мемлекеттердегі Халықаралық аралды құтқару қорының 
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15-Қосымша
Халықаралық аралды құтқару қорының 

президентін қайта сайлау туралы 
орталық азия мемлекет басшыларының Шешімі

Халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшылары – 
орталық азия мемлекеттерінің Басшылары шешті:

1. Өзбекстан республикасының Президенті И. Каримов 
Халықаралық аралды құтқару қорының Президенті болып сайлан-
сын.

орыс тіліндегі бір түпнұсқалық данада Алматы қаласында 1997 
жылдың 28 ақпанында жасалды.

түпнұсқалық данасы қазақстан Үкіметінің Мұрағатында 
сақталады, куәландырылған көшірмесі, осы Шешімге қол қойған 
әрбір мемлекеттерге жіберіледі.

Қазақстан Республикасынан  н. назарбаев
Қырғыз Республикасынан   А. Ақаев
Тәжікстан Республикасынан  Э. Рахмонов
Түркіменстаннан    с. ниязов
Өзбекстан Республикасынан  И. Каримов

16-Қосымша
алматы деКлараЦиясы

Біз, туыстас мемлекеттердің қазақстан республикасы, қырғыз 
республикасы, тәжікстан республикасы, түркіменстан және 
Өзбекстан республикасының Президенттері:

- біздің елдеріміздің тәуелсіздігі мен егемендігін нығайтуға, 
біздің халықтарымыздың тіршілік деңгейін арттыруға ұмтылыспен,

- экологиялық қауіпсіздік ұлттық қауіпсіздіктің стратегиялық 
компоненттерінің бірі және орталық азия мемлекеттерінің 
приоритеттері мен мүдделерін қорғаудың маңызды қырлары болып 
табылатындығына сүйене отырып,

- арал теңізі алабындағы экологиялық апат ғаламдық сипатқа 
ие және оны шешу кейінге қалдыруға болмайтынын назарға ала 
отырып,

- арал аймағындағы экстремалдық экологиялық жағдай тек арал 
теңізі алабындағы ғана емес, сондай-ақ біздің ғаламшарымыздың 
басқа аймақтарына да жүз мыңдаған тұрғындардың тіршілік 
жағдайына және табиғи мекен ету ортасына жағымсыз әсер ететінін 
ескере отырып.

- қоршаған орта бойынша Бұұ Бүкіләлемдік Бағдарламасының 
ережелеріне («XXI ғасырдағы күн тәртібі») өздерінің сенімділігін 
растай отырып, орталық азия елдерінің тұрақты дамуы бойынша 
бірегей стратегиясын әзірлеу және іске асыруға ұмтылысын жан 
жақты қолдай отырып,

- шекаралас су ресурстарын басқарудың экологиялық әдісі 
болуға тиіс, халықаралық және мемлекетаралық деңгейлерде 
толық ауқымда ынтымақтастық бойынша, бұрын қабылдаған 
міндеттемелерді растай отырып, өзара зиян келтірмей әділ және 
ақылға қонымды жолмен жүзеге асырылуға тиіс,

- ядролық қаруды таратпау туралы Шартқа қол қойған олардың 
елдерінің бірегей пікірлерін білдіре отырып, орталық азияны 
ядролық қарусыз аймақ деп жариялау қажеттілігі,

- Алматы қаласында 1997 жылдың 28 ақпанында өткен кезде-
суде арал теңізі алабындағы экологиялық дағдарыс салдарын жеңу 
жолында бірлесе әрекет етуге ұмтылысқа сүйене отырып, мәлімдеді:

1998 жылды – Біріккен ұлттар ұйымының қолдауымен орталық 
азия аймағындағы қоршаған ортаны қорғау жылы болып жариялан-
сын,

Семей полигонының 50-жылдығы қарсаңында бүкіл мүдделі ел-
дер аймақтың басқа мемлекеттері қосылуы үшін орталық азияны 
ядросыз аймақ деп жариялау идеясын қолдады деп танылсын. 



Халықаралық аралды құтқару қоры 129Халықаралық аралды құтқару қоры 128
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Экологиялық қиындықтарға қарамастан арал теңізі алабын-
да, Семей полигоны ауданында және ядролық сынақтың әсерінде 
қалған басқа аймақтарда экологиялық жағдайларды сауықтыру 
бойынша елеулі әрекеттер жасаған орталық азия мемлекеттерінәі 
әрекеттерін атап өту,

арал проблемасын қоса алғанда, экологиялық қауіпсіздіктің 
кешенді бағдарламасын әзірлеу қажеттігін мақұлдай отырып, 
орталық азия аймағында ядросыз аймақ құру және ядролық техно-
логия және шикізаттың шығуымен күресу,

Біріккен ұлттар ұйымын және оның мамандандырылған 
агенттіктеріне арал теңізі алабындағы қалыптасқан экологиялық 
дағдарысқа жете назар аударуын және арал маңының апатқа 
ұшыраған тұрғындарға көмек көрсету бойынша шараларға назар 
аудара отырып, осы аймақта қоршаған ортаны қорғау бойынша 
әрекетті шараларды қолдануын мақұлдау.

Нақты әрекеттер Бағдарламасын және басқа аймақтық жоба-
ларды іске асыру бойынша халықаралық ұйымдар мен институтта-
рына олардың қызметіне қажетті көмек көрсету дайындығын растау.

арал теңізі алабының тұрақты дамуы бойынша Конвенцияның  
жобасын әзірлеуді халықаралық ұйымдармен бірлесе отырып 
аяқтау.

Қазақстан Республикасынан  н. назарбаев
Қырғыз Республикасынан   А. Ақаев
Тәжікстан Республикасынан  Э. Рахмонов
Түркіменстаннан    с. ниязов
Өзбекстан Республикасынан  И. Каримов

17-Қосымша
Халықаралық аралды құтқару қорының 

президентін қайта сайлау туралы 
орталық азия мемлекет басшыларының Шешімі

Халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшылары – 
орталық азия мемлекеттерінің Басшылары шешті:

1. түркіменстанның Президенті С. а. Ниязов Халықаралық арал-
ды құтқару қорының Президенті болып сайлансын.

орыс тіліндегі бір түпнұсқалық данада Ашгабат қаласында 1999 
жылдың 9 сәуірінде жасалды.

түпнұсқалық данасы түркіменстан Үкіметінің Мұрағатында 
сақталады, куәландырылған көшірмесі, осы Шешімге қол қойған 
әрбір мемлекеттерге жіберіледі.

Қазақстан Республикасынан  н. назарбаев
Қырғыз Республикасынан   А. Ақаев
Тәжікстан Республикасынан  Э. Рахмонов
Түркіменстаннан    с. ниязов
Өзбекстан Республикасынан  И. Каримов 
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18-Қосымша
Халықаралық аралды құтқару қоры туралы ережені бекіту 

туралы және Халықаралық аралды құтқару қоры және оның 
ұйымдарының  мәртебесі туралы  орталық азия мемлекет 

басшыларының Шешімі

орталық азия мемлекет Басшылары шешті:
1. Халықаралық аралды құтқару қоры туралы Ереже өзгертулері 

және толықтыруларымен бірге бекітілсін.
2. Халықаралық аралды құтқару қорының мәртебесі туралы 

Келісім бекітілсін және қазақстан республикасы, қырғыз респу-
бликасы, тәжікстан республикасы, түркіменстан және Өзбекстан 
республикасының Үкіметтеріне орталық азия республикаларының 
аумақтарында Келісімнің орындалуын қамтамасыз ету тапсырыл-
сын.

орыс тіліндегі бір түпнұсқалық данада Ашгабат қаласында 1999 
жылдың 9 сәуірінде жасалды.

түпнұсқалық данасы түркіменстан Үкіметінің Мұрағатында 
сақталады, куәландырылған көшірмесі, осы Ережеге қол қойған 
әрбір мемлекеттерге жіберіледі.

Қазақстан Республикасынан  
Қырғыз Республикасынан   
Тәжікстан Республикасынан  
Түркіменстаннан    
Өзбекстан Республикасынан  

Ашгабат қаласында 
1999 жылдың 9 сәуірінде

орталық Азия мемлекет Басшыларының шешімімен
БЕКІТІлДІ

Халықаралық аралды құтқару қорының ережесі 

I. қорды ұйымдастырудың негізі
1.1. Халықаралық аралды құтқару қоры, бұдан әрі қор, таш-

кентте 1993 жылдың 4 қаңтарында орталық азия мемлекет 
Басшыларының шешіміне сәйкес құрылды және осы Ереже негізінде 
әрекет етеді.

қордың негізгі міндеті аралды құтқарудың перспективалы 
бағдарламалары мен жобаларын және бірлескен практикалық 
әрекеттерін, аймақтың барлық мемлекеттерінің мүдделерін еске-
ре отырып, арал маңын және арал теңізі алабын экологиялық 
сауықтыруды қаржыландыру және несиелендіру болып табылады.

1.2. қазақстан республикасы, қырғыз республикасы, тәжікстан 
республикасы, түркіменстан және Өзбекстан республикасы 
қордың құрылтайшылары болып табылады. құрылтайшылар 
қатарында тең құқықтық бастамада жобалар мен бағдарламаларды 
қаржыландыруға қатысатын және қорды құру мақсатын қолдайтын, 
басқа мемлекеттер бола алады.

Халықаралық ұйымдар және басқа заңды және жеке тұлғалар 
қордың қатысушылары бола алады.

1.3. қордың тұрақты әрекет етуші атқарушы органы атқарушы 
комитет болып табылады.

атқарушы комитет тиісті артықшылары мен иммунитетке ие 
Халықаралық ұйым статусы бар заңды тұлға болып табылады.

атқарушы комитеттің қызметі алматы қаласында 1997 жылдың 
28 ақпанында орталық азия мемлекеттерінің Басшыларының 
шешімімен мақұлданған және қор Президентімен бекітілген, 
қордың атқарушы Комитетінің Ережесі басқарудың принципиалдық 
схемасы негізінде ұйымдастырылады.

1.4. қорға мыналар кіреді:
• Басқарма;
• тексеру комиссиясы:
• атқарушы комитет арқылы құрылтайшы-мемлекеттермен, 

донор-елдермен және халықаралық ұйымдармен 
қаржыландырылатын, аймақтық жобалар мен агенттіктерімен 
атқарушы комитет;

• орталық азия мемлекеттеріндегі атқарушы комитеттің  фили-
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алдары мен бөлімдері;
• Мемлекетаралық Үйлестіруші Су шаруашылық Комиссиясы 

(МҮСШК), оның Секретариаты, ғылыми-ақпарат орталығы,  алаптық 
су шаруашылық бірлестіктері – аСұ-БВо  «Әмудария» және аСұ-БВо  
«Сырдария»;

• тұрақты даму Комиссиясы, оның Секретариаты, ғылыми-
ақпарат орталығы.

атқарушы комитет арқылы құрылтайшы-мемлекеттермен, до-
нор-елдермен және халықаралық ұйымдармен қаржыландырылатын 
аймақтық жобалар мен агенттіктердің орналасқан жерлерін 
анықтау қордың құрылтайшы-мемлекет Басшыларының келісімі 
бойынша Халықаралық аралды құтқару қорының Президентімен 
айқындалады.

II. қор қаражатының қалыптасуы
2.1. қор құрылтайшы-мемлекеттер және қатысушылар жар-

налары есебінен қалыптасады. қордың құрылтайшылары мен 
қатысушылары 1998 жылдан бастап Халықаралық аралды 
құтқару қорының ағымдағы жарналары қазақстан республика-
сы, түркіменстан және Өзбекстан республикасы 0,3% мөлшерінде 
бюджетінің табыс бөлігінен, қырғыз республикасы, тәжікстан респу-
бликасы 0,1%  мөлшерінде  0,1% айқындалады және аударымдарды 
ұлттық валютаға бағам бойынша америка долларында жүргізіледі.

қор мыналар есебінен де қалыптасады:
• кәсіпорындардың, халықаралық және жеке шетелдік 

қоғамдық және ұлттық ұйымдардың, заңды және жеке тұлғалардың 
ерікті жарналарынан;

• жеке мақсатты бағдарламаларды шешуге бағытталған 
қаражаттар;

• басқа түсірілімдер.
2.2. Есеп беру жылы пайдаланылмаған  қор қаражаттары келесі 

қаржы жылына өтеді, алынбайды. арал проблемаларымен бай-
ланысты емес, осы Ережемен көзделмеген мақсаттарға қаражат 
бөлуге жол берілмейді.

2.3. қордың мүлкін, оның балансында көрсетілген негізгі және 
айналымдағы қаражаттар құрайды.

3.1.қордың қызметінің негізгі бағыттары болып мыналар табы-
лады:

• арал теңізін құтқаруға және шешуге арал апатының әсеріне 
ұшыраған аудандардағы экологиялық жағдайларды сауықтыру, 
сондай-ақ аймақтағы әлеуметтік-экологиялық проблемалар-
ды шешуге бағытталған ғылыми-практикалық және бірлескен 

мемлекетаралық экологиялық жобаларды және бағдарламаларды 
қаржыландыру және несиелендіру; 

• экологиялық тепе-теңдікті қалпына келтіру, табиғи ресур-
старды тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау бойынша 
бірлескен іргелі және қолданбалы зерттеулерді, ғылыми-техникалық 
әзірленімдерді қаржыландыру;

• арал алабының қоршаған ортаның жағдайы туралы 
қадағалаудың мемлекетаралық экологиялық жүйесін, деректер ба-
засын және басқа жүйелерді құру және қызметін қамтамасыз ету;

• ауа алабын, су және жер ресурстарын, өсімдік және жануар-
лар әлемін қорғау бойынша бірлескен іс шаралар жүргізуге қаражат 
жұмылдыру;

• шекаралас ішкі суларды басқару бойынша әзірленімдер мен 
бірлескен ғылыми-техникалық жобаларды қаржыландыру;

• арал алабын экологиялық сауықтыру және аралды құтқару 
бойынша халықаралық жобалар мен бағдарламаларды іске асыруға 
қатысу.

Iv. қор құқықтары
4.1. осы Ережемен айқындалған міндеттерді орындау үшін 

қордың мыналдай құқықтары бар:
• белгіленген тәртіпте құрылтайшы-мемлекеттерде және басқа 

мемлекеттерде қордың мақсаттары мен міндеттеріне жауап беретін 
барлық қызмет бағыттары бойынша заңды тұлға құқығымен өз фи-
лиалдары мен уәкілеттіктерін құруға;

• бағалы қағаздармен несие және басқа операцияларды жүзеге 
асыруға, кепілгер болуға және банк мекемелерінде депозиттерге 
қаражат салуға, белгіленген тәртіпте акциялар, облигациялар және 
басқа құнды қағаздар сатып алуға;

• экологиялық жобалар мен бағдарламаларды іске асырумен 
байланысты салаларда инвестицияларды жүзеге асыруға;

• өз атынан шарттар жасасуға, банк мекемелерінде тиісті шот-
тар ашуға, мәмлелер және басқа заңды актілер жасасуға.

v. қорды басқару
5.1. қор өз күшін арал теңізі алабының проблемалары бойынша 

бағдарламалар мен шешімдерді орындауға бағыттайды.
құрылтайшы-мемлекеттер қор Басқармасын құрайды, оның 

құрамына екі өкілдерін, біреуін қор Басқармасына, біреуін қор 
Басқармасының тексеру комиссиясына жібереді.

Басқарма орталық азия мемлекет Басшыларының Шешімімен 
белгіленген мерзімге құрылтайшы-мемлекеттер Басшыларының 



Халықаралық аралды құтқару қоры 135Халықаралық аралды құтқару қоры 134

қаЗақСтаН, Халықаралық аралды құтқару қоры (дЕрЕКтЕр ЖӘНЕ оқИғалар)қаЗақСтаН, Халықаралық аралды құтқару қоры (дЕрЕКтЕр ЖӘНЕ оқИғалар)
қ

о
с

ы
м

Ш
а

л
а

р

қ
о

с
ы

м
Ш

а
л

а
р

қатарынан сайланатын қор Президентімен басқарылады.
Президент қор қызметіне басшылықты жүзеге асырады, оның 

сыртқы экономикалық және халықаралық қызметін айқындайды, қор 
туралы Ережеге толықтырулар мен өзгертулер бойынша ұсыныстар 
енгізеді, қор жұмыс жоспарын қарайды және бекітеді.

қор Президенті Халықаралық қордың атқарушы комитетін құрады, 
атқарушы комитет туралы Ережені бекітедіжәне орталық азия мемле-
кет Басшыларының келісімі бойынша атқарушы комитеттің төрағасын 
сайлайды.

атқарушы комитет Басшысы қор Президенті болып табылатын 
елде орналасады.

қор Басқармасы өз отырыстарын  жылына екі реттен кем емес 
өткізеді. құрылтайшы-мемлекеттер Басқарманың қосымша отырыста-
рын өткізу туралы ұсыныстар енгізе алады.

5.2. атқарушы комитет өз қызметін атқарушы комитет туралы 
Ережеге, қор Басқармасының жұмыс регламентіне (тәртібіне) қор 
Президентіне және Басқармасына есеп береді.

атқарушы комитет төрағасы қор Президентімен келісім бой-
ынша штаттық қызметкерлердің еңбекақы тәртібін және мөлшерін, 
Басқармамен бекітілген смета шегінде жобалар мен бағдарламалардың 
жалдау бойынша орындаушыларының келісім-шарт ережелерін 
айқындайды.

атқарушы комитет төрағасының сенімхатынсыз қорға барлық 
мемлекеттік, халықаралық және басқа кәсіпорындар мен ұйымдарда 
уәкілдік етуге, қор мүлкіне өкім етуге және қызметкерлерді жұмыстан 
босатуға және қабылдауға құқығы бар.

vI. қордың есебі және есептемесі
6.1. қаржы жылы күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан бастап, 31 

желтоқсанына дейін. Әрбір жыл аяқталғаннан кейін есептеме және 
қор балансы жасалып, қор Басқармасына бекітуге тапсырылады.

6.2. Бухгалтерлік есеп және есептеме қордың тұрған жері бойын-
ша мемлекеттің заңнамасымен белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

6.3. қордың құрылтайшыларының қор Басқармасын шыққанға 
дейін 6 ай бұрын хабардар ете отырып, экологиялық бағдарламалар 
мен жобаларға жұмсаған қаражаттарды шегере отырып, қорға 
бастапқы және басқа жарналарын, табыстарын қайтара отырып, еркін 
шығуға құқығы бар.

осы Ережелер мәтініне толықтырулар мен өзгертулер енгізу талап 
етілетін мәселелер қор Басқармасының айырықша құзыретіне жатады.

қор қызметі қордың қатысушы-мемлекеттерінің Басшыларының 
шешімі бойынша тоқтатылуы мүмкін.

Ашхабад қаласында 
1999 жылдың 9 сәуірінде

орталық Азия 
мемлекет Басшыларының 

шешімімен БЕКІТІлДІ

қазақстан республикасы, қырғыз республикасы, тәжікстан 
республикасы, түркіменстан және Өзбекстан республикасының 

Үкіметтері арасындағы
КелІсІм

Халықаралық Аралды құтқару Қорының және оның ұйымдарының 
мәртебесі туралы

қазақстан республикасы, қырғыз республикасы, тәжікстан 
республикасы, түркіменстан және Өзбекстан республикасының 
Үкіметтері, әрі қарай «тараптар» деп аталады, Біріккен ұлттар 
ұйымының Жарғысының 55-бабының а) және в) тармақтарында 
көрсетілген мақсаттарға сүйене отырып, арал теңізі экологиялық 
дағдарыс аймағында тұратын халықтар үшін өз шешімін талап ететін:

мыналарды назарға ала отырып:
алматы қаласында 1992 жылдың 18 ақпанында қол қойылған 

«Мемлекетаралық су көздерінен су ресурстарын бірлесіп басқару 
және қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы» қазақстан 
республикасы, қырғыз республикасы, тәжікстан республика-
сы, түркіменстан және Өзбекстан республикасының арасындағы 
Келісімді;

1993 жылдың 4 қаңтарында ташкент қаласында қабылданған 
« Халықаралық аралды құтқару қорын құру туралы «орталық 
азияның мемлекет Басшыларының Шешімі:

орталық азия мемлекет Басшыларының 1993 жылғы 26 наурыз-
да қызылорда қаласында қабылданған «арал теңізін экологиялық 
сауықтыру және әлеуметтік-экономикалық дамуын, арал теңізіжәне 
арал маңы проблемаларын шешу бойынша бірлескен әрекеттер ту-
ралы» Келісімді.

орталық азия мемлекет Басшыларының алматы қаласында 
1997 жылдың 28 ақпанында қабылдаған «Халықаралық аралды 
құтқару қорын қайта құру туралы» Шешімін;

және Нукус қаласында 1995 жылдың 20 қыркүйегінде «Ну-
кус декларациясына» орталық азия мемлекет Басшыларымен 
қол қойылғанына сүйене отырып, Халықаралық аралды құтқару 
қорының ұйымдарына бүкіләлемдік көмек және сенім көрсетуге 
дайындықтарын растады;

арал теңізі алабындағы дағдарыс проблемаларын әрі қарай 
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шешу үшін күштерін біріктіре отырып, тараптар төмендегілер жайлы 
келісті:

1-тарау. Халықаралық аралды құтқару қоры
1-бап

Халықаралық аралды құтқару қоры, бұдан әрі «Хаққ-МФСа» 
деп аталады, оған мыналар кіреді:

• Басқарма;
• тексеру комиссиясы:
• атқарушы комитет арқылы құрылтайшы-мемлекеттермен, 

донор-елдермен және халықаралық ұйымдармен 
қаржыландырылатын, аймақтық жобалар мен агенттіктерімен 
атқарушы комитет;

• орталық азия мемлекеттеріндегі атқарушы комитеттің  фи-
лиалдары мен бөлімдері;

• Мемлекетаралық Үйлестіруші Су шаруашылық Комиссиясы 
(МҮСШК),  оның Секретариаты, ғылыми-ақпарат орталығы,  алаптық 
су шаруашылық бірлестіктері – аСұ-БВо  «Әмудария» және аСұ-БВо  
«Сырдария»;

• тұрақты даму Комиссиясы, оның Секретариаты, ғылыми-
ақпарат орталығы.

2-тарау. Халықаралық аралды құтқару қорының құқықтық 
мәртебесі
2-бап

«Хаққ-МФСа» ұйымы заңды тұлға болып табылады, 
Халықаралық ұйым мәртебесі бар және құқылы:

• келісім-шарттар жасасу, «Хаққ-МФСа» келісімі бойынша 
құрылымы мен қызметкерлер санын айқындауға;

• сотта жауапкер және талапкер болуға:
• «Хаққ-МФСа» келісімі бойынша мүлікті сатып алуға және 

өкім етуге, арал проблемалармен байланысты мақсаттарға дотаци-
ялар, гранттар, қарыздар және субсидиялар алуға, ережелер мен 
Жарғыға сәйкес өз қызметін жүзеге асыруға.

3-тарау. Хаққ-мфса ұйымдарының артықшылықтары  мен 
иммунитеттері
3-бап

тараптар Хаққ-МФСа мүлкін және үй-жайларын зиян келтіруден 
және қылмыстық қол сұғудан қорғау бойынша қажетті шаралар 
қабылдайды.

тараптар аумағы шегіндегі Хаққ-МФСа ұйымдары, олардың 

мүлкі тікелей барлық салықтан босатылады. Халықаралық донорлар 
мен ұйымдардың барлық демеушілік төлемдері салықтар мен жи-
налымдардан босатылады.

4-бап
Халықаралық аралды құтқару қоры ұйымдары Хаққ-МФСа 

келісімі бойынша филиалдар мен уәлілеттіктер құра алады, тиісті 
ережелер мен құрылтайшы құжаттарымен, оларға жүктелген 
қызметтерді орындау мақсатында есеп айырысу және валюталық 
шоттар ашуға құқылы. олар банк мекемелеріне ақша аудара алады, 
мәмлелер және басқа да заңды актілер жасаса алады.

Хаққ-МФСа ұйымдары жабдықтар мен материалдар сатып 
алу мақсатында валюталық есептен қаражат аудара алады, сондай-
ақ тараптардың заңнамаларына, ережелерге және құрылтай 
құжаттарына қайшы келмейтін өзінің қаржы қызметі бойынша басқа 
қызметтерді орындай алады.

5-бап
Хаққ-МФСа ұйымдары барған жеріндегі елдің мемлекеттік 

құпиясымен байланыссыз, тарихи, мәдени құндылығы жоқ, қызмет 
бабында пайдаланатын заттарды әкелгенде және шығарған кезде 
кедендік баж салығынан босатылады. алайда, осындай айыруға 
сәйкес әкелінген заттар, олар алып кеткен елде, тек осы елдің 
үкіметімен дайындалған шарттардан басқа жағдайларда сатылмай-
тын болады деп болжанады.

6-бап
Хаққ-МФСа ұйымдары барған елдерінің үкіметтік ұйымдары 

пайдаланатын жағдайларда Корреспонденция жібере алады және 
ала алады.

4-тарау. қызметкерлердің артықшылығы және  иммунитеттері
7-бап

Хаққ-МФСа ұйымдарының жергілікті және шетелдік мамандар-
ды, кеңесшілерді (сарапшыларды) жалдауға және қызметкерлерді 
(негізгі және қосымша қызметкерлер)  жалдаудың шарттары мен 
ережелерін айқындауға құқығы бар.

Халықаралық ұйымдармен  келісім-шарт бойынша жұмыстар 
негізінен жергілікті ұйымдар мен мамандардың күшімен орындала-
ды. Шетелдік сарапшылар тек өте қажет болғанда ғана тартылады. 
Мекеме жалдаған штат пен қызметкерлер, осы мекеменің төрағасы 
немесе директоры немесе олардың бірінші орынбасарларының 
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басшылығында болады.
Шетелдік іс сапарға аттанатын аралды құтқарудың Халықаралық 

қорының қызметкерлері:
а) Шығатын құжаттарды құзырлы органдар тараптар 

заңнамасымен белгіленген мерзімге және ресімдейді;
б) тараптар  Халықаралық аралды құтқару қорының ұйымына 

жұмысқа кіргенге дейінгі алған әлеуметтік қамсыздандыру 
зейнетақылары мен жәрдемақыларын сақтау үшін тиісті шаралар 
қабылдайды.

8-бап
Халықаралық аралды құтқару қорының Басқарма мен тексеру 

комиссиясының мүшелері, Халықаралық аралды құтқару қорының  
атқарушы комитетіндегі тараптар өкілдері - Халықаралық арал-
ды құтқару қорының атқарушы комитетінің мүшелері, сондай-
ақ филиалдарының басшылары және олардың орынбасарлары 
олардың өз қызметтерін тәуелсіз орындауды қамтамасыз ету үшін 
мынадай артықшылықтарды және иммунитеттерді пайдаланады;

а) жеке жүкке тыйым салудан, жеке ұстау немесе қамауға алу-
дан иммунитет, сондай ақ лауызымды тұлға ретінде айтылғанға, 
жазылғанға немесе олар жасағанға қатысты сот-іс жүргізу иммунитеті 
бар;

б) барлық қағаздар мен құжаттар қорғалғандығы;
в) курьерлер немесе вализдер арқылы қағаздар немесе хат-

хабарлар алуға құқылы;
г) өз міндеттерін орындаған кезде, олар уақытша болатын 

немесе олар сол арқылы өтетін елде, оларды немесе олардың 
жұбайларын иммиграция, шетелдіктерді тіркеу және мемлекеттік 
қызметтік міндеттер бойынша шектеулерден айыруға;

д) уақытша іс сапарларда жүрген шетелдік мемлекеттердің 
өкілдеріне берілетін ақша алмастыруға шектеулер мен валюталық 
операцияларға қатысты жеңілдіктер құқығына ие.

9-бап
Халықаралық аралды құтқару қорының ұйымдары өз 

қызметкерлері (негізгі және қосымша қызметкерлерге) мен сарап-
шыларына тараптармен бекітілген және шығындар сметаларымен 
белгіленген мөлшерде және тәртіпте төлемдерді жүзеге асыруға 
құқылы;

Халықаралық аралды құтқару қорының ұйымдарының 
қызметкерлері мен сарапшыларына барлық төлем түрлері, сол 
елдің заңнамасымен белгіленген тәртіпте жүргізіледі.

10-бап
Әрбір аймақтық ұйым осы баптың  ережелері қолданылуға тиіске 

қатысы бойынша лауазымдық тұлғалар санаттарын айқындайды.
аймақтық ұйымдардың лауазымды тұлғалары:
• олардың әйелдері және олардың қарауындағы 

туысқандарымен бірге иммиграция бойынша шектеулерден және 
шетелдіктерді тіркеуден босатылады;

• дипломатиялық миссияға кіретін тиісті атақтағы бар ла-
уазымды тұлғаларға берілетін валюта алмастыруға қатысты 
артықшылықтарды пайдаланады;

• тиісті елде лауазымға алғашқы түскен кезде өз жиһазы мен 
мүлкін баж салығынсыз алып кетуге құқылы;

• сол елдің азаматтары болып табылатын азаматтарға  
ереженің жоғары аталған тармақтары таралмайды.

11-бап
аймақтық ұйымдардың лауазымды тұлғаларына тараптар-

мен келісілген үлгідегі жеке бастың куәлігімен пайдалану құқығы 
беріледі.

тараптар аймақтық ұйымдардың жеке басының куәлігін заңды 
құжат ретінде таниды.

аймақтық ұйымдардың жеке басының куәлігі бар аймақтық 
ұйымдардың лауазымды тұлғаларынан, осындай талап етілетін 
жерлерде, виза беру туралы мәлімдеме, осы тұлғалар аймақтық 
ұйымдардың ісі бойынша жүретін болғандықтан, мәлімдемемен 
бірге хабарламалар берілген жағдайда асығыс тәртіпте қаралады.

12-бап
Басқарма, тексеру комиссиясының және Халықаралық аралды 

құтқару қорының атқарушы комитетінің мүшелеріне (филиалдар 
басшылары мен олардың орынбасарлары) артықшылықтар мен  
иммунитеттері жеке тұлғалардың пайдасына берілмейді, осы меке-
мелерде жұмысымен байланысты, олардың өз қызметтерін тәуелсіз 
орындауын қамтамасыз ету үшін беріледі. Сондықтан тараптардың 
құқықтары болумен қатар, сондай-ақ иммунитет, олардың пікірі 
бойынша сот әділдігін жүзеге асыруға кедергі келтірсе және одан бас 
тарту, иммунитет берілген мақсатқа залал келтірген әр жағдайларда, 
өз өкілдерінің иммунитеттерінен бас тарта алады.

5-тарау. қорытынды ережелер
13-бап

осы Келісімге барлық өзгертулер тараптар келісімімен енгізіледі.
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14-бап
осы Келісімді іске асыру барысында тараптармен Халықаралық 

аралды құтқару қорының ұйымдары арасындағы барлық дау-
лар мен алауыздықтар келіссөздер және кеңес берулер арқылы 
шешілетін болады.

15-бап
осы Келісім орталық азия мемлекет Басшылары бекіткен 

күннен бастап, яғни  1999 жылдың 9 сәуірінен бастап күшіне енеді.
Әрбір тарап осы Келісімнен алты ай бұрын депозитарийді, бұл 

туралы жазбаша хабардар ете отырып, шығуға құқылы.

19-Қосымша
ашгабат декларациясы

XXI ғасырдың алдында адамзат, оның тұрақты дамуына 
кедергі келтіретін елеулі экологиялық проблемаға ұшырады. 
қоршаған ортаның деградациясы – бұл табиғат ресурстарын тиімсіз 
пайдаланудың нәтижесі.

арал дағдарысының салдары орталық азия тұрғындарының 
тіршілік сапасына жағымсыз әсер етті, әлеуметтік қорғау проблема-
сы және таза ауыз сумен қамтамасыз ету ұшығып кетті.

азия мемлекеттері аймақтағы жағдайды жақсартуға, 
халықаралық бірлестіктерді, осы проблемаларды шешуге тартуға 
үнемі көңіл бөліп отырады. Халықаралық қорлар және қорлармен 
бірлесе отырып, жалпы экологиялық жағдайды сауықтыру және 
табиғатты пайдалану тиімділігін және мәдениетін арттыру, су және 
басқа ресурстарды пайдалануды түбегейлі өзгертуге бағытталған 
ғаламдық Экологиялық қордың қолдауымен «Су ресурстарын және 
қоршаған ортаны басқару» аймақтық жобасын іске асыру жүзеге 
асырылуда.

Сонымен қатар, арал теңізі алабының проблемасын шешу бой-
ынша жасалып жатқан әрекеттер жеткіліксіз.

Біз, туыстас республикалардың қазақстан республикасы, 
қырғыз республикасы, тәжікстан республикасы, түркіменстан 
және Өзбекстан республикасының Президенттері, болашақта 
біздің халықтарымызды болашаққа сенімділікпен және игілікпен 
қамтамасыз етуге ұмтылыспен, су шаруашылық қызметтің 
ықпалдастрылған қағидаларына негізделген, аймақтың су ресур-
старын тиімді пайдалану бойынша нақты әрекеттер және аймақтық 
стратегияны жүзеге асыруда бірлескен шараларды жасау қажеттілігін 
түсіне отырып,

арал теңізі алабындағы су ресурстарын пайдалану өзара 
мүдделер мен тату тәтті көршілік қағидаларын сақтай отырып, 
барлық талаптардың мүдделеріне жүзеге асырылуға тиіс,

шекаралас сулардың ластануын болдырмау, су экожүйелерін 
қалпына келтіру, қоршаған табиғи ортаны  және су ресурстарын 
басқару проблемалары бойынша ынтымақтастықты нығайту ісінде 
қордың құрылтайшы-мемлекеттерінің әрекеттерінің мәнін атап өте 
отырып,

арал теңізі проблемалары бойынша нақты әрекеттер 
Бағдарламасын бірлесіп іске асыру бойынша қабылданған 
шешімдерді растай отырып,

Жұртшылықтың хабардарлығы аймақтағы экологиялық және 
әлеуметтік-экономикалық саясатындағы жүргізілетін келісілген 
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әрекеттердің маңызды шарты болып табылатындығын мақұлдай 
отырып,

арал теңізі алабындағы экологиялық жағдайды сауықтыру және 
дағдарыс салдарын бірлесе жеңуге ұмтылысқа сүйене отырып,

Мәлімдейміз:
арал теңізі алабындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды 

сауықтырумен байланысты проблемаларды кешенді шешудің 
маңыздылығын мойындау.

арал теңізі алабының проблемалары бойынша жобалар мен 
бағдарламаларды іске асыруға ұйымдар, қорлар, донор-елдердің 
мүмкіндіктері мен қаражаттарын, халықаралық жұртшылықтың 
назарын аудару бойынша қызметті аймақтың мемлекеттерінде 
жәнеолардың уәкілеттіктерінде күшейту,

«арал теңізі алабындағы су ресурстарын және қоршаған ортаны 
басқару» жобасын ғаламдық Экологиялық қор және Бүкіләлемдік 
Банк қолдауымен іске асыруды қолдау және барынша көмекпен 
қамтамасыз ету,

арал теңізі алабындағы өзен ағысы қалыптасатын аймақтар – 
тау аймақтарының проблемаларын шешуге үлкен назар аудару,

арал теңізі алабында тұратын тұрғындарды әлеуметтік қорғау 
бойынша приоритеттік бағыттағы жобалар мен шаралар кешенін 
іске асыру,

Шекаралас сулардың ластануымен және шөлейттенумен 
күресуге бағытталған әрекеттерді белсенділендіру,

арал теңізі алабының проблемалары бойынша жобалар мен 
бағдарламаларды іске асыру бойынша халықаралық ұйымдар мен 
институттарына олардың қызметіне көмек көрсету,

табиғатты қорғау, табиғатты тиімді пайдалану, қазіргі және 
болашақ ұрпақтардың мекен ету ортасын жақсартудың өзекті про-
блемалары туралы тұрғындардың хабардарлығын білім беру және 
басқа бағдарламары  арқылы арттыруға көмектесу.

Қазақстан Республикасынан  н. назарбаев
Қырғыз Республикасынан   А. Ақаев
Тәжікстан Республикасынан  Э. Рахмонов
Түркіменстаннан    с. ниязов
Өзбекстан Республикасынан  И. Каримов

Ашгабад қаласы, 9 сәуір 1999 ж.

20-Қосымша
қазақстан республикасы, қырғыз республикасы, тәжікстан 

республикасы, түркіменстан және Өзбекстан республикасының 
мемлекет басшыларының ташкенттегі мәлімдемесі 

қазақстан республикасы, қырғыз республикасы, тәжікстан ре-
спубликасы, түркіменстан және Өзбекстан республикасының Мем-
лекет Басшылары халықаралық саясат және аймақтық дамудың 
өзекті проблемаларын талқылай отырып, 

орталық азия халықтарының достастық пен тату тәтті көршілестік, 
тарихи және мәдени ортақтықтың дәстүрлі қатынастарына сүйене 
отырып,

Саяси диалогтың қалыптасқан практикасын және аймақтық 
ынтымақтастықтың қол жеткен деңгейін негізге ала отырып,

аймақтағы тұрақтылықты және халықаралық қауіпсіздікті 
нығайту үшін қазақстан республикасы, қырғыз республика-
сы, тәжікстан республикасы, түркіменстан және Өзбекстан 
республикасының  өзара пайдалы қатынастарының маңыздығын 
атап өте отырып,

аймақтық және халықаралық қауіпсіздік үшін  шекаралас 
ұйымдастырылған қылмыстан, наркоагрессиядан, саяси және діни 
экстремизмнен және халықаралық терроризмнен келетін қауіпке 
алаңдатушылық білдіре отырып, аймақта және оның айналасындағы 
өзгеріп отырған жағдайларды назарға ала отырып,

Су-энергетикалық ресурстарды, көлік коммуникацияларын 
және аймақтағы қолда бар экономикалық әлеуетті өзарапайдалы 
және тиімді пайдаланудың маңыздылығын мақұлдай отырып,

саяси, экономикалық, гуманитарлық және басқа салалардағы 
өзара пайда және өзара түсіністікке негізделген аймақ мемлекеттері 
арасындағы ынтымақтастықты әрі қарай тереңдетуге ерекше мән 
бере отырып,

мыналар туралы мәлімдейді:
1. Саяси, экономикалық, ғылыми-техникалық, мәдени және 

басқа салалардағы өзара пайдалы ынтымақтастық, сондай-
ақаймақтық және ғаламдық деңгейлерде бейбітшілік пен 
тұрақтылықты қолдауда маңызды рөл атқарады және аймақтың 
барлық елдерінің ұлттық мүдделеріне жауап беретін халықаралық 
аренада тығыз өзара әрекетті Мемлекет Басшылары растады,

Мемлекет Басшылары ортақәлемдік ұстанымдар арнасында 
жүзеге асырылып жатқан көпжақтық байланыстарды тереңдету 
біздің халықтарымыздың игілігіне орындалуына көмектесуге 
шақыратынын атап өтеді.
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Мемлекет Басшылары аймақтың елдерінің өзара әрекетінің 
негізгі приоритеті өзара пайдалы экономикалық ынтымақтастық 
болуға тиіс деп атап өтеді.

2. Мемлекет Басшылары көп жақтық және өзара пайдалы 
экономикалық қатынастарды әрі қарай дамыту қажеттілігін атай 
отырып, өз Үкіметтеріне өзара әрекеттерді барлық деңгейлерде 
және барлық мақсаттарда жандандыруға тапсырды:

Экономикалық ынтымақтастықтың пайдаланылмаған әлеуетін 
практикалық іске асыру, сондай-ақ оның дамуына жаңа импульстар 
беру;

қол жеткен уағдаластықтарды, сондай-ақ аймақ мемлекеттері 
арасындағы сауда-экономикалық саладағы ынтымақтастықта қол 
қойылған екі жақтық және көпжақтық құжаттарды іске асырудың 
механизмдері мен тиімді формаларын жасау.

3. Мемлекет Басшылары жалпыға ортақ  принциптер мен 
халықаралық құқық нормаларының негізінде орталық азиядағы 
су нысандары, су-энергетикалық ресурстары жәнесу шаруашылық 
құрылғылары саласындағы үйлестірілген және келісілген әрекеттер,  
аймақтың халықтарының игілігіне аймақтың мемлекеттерінің қолда 
бар энергетикалық және ауыл шаруашылық әлеуетін тиімді пайда-
лану үшін негіз болатынына сенімді.

Мемлекет Басшылары, өз Үкіметтеріне шекаралас су ресур-
старын мемлекеттік пайдалану механизмін жетілдіру бойынша 
жұмыстарды жеделдетуді тапсырды.

4. Мемлекет Басшылары сыртқы нарыққа шығу мақсатында 
ортақ инфрақұрылымды, ең алдымен, бірлескен көлік және  
энергетикалық жүйелерді жасау бойынша өзара әрекеткөп жақтық 
ынтымақтастықтың приоритеттік бағыттарының бірі болып 
табылатындығын атап өтті.

Мемлекет Басшылары халықаралық автомобильдік және 
темір жол тасымалдаулары саласындағы бұрынырақ жасалған 
уағдаластықтар мен келісімдерді мүлтіксіз орындау қажеттігін, 
сондай-ақ «Еуропа-Кавказ-азия» көлік-коммуникациялық 
жүйесінің жұмыс істеуінің тиімділігін арттыру бойыншаәрі қарайғы 
ынтымақтастықтың нақты бағыттарын айқындауды атап өтті.

Мемлекет Басшылары транскавказдық Еуроазиялық көлік желісі 
траСЕКл шеңберіндегі көліктік тасымалдаудың барлық түрлеріндегі 
келісілген тарифтік саясатты жүргізудің маңыздылығын мақұлдады.

5. Мемлекет Басшылары халықаралық құқық принциптері мен 
нормалары негізінде өз мемлекеттері арасында мемлекеттік шека-
ра желісін өтуді заңды ресімдеу үрдісін аяқтау маңыздылығын атап 
өтті.

Мемлекет Басшылары аймақтың елдері арасындағы шекаралар 
бейбітшілік, достық және тату тәтті көршілік шеарасы болды және 
солай болып қалатыны туралы бір пікірде.

6. Мемлекет Басшылары, ауған проблемасын саяси реттеу 
үрдісінің басталуын бағалай отырып, Х. Карзай басшылығындағы 
ауғанстанның уақытша әкімшілігіне елді соғыстан кейінгі қалпына 
келтіру міндеттерін шешуге бағытталған Бұұ және әлемдік 
бірлестіктің әрекеттерін қолдауды айтты.

орталық азия халықтары мен ауғаныстанның халықтары 
арасындағы дәстүрлі тату- тәтті көршілікті, олардың тарихи және 
мәдени ортақтығын назарға ала отырып, Мемлекет Басшылары 
халықаралық бірлестікке ықпалдастырылған және өз көршілерімен 
үйлесімде және бейбітшілікте өмір сүретін, жаңарған және 
демократиялық  мемлекетті тұрғызуда ауған халқына  гуманитарлық 
және басқа көмек көрсетуге дайындығын білдіреді.

7. Мемлекет Басшылары Үндістан мен Пәкістан арасындағы 
қатынастардың шиеленісуінің өсуіне алаңдатушылық білдіреді. 
Үндістан парламентіндегі адам өліміне әкелген, жақындағы 
террорлық акті айта отырып, Мемлекет Басшылары Үндістан 
мен Пәкістан басшыларын мемлекеттік кемеңгерлік танытуға, 
төтенше шаралардан бас тартуға және бар проблемалардысаяси 
құралдармен реттеуге шақырды.

Мемлекет Басшылары Үндістан мен Пәкістан арасындағы 
тату тәтті көршілік қатынастардың ұзақ мерзімде дамуына 
және нығаюына сенім білдіреді, ол аймақтық қауіпсіздік және 
тұрақтылықты қамтамасыз ету мүддесіне жауап берер еді.

8. Мемлекет Басшылары аймақтағы қауіпсіздік және 
тұрақтылықты қамтамасыз етуге приоритеттік мән бере отырып, 
осы мақсатта  21 апреля 2000 жылдың 21 сәуіріндегі тараптардың 
терроризммен, саяси және діни экстремизммен, трансұлттық 
ұйымдастырылған қылмыспен және қауіпсіздік және тұрақтылыққа 
басқа қауіптермен күрес бойынша бірлескен әрекеттер Шарты, 
сондай-ақ басқа уағдаластықтар шеңберінде осы мақсатта бірлескен 
қажетті әрекеттерді жасайды.

Мемлекет Басшылары халықаралық терроризмге, экстремизм-
ге, наркоагрессияға және ұйымдастырылған қылмастың басқа 
түрлеріне қарсы әрекет етудің жүйесін құру бойынша әлемдік 
бірлестіктің қадамдарын құптайды.

9. Мемлекет Басшылары орталық азия халықтары мен елдерінің 
ынтымақтастығын және тату тәтті көршілестігін нығайтудың 
маңызды факторы ретінде мәдени-гуманитарлық саладағы өзара 
әрекетті кеңейту және тереңдету қажеттігін атап өтті.
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10. Мемлекет Басшылары аймақтағы тұрақтылық пен 
бейбітшілікті қолдау бойынша бірлескен әрекеттерді әзірлеу, 
қауіпсіздіктің бірегей кеңістігін қалыптастыру мәселесі бой-
ынша өзара түсіністікті тереңдету, аймақтық экономикалық 
ықпалдастықтың механизмін және түрлерін жетілдіру, саяси диалог-
ты әрі қарай жалғастыру және диверсификациялау мақсатында, саяси, 
сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, мәдени-гуманитарлық 
қатынастар саласындағы көп жақты ынтымақтастықты күшейтуді 
айтты және орта азиялық Экономикалық Бірлестікті (ЦаЭС) «орта 
азиялық ынтымақтастық» (ЦаС) ұйымына қайта құруды шешті.

11. Мемлекет Басшылары өз Үкіметтеріне орта азиялық 
Экономикалық Бірлестікті (ЦаЭС) «орта азиялық ынтымақтастық» 
(ЦаС) ұйымына қайта құрумен байланысты барлық мәселені, жаңа 
ұйымның  заңды мәртебесі, құрылтай құжаттары, орта азиялық 
Экономикалық Бірлестіктің (ЦаЭС) қолданыстағы халықаралық-
құқықтық құжаттарынан шығатын тараптар міндеттемелерін 
сабақтастығына орта азиялық Экономикалық Бірлестіктің (ЦаЭС) 
шартты-құқықты инвентаризациясы,  және басқа  аспектержәне Мем-
лекет Басшыларының қарауы үшін тиісті ұсыныстар енгізудіқарауға 
тапсырды.

12. Мемлекет Басшылары ашықтық және дәстүрлі тату тәтті 
көршілестік жағдайда өткен сындарлы келіссөздер орталық 
азия мемлекеттерінің өзара пайдалы ынтымақтастығының және 
көршілестігінің әрі қарай дамуына елеулі үлес қосқанын атап айтты.

Мемлекет Басшылары осындай болған кездесулерді 
жалғастыруға келісті және қонақжай өзбек жерінде Өзбекстан 
республикасының Президенті И. Каримовтың көрсеткен жылы, бау-
ырмал қабылдауына өз ризашылдықтарын білдірді.

Қазақстан Республикасынан  н. назарбаев
Қырғыз Республикасынан   А. Ақаев
Тәжікстан Республикасынан  Э. Рахмонов
Өзбекстан Республикасынан  И. Каримов

Ташкент қаласы, 28 желтоқсан  2001 ж.

21-Қосымша
Халықаралық аралды құтқару қорының президентін сайлау ту-

ралы орталық азия мемлекет басшыларының Шешімі

Халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшылары орталық 
азияның мемлекет Басшылары шешті:
Екі жылдық мерзімге Халықаралық аралды құтқару қорының 
Президенті болып тәжікстан республикасының Президенті 
Э.Ш.рахмонов сайлансын.
орыс тіліндегі біртүпнұсқалықданада 2002 жылдың 28 ақпанында 
Алматы қаласында жасалды.
түпнұсқалық данасы тәжікстан республикасының Үкіметінің 
мұрағатында сақталады, аралды құтқарудың Халықаралық 
қорының құрылтайшы-мемлекеттеріне куәландырылған көшірмесі 
жіберіледі.

Қазақстан Республикасынан  
Қырғыз Республикасынан   
Тәжікстан Республикасынан  
Түркіменстаннан    
Өзбекстан Республикасынан  
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22-Қосымша
«2003-2010 жылдардағы кезеңде арал теңізі алабындағы 

экологиялық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларды 
жақсарту бойынша нақты әрекеттер бағдарламаларының негізгі 

бағыттары туралы» орталық азия мемлекет басшыларының 
Шешімі

1. «2003-2010 жылдардағы кезеңде арал теңізі алабындағы 
экологиялық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларды жақсарту 
бойынша нақты әрекеттер бағдарламаларының негізгі бағыттары» 
бекітілсін.

2. Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы Комитетіне 
тұрақты дамудың мемлекетаралық комиссиясымен бірлесіп, 
2003 жылдың 1 наурызына дейін құрылтайшы-мемлекеттердің 
Үкімтеттерінің келісімі бойынша «2003-2010 жылдардағы 
кезеңде арал теңізі алабындағы экологиялық және әлеуметтік-
экономикалық жағдайларды жақсарту бойынша нақты әрекеттер 
бағдарламаларының негізгі бағыттары»(ПБаМ-2) әзірленсін және 
Халықаралық аралды құтқару қорының Басқармасына тапсырыл-
сын және осы Бағдарламаны қаржыландыру үшін әлеуетті донор-
ларды іздестіру жүзеге асырылсын.

3. Халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы-
мемлекеттерінің Үкіметтеріне, атқарушы комитетіне, 
Мемлекетаралық үйлестіруші су шаруашылығы комиссиясына және 
тұрақты дамудың мемлекетаралық комиссиясына «Су ресурста-
рын және қоршаған ортаны басқару» жобасы бойынша басталған 
жұмыстарды аяқтауға көмек көрсетсін.

орыс тіліндегі бір түпнұсқалық данада Душанбе қаласында 
2002 жылдың 6 қазанында жасалды.

түпнұсқалық данасы тәжікстан республикасының Үкіметінің 
мұрағатында сақталады, оның куәландырған көшірмесін, осы 
Шешімге қол қойған мемлекеттерге жібереді.

Қазақстан Республикасынан  
Қырғыз Республикасынан   
Тәжікстан Республикасынан  
Түркіменстаннан    
Өзбекстан Республикасынан  

23-Қосымша
Халықаралық аралды құтқару қорының президентінің 

өкілеттігінің мерзімі туралы орталық азия мемлекет 
басшыларының Шешімі

1. аралды құтқарудың Халықаралық қорының Президентінің 
өкілеттігінің мерзімі 3 жылға белгіленсін.

орыс тіліндегі бір түпнұсқалық данада Душанбе қаласында 
2002 жылдың 6 қазанында жасалды.

түпнұсқалық данасы тәжікстан республикасының Үкіметінің 
мұрағатында сақталады, оның куәландырған көшірмесін, осы 
Шешімге қол қойған мемлекеттерге жібереді. 

Қазақстан Республикасынан  
Қырғыз Республикасынан   
Тәжікстан Республикасынан  
Түркіменстаннан    
Өзбекстан Республикасынан  
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24-Қосымша
душанбе декларациясы

орталық азия мемлекеттері халықаралық ұйымдармен 
бірлесе отырып, аймақтағы жағдайларды жақсарту және арал 
теңізі алабындағы экологиялық және әлеуметтік-экономикалық 
дағдарысты жеңу бойынша белгілі бір әрекеттер жасайды және 
елеулі назар аударады.

орталық азия мемлекеттерінің Президенттері – қазақстан 
республиксының, қырғыз республиксының, тәжікстан 
республиксының, түркіменстан және Өзбекстан республиксының 
Президенттері, арал теңізі алабындағы экологиялық дағдарыстың 
қиындауына алаңдатушылық білдіре отырып, арал теңізі алабындағы 
елдердің тұрақты дамуы бойынша тұжырымдаманы әзірлеу және 
арал теңізі проблемалары бойынша нақты әрекеттер Бағдарламасын 
бірлесіп іске асыру бойынша қабылданған шешімдерді орындауға 
ұмтыла отырып, өзара сыйластықты және көршілер қағидасын 
сақтаумен және барлық аймақ елдерінің мүдделерін ескере оты-
рып арал теңізі алабындағы су ресурстарын кешенді пайдалану 
және қорғау бойынша бұрын қабылданған шешімдерді растай 
отырып, аймақтық, институциалдық органдарының су ресурста-
рын тиімді пайдалану және қорғау бойынша және ақырында арал 
дағдарысын жеңілдету бойынша мемлекетаралық проблемалар-
ды шешуде бастамашылық бойынша елеулі әлеуеті бар екенін 
атап өте отырып,осы жыл, Халықаралық аралды құтқару қорының 
құрылғанының он жылдығымен сәйкес келетінін көрсете отырып 
және 2003 жылды Халықаралық тұщы су жылы деп атау туралы 
№55/196 Бұұ Бас ассамблеясының қарарын назарға ала отырып, 
аймақтағы экологиялық тұрақтылықты және дағдарыс салдарын 
бірлескен әрекеттермен және жаппай ұмтылысты білдіре отырып, 
апатты жағдайлардың осы соңғы жылдары жиілеп кеткенін еске-
ре отырып, болашақ ұрпақтар алдында жауапкершілікке сүйене 
отырып, осы ғаламдық дағдарыспен байланысты жағдайларды 
түбегейлі өзгерту үшін арал теңізі алабындағы экологиялық 
жағдайларды жақсартуға және дағдарысқа қосалқы проблемалар-
ды шешуге бағытталған қосымша шаралар талап етіледі деп санай 
отырып, мәлімдейді:

ара теңізі алабында тұратын тұрғындардың қалыпты тіршілік 
жағдайларын жасау үшін аймақта әлеуметтік-экологиялық 
жағдайларды сауықтыру, арал дағдарысымен байланысты пробле-
маларды шешудегі бас бағытты айқындау;

әлеуметтік-экологиялық жағдайларды жақсартудағы бірінші 
кезектегі шаралар  арал теңізі алабындағы тұрғындарды таза сумен 

қамтамасы ету деп санау;
2003 жылдың қыркүйегінде душанбе қаласында оны 

ұйымдастыруға аймақ елдерін тікелей қатыстыра отырып, су ре-
сурстарын тиімді пайдалану және таза су проблемалары бойынша 
Халықаралық форум өткізу;

арал теңізі алабындағы жобалар мен бағдарламаларды іске 
асыруда қаражаттар тарту және донорлар қызметін үйлестіру бой-
ынша Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы Комитетінің 
және шекаралас суларды пайдалануды реттеу және басқару бойын-
ша Мемлекетаралық үйлестіруші су шаруашылық комиссиясының 
рөлін күшейту;

Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы Комитетінің 
қызметіне қатысты ПрооН сын ескертулерін әділ деп саналсын және 
оның практикалық қызметінде мұқият скерілсін;

қор құрылтайшыларының мемлекеттерінің бірінде 
Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы Комитетінің 
тұрақты орналасқан жерін белгілеу туралы мәселе қаралсын және 
қордың құрылтайшы-мемлекеттерінің Басшыларының кезектегі 
отырысына келісілген шешім енгізілсін;

аймақтың елдерінің тұрғындарының әлеуметтік деңгейін 
жақсарту және табиғат ресурстарын тиімді пайдалануы бойын-
ша ғылым мен техниканың бағдарламалары мен жетістіктерін, 
жоспарларын көрсете отырып, аймақтың барлық елдерін және 
халықаралық ұйымдарын қатыстыра отырып, Халықаралық аралды 
құтқару қорының құрылғандығының 10-жылдығына арналған іс ша-
ралар кешені ұйымдастырылсын;

Коллекторлық-кәріздік суларды пайдалану көлемін арттыру 
бойынша практикалық шараларды әзірлеуді жеделдету;

апатты және табиғи жағдайларға ұшыраған елдерге көмек 
көрсету;

арал теңізі алабындағы жобалар мен бағдарламаларды іске 
асыруға қаражат тарту бойынша халықаралық ұйымдар мен инсти-
туттарына олардың қызметіне қажетті жағдайлар жасау;

арал теңізі алабының проблемалары бойынша донор елдер 
және халықаралық ұйымдардың қызметін үйлестіру үшін жауапты, 
Бұұ арнайы комиссиясын құру қажеттігін атап өту керек;

Су ресурстарын және басқа табиғи ресурстарды тиімді пай-
далану бойынша дұрыс және дер кезінде шешімдер қабылдау 
мақсатында су және басқа табиғи ресурстардың жағдайлары бой-
ынша елдер арасында қадағалау және ақпараттандыру жүйесін 
жақсарту;

тиімді және өзара пайдалы ынтымақтастық мақсатында су және 
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энергетика ресурстарын басқару жобаларын әзірлеу үрдісінде қол 
жеткен нәтижелерді пайдалану.

Қазақстан Республикасынан  
Қырғыз Республикасынан   
Тәжікстан Республикасынан  
Түркіменстаннан    
Өзбекстан Республикасынан  

Душанбе қ., 6 қазан 2002 жыл

25-Қосымша
«2003-2010 жылдардағы кезеңде арал теңізі  алабындағы 
экологиялық және әлеуметтік-экономикалық жағдайларды 

жақсарту бойынша нақты әрекеттер 
бағдарламасын бекіту туралы» 

Халықаралық аралды құтқару қорының басқармасының шешімі

23 тамыз 2003 жыл                                                                        душанбе қ.,

1. Халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы-
мемлекеттерінің қатысуымен дайындалған «2003-2010 жылдардағы 
кезеңде арал теңізі  алабындағы экологиялық және әлеуметтік-
экономикалық жағдайларды жақсарту бойынша нақты әрекеттер 
бағдарламасы» (атаБ-2) бекітілсін.

2. Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы Комитетіне 
Мемлекетаралық үйлестіруші су шаруашылығы комиссиясы және 
тұрақты дамудың мемлекетаралық комиссиясымен бірлесіп, осы 
Бағдарлама бойынша жұмысты үйлестіруді қамтамасыз етілсін және 
оның іске асырылу барысы туралы  мемлекеттер үкіметі және арал-
ды құтқарудың Халықаралық қорының Басқармасына жүйелі түрде 
хабардар етілсін.  

Қазақстан Республикасы   А. Рябцев
 Қырғыз Республика   Б. мамбетов
Тәжікистан Республикасы   К. Коимдодов
Түркіменстан    Т. Алтыев
Өзбекстан  Республикасы   А. Джалалов
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26-Қосымша
2004 - 2006 жылдарда арал маңы проблемаларын кешенді шешу 

бойынша бағдарламаны жылғы 7 мамырдағы бекіту туралы n 
5202004 қазақстан республикасы үкіметінің қаулысы

қазақстан республикасы Үкіметі қаулы етеді:
1. 2004 - 2006 жылдарда арал маңы проблемаларын кешенді 

шешу бойынша ұсынылған Бағдарлама (бұлан әрі - Бағдарлама) 
бекітілсін.

2. орталық және жергілікті атқарушы органдар Бағдарламада 
көзделген және жартыжылдық қорытындылары бойынша іс 
шаралардың дер кезінде орындалуын қамтамасыз етсін және 20 
қаңтардан және 20 шілдеден кешіктірмей, қазақстан республикасы 
Экономика және бюжетті жоспарлау министрлігіне, оның іске асы-
рылу барысы туралы ақпарат берілсін.

3. қазақстан республикасы Экономика және бюжетті жоспарлау 
министрлігі жартыжылдықтың қорытындысы бойынша 1 ақпаннан 
және 1 тамыздан кешіктірмей, Бағдарламаның іске асырылу барысы 
туралы қазақстан республикасы Үкіметіне жинақтық ақпарат тапсы-
рылсын.

4. актөбе, қарағанды, қызылорда, оңтүстік қазақстан 
облыстарының әкімдеріне әзірленетін аймақтық бағдарламаларда 
«арал маңындағы экологиялық апат салдарынан зардап шеккен аза-
маттарды әлеуметтік қорғау туралы»1992 жылдың 30 маусымындағы 
қазақстан республикасының Заңының әрекетіне түсетін аумақтарды 
дамыту бойынша механизмдер мен кешенді шараларды көздеуге 
кеңес берілсін.

5. осы қаулының орындалуы үшін бақылау қазақстан республи-
касы Экономика және бюжетті жоспарлау министрлігінежүктелсін.

6. осы қаулы оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының Премьер-министрі

27-Қосымша
2007-2009 жылдарда арал маңы проблемаларын кешенді шешу 

бойынша бағдарламаны бекіту туралы
n 915 2006 жылғы 26 қыркүйектегі қазақстан республикасы 

үкіметінің қаулысы

қазақстан республикасы Үкіметі қаулы ЕтЕдІ:
1. 2007-2009 жылдарда арал маңы проблемаларын кешенді 

шешу бойынша ұсынылған Бағдарлама (бұлан әрі - Бағдарлама) 
бекітілсін.

2. орталық және жергілікті атқарушы органдар Бағдарламада 
көзделген іс шаралардың дер кезінде орындалуын қамтамасызетсін 
және жыл сайын 20 қаңтардан және 20 шілдеден кешіктірмей 
қазақстан республикасы Экономика және бюжетті жоспарлау 
министрлігіне оның іске асырылу барысы туралы ақпарат берілсін.

3. қазақстан рреспубликасы Экономика және бюжетті жоспарлау 
министрлігіне жыл сайын 1 ақпаннан және 1 тамыздан кешіктірмей, 
Бағдарламаның іске асырылу барысы туралы қазақстан республика-
сы Үкіметіне жинақтық ақпарат тапсырылсын.

4. актөбе, қарағанды, қызылорда, оңтүстік қазақстан 
облыстарының әкімдеріне әзірленетін аймақтық бағдарламаларда 
«арал маңындағы экологиялық апат салдарынан зардап шек-
кен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы» 1992 жылдың 30 
маусымындағы қазақстан республикасының Заңының әрекетіне 
түсетін аумақтарды дамыту бойынша механизмдер мен кешенді 
шараларды көздеуге кеңес берілсін.

5. осы қаулының орындалуы үшін бақылау қазақстан республи-
касы Экономика және бюжетті жоспарлау министрлігіне жүктелсін.

6. осы қаулы оған қол қойған күннен бастап күшіне енеді.

Қазақстан Республикасының Премьер-министрі
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28-Қосымша
Халықаралық аралды құтқару қорының президентін сайлау ту-

ралы орталық азия мемлекет басшыларының Шешімі

Халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшылары – 
орталық азия мелекеттерінің Басшылары шешті:

Үш жылдық мерзімге Халықаралық аралды құтқару қорының 
Президенті болып қазақстан республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаев сайлансын.

2008 жылдың 25 қыркүйегінде Ташкент қаласында жасалды.
түпнұсқалық данасы қазақстан республикасының Үкіметінің 

мұрағатында сақталады, Халықаралық аралды құтқару қорының 
құрылтайшы-мемлекеттеріне куәландырылған көшірмесі жіберіледі.

ҚазақстанРеспубликасынан
Қырғыз Республикасынан
ТәжікстанРеспубликасынан
Түркіменстаннан
Өзбекстан Республикасынан

25 тамыз 2008 ж.

Халықаралық аралды құтқару қорының құрылымы

Халықаралық аралды құтқару қорының Президенті болып, 
орталық азия мемлекет Басшылары, оларға белгіленген мерзімге 
сайланады. 

Халықаралық аралды құтқару қорының Басқармасы бес адам-
нан тұрады – құрылтайшы елдердің Премьер-министрінің орынба-
сарлары.

тексеру комиссиясы – құрылтайшы елдердің қаржы органының 
басшысының орынбасары деңгейіндегі бір өкілінен тұрады.

Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы Комитетінің 
төрағасы басқа мемлекет Басшыларының келісімі бойынша аралды 
құтқарудың Халықаралық қорының Президентімен тағайындалады.

Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы Комитетінің 
мүшелері әрбір құрылтайшы елден екі өкілден Үкіметпен жіберіледі. 

Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы Комитетінің 
Филиалдары құрылтайшы-елдерде тұрақты негізде орналасады: 

қазақстан республикасында, алматыда – атқарушы дирек-
ция, қырғыз республикасында, Бішкекте – атқарушы  дирекция, 
тәжікстан республикасында, душанбеде – филиал, түркіменстанда, 
дашховузде – филиал, Өзбекстан республикасында, ташкентте - 
аралды құтқарудың Халықаралық қорының жобалар агенттігі және 
Нукусте – филиалы орналасады.

Мемелекетаралық Үйлестіруші Су шаруашылық Комиссия-
сы (МҮСШК) өз бөлімшелерімен (Секретариат, ғылыми-ақпарат 
орталығы, «Сырдария» алаптық су шаруашылық ұйымы ташкент 
қаласында және «Әмудария» алаптық су шаруашылық ұйымы ур-
генч қаласында).

тұрақты даму бойынша Комиссия (тдК) өз бөлімшелерімен (Се-
кретариат, ғылыми-ақпарат орталығы ашгабад қаласында).

Әр түрлі жылдары қор президенттері болды:
1993-1997жж.  Қазақстан Президенті н. Ә. назарбаев 
1997-1999 жж.  Өзбекстан Президенті И. А. Каримов 
1999-2002 жж.  Түркіменстан Президенті с. ниязов 
2002-2008 жж.  Тәжікстан Президенті Э. Рахмон
2008-жылдан  бастап осы уақытқа дейін 
    Қазақстан Президенті н.Ә.назарбаев
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аралды құтқарудыҢ Халықаралық қорыныҢ 
ұйымдастыруШылық құрылымы

АРАл ПРоБлЕмАсы БоЙыншА 
оРТАлыҚ АЗИя мЕмлЕКЕТ 
БАсшылАРыныҢ КЕҢЕсІ

АРАлДы ҚҰТҚАРУДыҢ 
ХАлыҚАРАлыҚ ҚоРыныҢ 

АТҚАРУшы КомИТЕТІ

ҚАЗАҚсТАн РЕсПУБлИКАсынДАҒы 
АТҚАРУшы ДИРЕКцИя 

ҚыРҒыЗ РЕсПУБлИКАсынДАҒы 
АТҚАРУшы ДИРЕКцИя 

ӨЗБЕКсТАн РЕсПУБлИКАсынДАҒы 
ПБАм ІсКЕ АсыРУ 

БоЙыншА АГЕнТТІГІ 

REgIoNAl CENtER 
oF HyDRology 

нУКУс БӨлІмІ 

ТҮРКмЕнсТАнныҢ 
ДАшоГУЗ ФИлИАлы 

ТӘжІК ФИлИАлы 

ҚыЗылоРДА БӨлІмІ 

ТҰРАҚТы ДАмУ 
БоЙыншА КомИссИя

ҒылымИ-АҚПАРАТ оРТАлыҒы

ӨЗБЕК БӨлІмІ 

ТӘжІК БӨлІмІ 

ТӘжІК БӨлІмІ 

ҚыРҒыЗ БӨлІмІ 

ҚыРҒыЗ БӨлІмІ 

ҚАЗАҚ БӨлІмІ 

сЕКРЕТАРИАТ сЕКРЕТАРИАТ

мЕмлЕКЕТАРАлыҚ ҮЙлЕсТІРУшІ 
сУ шАРУАшылыҚ 

КомИссИясы

ҮЙлЕсТІРУшІ мЕТРолоГИялыҚ 
оРТАлыҚ 

«сыРДАРИя» АлАПТыҚ 
сУ шАРУАшылыҚ ҰЙымы (БВо) 

«ӘмУДАРИя» АлАПТыҚ 
сУ шАРУАшылыҚ ҰЙымы (БВо) 

ҒылымИ-АҚПАРАТ оРТАлыҒы 

ҚАЗАҚ БӨлІмІ 

ҚоР ПРЕЗИДЕнТІ

БАсҚАРмА ТЕКсЕРУ 
КомИссИясы

29-Қосымша
алпыс үшінші сессия
Күн тәртібінде 156-тармақ 

Бас ассамблеяда Халықаралық аралды құтқару қорына 
қадағалаушы мәртебесін беру

алтыншы комитеттің баяндамасы
Баяндамашы: марко раковец мырза  (словения)

I. Кіріспе
1. «Бас ассамблеяда Халықаралық аралды құтқару қорына 

қадағалаушы мәртебесін беру» деп аталған тармақ, қазақстанның, 
қырғызстанның, тәжікстанның, түркіменстан мен Өзбекстанның  
өтініштері бойынша Бас ассамблеяның алпыс үшінші сессиясының 
күн тәртібіне енгізілген болатын.

2. Бас ассамблея Бас комитеттің нұсқауы бойынша 2008 жылдың 
30 қазанындағы өзінің 34-ші пленарлық мәжілісінің күн тәртібіне осы 
тармақты енгізуге және оны алтыншы комитеттің қарап шығуына 
беруге  қаулы қабылдады.

3. алтыншы комитет осы тармақты 2008 жылдың 5-ші және 14-
ші қарашасындағы өзінің 25-ші және 26-шы отырыстарында қарады. 
осы тармақты қарау барысында сөз сөйлеген өкілдердің пікірі тиісті 
қысқаша есептерде келтірілген (A/C.6/63/ SR.25 және 26).

4. осы тармақты қарау үшін Комитетке Бас Хатшының атына 
жазылған 2008 жылдың 6 қазанындағы Біріккен ұлттар ұйымының 
жанындағы қазақстанның, қырғызтанның, тәжікстанның, 
түркіменстан мен Өзбекстанның  тұрақты өкілдерінің хаты ұсынылды 
(A/63/234).

II. қарар жобасын қарау a/C.6/63/l.13
5. 5 қарашадағы 25-ші отырысында тәжікстан өкілі қазақстанның, 

қырғызтанның, тәжікстанның, түркіменстан мен Өзбекстанның  
атынан «Бас ассамблеяда Халықаралық аралды құтқару қорына 
қадағалаушы мәртебесін беру» деп аталған қарар жобасын ұсынды 
(A/C.6/63/L.13).

6. 14 қарашадағы өзінің 26-шы отырысында Комитет қарардың 
жобасын дауыс берусіз  қабылдады A/C.6/63/L.13 (7-тармақты 
қараңыз).

III. алтыншы комитетің ұсынысы
7. алтыншы комитет Бас ассамблеяға мынадай қарар жобасын 
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қабылдауды ұсынады:
Бас Ассамблеяда Халықаралық Аралды құтқару қорына 
қадағалаушы мәртебесін беру 

Бас ассамблея, 
Біріккен ұлттар ұйымы мен Халықаралық аралды құтқару 

қорының арасындағы ынтымақтастыққа көмектесуді қалай отырып,
1. Халықаралық аралды құтқару қорына қадағалаушы ретінде 

Бас ассамблеяның сессиялары мен жұмыстарына қатысуына ұсыныс 
қабылдады;

2. Бас хатшыға, осы қарарды жүзеге асыру үшін қажетті шаралар 
қабылдауын сұрады.

30-Қосымша
Халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы-

мемлекеттерінің басшыларының бірлескен мәлімдемесі

2009 жылдың 28 сәуірінде алматы қаласында қазақстан 
республикасының, қырғыз республикасының, тәжікстан 
республикасының, түркіменстан және Өзбекстан республикасының 
Президенттерінің кездесуі болы.

Өзара түсіністік, сенім, достық және сындарлы ынтымақтастық 
жағдайында өткен келіссөздер барысында, орталық азия 
мемлекеттерінің Басшылары арал теңізі алабындағы экологиялық 
және әлеуметтік-экономикалық жағдайларды жақсарту, арал 
дағдарысының салдарын жеңу бойынша бірлескен практикалық 
әрекеттер мен болашағы зор бағдарламаларды жүзеге асыру 
мақсатында 1993 жылы құрылған Халықаралық аралды құтқару 
қорының қызметімен байланысты мәселелерді талқылады.

Халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы-
мемлекеттер Басшылары, әрі қарай «тараптар» деп аталады.

тарихының, мәдениетінің және дәстүрлерінің ортақтығына 
негізделген, аймақтың халықтарының мүдделеріне жауап беретін, 
жоғары деңгейге дейін мемлекетаралық қатынастарды көтеруге 
өзара ұмтылысын білдіре отырып және жемісті еңбектің бай 
тәжірибесіне сүйене отырып, елдер арасындағы өзара қолдау және 
стратегиялық әріптестік қатынастарды, көп ғасырлық көршілік бай-
ланыстарды басшылыққа ала отырып, 

арал теңізі алабындағы әлеуметтік-экономикалық және 
экологиялық жағдайларды жақсартуға, Мыңжылдықтың даму 
Мақсатына жетуде өзара көмек және қолдауға ұмтыла отырып,

орталық азияның мемлекеттерінің өзара пайдалы 
ынтымақтастығын дамытудың аймақтық қауіпсіздікті және тұрақты 
дамуды қамтамасыз етуде маңызды мәні бар екенін атап өте оты-
рып,

климаттың өзгеруін, аймақтың мұздықтары мен қарларының 
қарқынды деградацияға ұшырауын, сондай-ақ  аймақтың елдерінің 
экономикасының дамуымен және тұрғындардың санының артуы-
мен байланысты су тұтынудың өсуін назарға ала отырып,

арал теңізі алабындағы проблемаларды шешуде шөлейттенумен 
және топырақтың деградацияға ұшырауымен күресу, су ресурста-
рын қорғау және кешенді пайдалану бойынша аймақ елдерінің 
әрекеттерінің мәнділігін атап өте отырып,

аймақтың елдерінің мүдделерін ескере отырып, Халықаралық 
аралды құтқару қорының шеңберінде жүзеге асырылатын жобалар-
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ды іске асыруға маңызды мән бере отырып,
орталық азия елдерінде су ресурстарын пайдалану аймақтың 

елдерінің мүдделерін ескере отырып, Халықаралық аралды құтқару 
қорына барлық құрылтайшы-мемлекеттер мүдделеріне сай, жалпы 
қабылданған халықаралық құқықтарды сақтай отырып, жүзеге асы-
рылатынын ескере отырып,

Халықаралық аралды құтқару қорының және оның 
ұйымларының арал теңізі алабындағы экологиялық және әлеуметтік-
экономикалық сауықтыру бойынша аймақтық ынтымақтастықты 
нығайтуға бағытталған қызметін назарға ала отырып,

Бұұ Бас ассамблеясында аралды құтқарудың Халықаралық 
қорына қадағалаушы мәртебесін беру туралы 2008 жылдың 11 
желтоқсанындағы Бұұ Бас ассамблеясының қарар қабылдауына 
қанағаттандырарлық білдіре отырып,

арал теңізі проблемаларын шешуде аймақ елдеріне қолдау және 
көмек көрсеткені үшін Бұұ мамандандырылған құрылымдарына, 
халықаралық қаржы институттарына, донор-елдерге, даму бойын-
ша басқа әріптестеге ризашылығымызды білдіре отырып

арал теңізі алабындағы дағдарыстың салдарын жеңуге өз үлесін 
қосуға ұмтылысына сүйене отырып

мыналар туралы мәлімдейді:
1. тараптар, қызметі арал теңізі алабындағы дағдарыс салда-

рын жеңу бойынша ынтымақтастықтың ұстанымдық мәселелерін 
шешуге және үйлестіруге жағдай жасайтын Халықаралық аралды 
құтқару қорының жағымды мәнін атап өте отырып, Бұұ жүйесінің 
мекемелерімен, орталық азия елдері үшін превентивті диплома-
тия бойынша Бұұ аймақтық орталықтарын қоса алғанда, басқа 
халықаралық ұйымдармен ынтымақтастықты дамытатын және 
белсенді қызмет жасауына көмектесетін болады.

2. тараптар арал теңізі алабындағы проблемаларды шешу-
мен байланысты жобалар мен бағдарламаларды іске асыру бой-
ынша қаржы институттарымен және донорлармен белсенді өзара 
әрекет ету және оның қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында 
Халықаралық аралды құтқару қорының шартты-құқықтық базасы 
және ұйымдастырушылық құрылымын әрі қарай жетілдіруге дайын 
екенін білдіреді.

3. тараптар Мемлекетаралық үйлестіруші су шаруашылық ко-
миссиямен, Халықаралық аралды құтқару қорының тұрақты даму 
бойынша Мемлекетаралық комиссиясымен бірлесе отырып, до-
норлар мен ұлттық сарапшыларды тарта отырып, Халықаралық 
аралды құтқару қорының құрылтайшы-мемлекеттері қарап бекітуі 
үшін, атқарушы Комитетке 2011-2015 жылдар кезеңінде арал 

теңізі алабындағы елдерге көмек көрсету бойынша әрекеттер 
Бағдарламасын әзірлеуді тапсырады.

4. тараптар арал теңізі алабындағы экологиялық және 
әлеуметтік-экономикалық жағдайларды жақсартуға бағытталған 
ынтымақтастықты жалғастырады.

5. тараптар аймақтың барлық мемлекеттерінің мүдделерін еске-
ре отырып орталық азияның қоршаған ортасын қорғау және су ре-
сурстарын кешенді пайдалану юойынша өзара  қолайлы механизмін 
дайындауға мүдделілігін қайта растайды.

6. тараптар арал теңізі алабының проблемаларын шешу бойын-
ша Халықаралық аралды құтқару қорының мемлекеттерінің өзара 
пайдалы ынтымақтастығы және дәстүрлі көршілік қатынастарының 
әрі қарай дамуына үлес қосқан, өзара түсіністік және ашықтық 
жағдайда алматы қаласында өткен сындарлы келіссөздерді атап 
өтеді.

Мемлекет Басшылары қонақжай қазақстан жерінде қазақстан 
республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың көрсеткен жылы 
және жарқын жүзбен қабылдағанына алғыстарын білдіреді.

Алматы, 28 сәуір  2009 жыл

Қазақстан Республикасының Президенті н.Ә. назарбаев
Қырғыз Республикасының Президенті К.с. Бакиев
Тәжікстан Республикасының Президенті Э. Рахмон
Түркіменстанның Президенті  Г.м. Бердымухамедов
Өзбекстан Республикасының Президенті И.А. Каримов
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Халықаралық аралды құтқару қорының президенті,
қазақстан республикасының президенті н. назарбаевтың  

Халықаралық аралды құтқару қоры саммитінде сөйлеген сөзі
Алматы қ., 28 сәуір 2009 ж. 

Қадірлі мемлекет Басшылары!
арал теңізі алабындағы экологиялық дағдарыс әлемдік 

бірлестікпен XX ғасырдағы ірі апат болып танылды. арал пробле-
масы және арал маңындағы экологиялық жағдайдың, онда тұрып 
жатқан адамдарға әсері бәріне жақсы белгілі. 

аймақтың мемлекеттерімен де, сондай-ақ әлемдік бірлестікпен 
де арал алабындағы экологиялық жағдайды сауықтыру бойынша 
нақты шаралар қабылдануда.

арал теңізі алабына көмек көрсету бойынша атаБ-1 және атаБ-
2 Бағдарлама қабылданып, біз іске асырудамыз. Бүкіләлемдік Банк, 
азия даму банкі, Еуропалық Кеңестің қолдауымен және қатысуымен 
бірқатар нақты жобалар жүзеге асырылуда. донорлар қаражаттары 
белсенді тартылуда.

Біз қабылдаған шаралар жақсы нәтижелерге жетуге жағдай жа-
сады деп  атап өткім келеді – бұл арал теңізінің деңгейінің суға то-
луы, балық саласының қайта жаңғыруы. Ең бастысы климат жақсы 
жаққа қарай өзгеруде.

Былтырғы жылы қазақстанда құны 86 миллион доллар 
(Бүкіләлемдік Банктің қарызы 64,5 млн. доллар, қр республикалық 
бюджетінен қосалқы қаржыландыру 21,29 млн. доллар) тұратын 
«Сырдария өзенінің арнасын және арал теңізінің солтүстік бөлігін 
реттеу» жобасының бірінші кезеңі аяқталды.

оған 2005 жылдың тамызында тапсырылған, ұзындығы 13 ки-
лометр Көкарал бөгетінің құрылысы кіреді.

одан басқа, Сырдарияда бірнеше жаңа гидротехникалық 
құрылғылар салынды, сондай-ақ Шардара бөгетінде қайта құру 
жұмыстары жүргізілді. Бұл жұмыстар солтүстік аралды көбірек су-
мен қамтамасыз ету және өзеннің су жіберу қабілетін күшейту үшін 
жасалды.

Әлемдік экономикалық дағдарысқа қарамастан, қазақстан 
жоспарланған жұмыстарынан бас тарпайтындығына сендіргім 
келеді. Жақын уақытта біз «Сырдария өзенінің арнасын және арал 
теңізінің солтүстік бөлігін реттеу» жобасының екінші кезеңіне 
кірісеміз. Жалпы құны 191 млн. доллар тұратын бағдарламаның 8 
компоненті іске асырылатын болады. оның ішінде – «Сарышығанақ 
шығанағындағы құны 82 млн. доллар тұратын құрылғылар кешені».

Қадірлі мемлекет Басшылары!
Халықаралық аралды құтқару қорының қызметі  аймақтық 

та, ғаламдық та проблемаларды шешуде мемлекеттер мен 
мемлекетаралық бірлескен әрекеттердің маңыздылығын көрсетті.

Сонымен қатар, арал теңізі алабының ағымдағы жағдайы, біздің 
әрекеттерімізге қарамастан, аймақтың экологиясына қауіптің өсу 
дәрежесін факторларына ғаламдық климаттық өзгерістермен қатар, 
тіптен өзен ағысын реттеу жағдайда да, суару суының жетіспеушілігі 
және су азаю кездерінің келуімен байланысты қиындықтарды да 
жатқызуға болатынын көрсетті.

Өз арамызда біз мәселелерді талқыладық. Бұл елеулі және 
күрделі мәселе. орталық азия елдерінің әр түрлі жағдайлары су 
қатынастарын реттеудің икемді механизмдерін талап етеді.

Өз кезегінде, су ресурстарын басқарудың заманауи 
концепциясының маңызды ережелерінің бірі суды пайдаланудың 
табиғи және экологиялық факторлармен өзара байлансы қағидасы, 
сондай-ақ өзен экожүйелерінің экологиялық қауіпсіздігі және 
экономикалық дамуы арасындағы балансты сақтау болып табыла-
тынын атап өткім келеді.

Бұл қағида  2011-2015 жылдардағы үшінші Бағдарламаны (атаБ-
3) іске асырған кезде негізге алынатынына сенімдімін.

Бүгінгі кездесу қорытындысы бойынша, біз бірлескен мәлімдеме 
қабылдаймыз, онда Халықаралық аралды құтқару қорының 
атқарушы Комитетіне донорларды тарта отырып, осы Бағдарламаны 
әзірлеу тапсырылады және келесі кездесуімізде, біз оны бекітетін 
боламыз.

Өкінішке орай, соңғы кезде қордың өзінің қызметі қарқынсыз 
болуда. Бұл жағдайда осы халықаралық ұйымның рөлі мен беделін 
арттыру туралы бізге арнайы шешім қабылдауға тура келеді.

осыған байланысты мыналарды ұсынамын:
Біріншіден, Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы 

Комитеті мен Басқармасының рөлін нығайту мәселесінің мәні зор.
Басқарма мүшелерінің мәртебесін республика үкіметінің 

Басшыларының орынбасарлары деңгейіне дейін қалпына келтіру 
керек деп санаймыз. қазақстан өз тарапынан Халықаралық арал-
ды құтқару қорының Басқарма мүшесі етіп Премьер Министрдің 
бірінші орынбасары Өмірзақ Шөкеевті тағайындайды.

Мемлекетаралық су шаруашылық үйлестіру комиссиясының 
уәкілеттік деңгейін арттыру керек, оның құрамына су шаруашылығы 
және мелиорация министрлері, үкімет мүшелері кіреді.

Халықаралық аралды құтқару қорының қызметінің тиімділігін 
арттыру үшін, біз түбегейлі институционалдық, заңнамалық және 
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қаржылық-шаруашылық шаралар қабылдауға тиіспіз.
Екіншіден, жаңа атқарушы комитетке халықаралық ұйымдармен 

және донорлармен ынтымақтастықты белсендіру бойынша барлық 
шаралар қолдануға, қордың жарғылық құжаттарына заңды сарап-
тама жүргізуге, шетелдік сарапшыларды қордың Басқармасы мен 
атқарушы Комитетінің құрамына енгізу мүмкіндігін қарастыруға.

арал теңізі алабына көмек көрсету бойынша үшінші 
Бағдарламаны әзірлеу және келісу мақсатында қазақстан келесі 
жылы донорларды қатыстыра отырып, халықаралық конференция 
өткізуді ұсынады.

Біздің ойымызша, бұл шаралар аймаққа донорлардың 
қаражатын тұрақты тартуды қамтамасыз етер еді.

Үшіншіден, Бұұ Бас ассамблеясында Халықаралық аралды 
құтқару қорына қадағалаушы мәртебесінің берілуі де маңызды. 
Бұл Бұұ-ның, ЮНЕП, СПЕКа және басқалар сияқты институтарымен 
қордың ынтымақтастығын дамытуға мүмкіндік береді.

Біз бұл жұмысты жалғастыру керек деп санаймыз. Халықаралық 
аралды құтқару қорын Бұұ ұйымының құрылымына кргізу туралы 
идеяны әрі қарай  жылжыту керек.

ол үшін Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы 
Комитетіне қордың қайта орнату құжаттарына тексеру жүргізу керек. 
Соның ішінде, қордың жарғылық құжаттары - Халықаралық аралды 
құтқару қорының Ережесі және Халықаралық аралды құтқару қоры 
және оның ұйымдарының мәртебесі туралы Келісімге – Бұұ Бас 
хашысын тағайындаушы, олардың депозитариімен толықтыруды 
енгізу.

Төртіншіден, арал проблемалары туралы әлемдік жұртшылықты 
хабардар ету бойынша, соның ішінде Бұұ және Еқыұ сияқты 
ұйымдардың диалогтық алаңдары шеңберіндегі жұмыстарды 
күшейту маңызды.

Бұл жұмыста қормен қатар, біздің еліміздің мемлекеттік орган-
дары мен қоғамдық ұйымдары да белсенділік танытуға тиіс. орталық 
азия үшін превентативті дипломатия бойынша Бұұ аймақтық 
орталығы осы мәселені алға бастыруда нақты үлесін қосады деген 
сенімдеміз.

осы ұйымның экономикалық-экологиялық өлшемі шеңберінде 
аймақтық экологиялық проблемаларды шешу үшін Еқыұ әлеуетін 
кең түрде әрекеттестіру мүмкін болады.

алдағы 2010 жылы Еқыұ-ғы қазақстан уәкілеттілігі біздің 
аймаққа арал мәселесінің маңыздылығын белгілеуге және осы ірі 
аймақтық құрылымының ауқымында толыққанды диалогты жасауға 
ұмтылысқа жағдай жасайды.

Еқыұ шеңберіндегі практикалық шешімдердің бірі - біздің 
пікіріміз бойынша, экологиялық қауіпті превентивтік реттеуге және 
қадағалауға механизмдерді құру бойынша бастамаларды ұсыну. Әрі 
біз, біздің қорға құрылтайшы-мемлекеттердің қолдауына сүйенеміз.

осы саммит, аймақтағы экологиялық жағдайларды жақсарту 
және су-энергетикалық ресурстарын бірлесіп пайдалану бойын-
ша мәселелерді шешуде Халықаралық аралды құтқару қорының 
қызметін белсендіруде, біздің мемлекеттеріміздің әрекеттеріне 
қосымша импульс береді деген сенімдемін.

назарларыңызға рахмет.
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UNITED NATIONS                           NATIONS UNIES

Бас Хатшының
Халықаралық аралды құтқару қорына мүше-мемлекеттерінің 

саммитінің қатысушыларына жолдауы
Алматы, 28 сәуір 2009 жыл

орталық азия үшін превентивті дипломатия бойынша Біріккен 
ұлттар ұйымының аймақтық орталығының жетекшісі, Бас Хатшының 
арнайы өкілі, Мирослав Йенчпен оқылды.

Халықаралық аралды құтқару қорына мүше-мемлекеттер 
Саммитіне қатысушыларға менің шын көңілден ықыласымды 
білдіргім келеді. осындай елеулі ғаламдық экономикалық және 
қаржылық дағдарысқа қарамастан, орталық азия аймағының бас-
шылары ең жоғары деңгейде экологиялық мәселелерді, соның 
ішінде арал теңізі алабына қатысты мәселелерді талқылауға 
келіскендеріне мен өте қуаныштымын.

орталық азияның Су ресурстары өте сезімтал. Соңғы он 
жылдың ішінде бір кездері әлемдегі көлдердің мөлшері бойынша 
төртінші орында тұрған арал теңізі, 70 пайызға қысқарды, оның өзі 
ұлттық өркендеу  мен тіршілікпен қамтамасыз ету жүйесіне қауіп 
төндіруде. Климаттың өзгергіштігі үлкен қуаңшылық және жартылай 
қуаңшылық аудандары тән осы аймақта қосымша проблема туды-
рады. Өзенді толтырып отыратын тәжікстан мен қырғызстанның 
тау мұздықтары тез қарқынмен еруде. 2050 жылы Әмудария мен 
Сырдария өзендеріндегі су ағысы соған сәйкес 40 жіне 30 пайызға 
қысқаруы мүмкін.

аймақтық ұйым бола отырып, Халықаралық аралды құтқару 
қоры өзара пайдалы және ұзақ мерзімдік шешімдерді орталық 
азия елдерімен әзірлеуге көмек көрсету үшін барлық мүмкіндіктері 
бар. Бас ассамблеяда қорға бақылаушы мәртебесін беруінің өзі, 
осы әлуетті іске асыруға сіздерге көмек көрсетуге Біріккен ұлттар 
ұйымының шешім қабылдауы соны куәландырады.

орталық азия бойынша менің арнайы өкілім және первентивтік 
дипломатия бойынша аймақтық орталық сіздерге ұзақ мерзімдік 
арал теңізі алабындағы су ресурстары мен энергетика өзара пайдалы 
мәселелерінде көмек көрсетуге дайын және осы салада кез келген 
болашақ келіссөздерде делдалдық қызмет көрсетуге дайын. қажет 
болған жағдайда Біріккен ұлттар ұйымының мамандандырылған 
мекемелері де көмек көрсетуге дайын және қажетті техникалық 
білім мен тәжірибе ұсынуға.

арал теңізі проблемасын кез келген талқылау барысын-

да климаттың өзгеруінің қауіпін мойындау қажет. осы жылдың 
желтоқсанында әлем елдерінің үкіметтері Копенгагенде климаттың 
өзгеруі туралы жаңа келісімді талқылау үшін кездесу өткізеді. ол 
жылыжайлық газдардың шығарылымын қысқартуда әділ және 
тиімді болуға тиіс. ол, сондай-ақ тиісті ресурстар мен технология-
ларды табыстау және дамытуға көмек көрсету жолымен климаттың 
өзгеру салдарын елдерге жеңілдетуге көмектесуге тиіс.

осындай келісім барлық елдер үшін климатпен қазіргі дағдарыс 
жағдайынтең құқықтық және тұрақты өсу мүмкіндігіне айналыру 
үшін қажетті инвестициялық және жаңашылдық қызметтің басталу-
ына негіз болуы мүмкін. Келісімге қол жеткізу үшін, кедей болсын 
бай болсын барлық елдерден жоғары деңгейдегі көшбасшылық та-
лап етіледі. Мен сіздерді арал теңізін құтқару ісінде қандай табанды 
әрекет етсеңіздер, осы үрдіске де белсенді қатысуға шақырамын.
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31-Қосымша

қазақстан республикасының заңы

Халықаралық аралды құтқару қоры (Хаққ) және оның 
ұйымдарының мәртебесі туралы қазақстан республикасы Үкіметі, 
қырғыз республикасы Үкіметі, тәжікстан республикасы Үкіметі, 
түркіменстан Үкіметі және Өзбекстан республикасы Үкіметі 
арасындағы Келісімді бекіту туралы

ашгабат қаласында 1999 жылдың 9 сәуірінде орталық азия 
мемлекеттерінің Басшыларының шешімімен бекітілген Халықаралық 
аралды құтқару қоры (Хаққ) және оның ұйымдарының мәртебесі 
туралы қазақстан республикасы Үкіметі, қырғыз республикасы 
Үкіметі, тәжікстан республикасы Үкіметі, түркіменстан Үкіметі және 
Өзбекстан республикасы Үкіметі арасындағы Келісім бекітілсін.

ҚазақстанРеспубликасының
Президенті
н. нАЗАРБАЕВ

Астана, Ақорда, 8 қараша 2010 жыл
№ 348-IV ЗРК

32-Қосымша
арал теңізі алабындағы елдерге көмек көрсету бойынша 

әрекеттердің ұсынылған Үшінші бағдарламаны (атаБ-3) іске 
асыру бойынша агенттіктер мен донорлардың мәлімдемесі 

қабылданды
Алматы қ., 9 желтоксан 2010 ж.

арал теңізінің қысқаруы XX-шы және XXI-ші ғасырлардағы адам 
себепші болған ең елеулі экологиялық апатты тудырды және арал 
теңізі алабында тұратын миллиондаған адамдардың денсаулығына 
және тіршілік ету жағдайларына әсерін тигізді. Су және энергетикалық 
ресурстар мәселесі орталық азия елдерінің экономикалық өсуіне 
әсер етуде және аймақтық ынтымақтастыққа кері әсерін тигізіп 
үлгерді. Жақын он жылдықта су ресурстарын тұрақсыз пайдала-
ну және климаттың өзгеруі салдары аймақтағы экологиялық және 
экономикалық жағдайларды одан әрі қиындатып жіберуі мүмкін. 
ұзақ мерзімдік болашақта, тек аймақтық әрекеттермен ғана арал 
теңізі алабындағы климаттың өзгеруіне тиімді бейімделуге және 
экологиялық тұрақтылыққа қол жеткізуге болады. 

алматы қаласында өткен 2009 жылдың 28 сәуіріндегі мемле-
кет Басшыларының Саммитінің нәтижесі бойынша, атқарушы Ко-
митетпен донорлық бірлестіктердің тұрақты қатысуымен аймақтық 
ұйымдармен бірлесе отырып, арал теңізі алабындағы елдер-
ге көмек көрсету бойынша әрекет етудің Үшінші Бағдарламасы 
(атаБ-3) әзірленді. Бағдарлама елдердің приоритетін көрсетеді 
және Халықаралық аралды құтқару қорының құрылтайшы-
мемлекеттеріне алаптағы экологиялық тұрақтылығына жету және 
экологиялық жағдайларды, әлеуметтік-экономикалық ахуалын 
жақсарту бойынша ұлттық және аймақтық әрекеттерді тиімді 
үйлестіруге бірегей мүмкіндік береді. донорлар Бағдарламаны 
өздерінің толық қолдайтындықтарын мәлімдейді және Халықаралық 
аралды құтқару қорының атқарушы комитетімен және Халықаралық 
аралды құтқару қорының құрылтайшы-мемлекеттерінің үкіметімен, 
оны іске асыруда әріптестік және ынтымақтастықты дамытуға дай-
ын екендерін мәлімдейді. орталық азияда су ресурстарының 
жетіспеушілігі проблема болып табылмайды. Негізгі міндет барлық  
мүдделі тараптардың игілігіне осы ресурстарды кешенді басқаруын 
және тиімді  пайдалануын қамтамасыз етуде болып тұр.

Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы комитеті су 
ресурстарын басқару мәселелері бойынша орталық азия елдері 
арасындағы диалог және үйлесімділік үшін платформа ретінде 
атаБ-3 маңызды рөл атқарады. осыған байланысты, Халықаралық 
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аралды құтқару қорының атқарушы комитетінің ұйымдастыру 
және құқықтық негізін атаБ-3 іске асыру тиімділігін және қажетті 
ашықтығын және кәсіби, тұрақты қолдауды қамтамасыз ету үшін 
жетілдіру қажет.  

донорлар атаБ-3 қажеттіліктері және қолда бар ресурстар 
арасында алшақтық барын мойындайды, алайда ұсынылатын 
Бағдарлама аймаққа әрі қарай көмек көрсету үшін маңызды негізді 
қамтамасыз етеді. донорлар әрі қарай қолдауды ұсынады және 
қаржыландыру бойынша нақты шешім тиісті қаржы рәсімдеріне 
сәйкес және бюджеттің мүмкіндіктеріне сәйкес әрбір донормен 
қабылданатын болады. Бұл қолдау институционалдық әлеуетті және 
Халықаралық аралды құтқару қорының атқарушы комитеті мен 
басқа ұйымдарын дамытуды нығайтумен білдіріледі. Сонымен қатар 
оларды өз ресурстарынан тарта отырып, орталық азия елдерінен 
атаБ-3 үшін қосымша қаржылық қаражаттар түсуі күтілуде.

қолда бар ресурстарды тиімді пайдалануды қамтамасыз ету үшін 
және қосымша қаржыландыруды тарту үшін донорлармен жұмыс  
үйлесімділігін сапалы жаңа деңгейге шығару керек. Халықаралық 
аралды құтқару қорының атқарушы комитетіне ақпаратпен алмасу-
ды, зерттеу, қадағалау және бағалауды үйлестіре отырып, донорлар-
ды үйлестіруде негізгі рөл беріледі. 

донорлар  атаБ-3 шеңберіндегі Халықаралық аралды құтқару 
қорының қатысушы-елдерімен өзінің ынтымақтастығын және диа-
логын климаттың өзгеруіне тиімді шаралар қабылдауға көмектесу 
және ортақ су ресурстарын пайдаланумен байланысты пробле-
маларды өзара пайдалы, экологиялық және әлеуметтік жауапты 
шешімдерді әзірлеу үшін мүмкіндік ретінде қарастырады. 

қорыта келгенде, донорлар мақұлданған атаБ-3 іске асыру-
да және алға жылжуын жүйелі түрде бірлесіп қадағалау үрдісін 
қамтамасыз етуге кеңес береді.
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Арал теңізіне көмек бағдарламасықоршаған ортаны тұрақты 
басқару мақсатында көптеген өзара байланысты пробле-
маларды қамтитын ұзақ үрдіс болып табылады. Бұл үрдіс 

бүкіл әлем бірлестігінің, жергілікті ұлттық және аймақаралық 
мекемелердің ынтымақтастығын талап етеді.

қоршаған ортаны қалпына келтіру және тиісті басқару тұрақты 
даму дәрежесіне жетуде негізгі болып табылады. қоршаған ортаға 
және адамдарға арал теңізінің дағдарысымен тасталған өзіндік 
үндеу деп қабылдай отыра, орталық азия елдері бүкіл әлемге 
олардың осы проблеманы аймақтық та, халықаралық деңгейде 
де келісілген әрекеттер есебінен шешуге қабілетті екенін көрсету 
мүмкіндігі бар.

Шындығында, осы бес елдер осы аймақтағы миллиондаған 
адамдардың өмірін жақсартуға, арал теңізі дағдарысын шешуге көп 
күш пен қаражат сала отырып, қоршаған ортаны аймақтық басқаруға 
елеулі қадамдар жасады.

алайда, өз күресінде ортақ табыстарға жетуде орталық азия 
елдері әлемдік бірлестіктің қолдауына мұқтаж. арал теңізі – әлемдік 
ауқымдағы дағдарыс, және әлемдік бірлестік  XX ғасырдағы ең ірі 
экологиялық апатпен күресуде өз бастамалырының іске асырылуын 
көруге мүдделі.

қазақстан республикасындағы Халықаралық аралды құтқару 
қорының атқарушы дирекциясы Жобалар мен Бағдарламалардың 
іске асырылуын қамтамасыз ете отырып, оның жұмысына өз 
үлесін қосқандарға, сондай-ақ біздің қордың негізін салушыларға, 
біздің тұрақты донорларымызға, арал апатын жеңуде өз күштерін 
біріктірген елдерге құрмет көрсетеді. 
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Халықаралық аралды құтқару қоры 
международный фонд спасения арала 

InternatIonal fund for savIng the aral sea

КаЗаХстан, 
международный фонд спасения арала 

(факты и события)

САГИТ ИБАТУЛЛИН
Председатель Исполнитель-
ного Комитета Международ-
ного Фонда спасения Арала

международному фон-
ду спасения арала ис-
полнилось 20 лет.

26 марта 1993 года в г. 
Кызылорда произошло важ-
ное событие в жизни наро-
дов Центральной азии – соз-
дан Международный Фонд 
cпасения арала. 

В годы самостоятельного 
развития стран Центральной 
азии Президенты республи-
ки Казахстан  Н.а.Назарбаев, 

Кыргызской республики а.а. акаев, республики таджикистан Э. рах-
мон, туркменистана С.а. Ниязов, республики узбекистан И.а. Кари-
мов – проявили величайшую политическую волю и государственную 
мудрость, которые вылились в признании и готовности к решению 
вопросов совместного использования водных ресурсов бассей-
на аральского моря с учетом интересов всех государств региона. 
они подняли межгосударственные водные отношения на высокий 
международный уровень, сохранив давние традиции дружбы, вза-
имопонимание, партнерство, направив этот высокий потенциал на 
процветание стран региона. Свидетельством тому является стабиль-
ное функционирование водного и энергетического комплексов в не-
простых условиях переходного периода, формирование рыночной 
экономики, непреклонная воля правительств и народов региона по 
поиску путей выхода из сложившихся социально-экономических и 
экологических условий в бассейне аральского моря.

За этот период, благодаря последовательной политике лидеров 
стран Центральной азии,  МФСа и его организации стали незамени-
мой политической платформой для переговорного процесса между 
странами, развития и принятия двусторонних и многосторонних со-
глашений в целях комплексного управления, использования и со-
хранения трансграничных водных ресурсов.

В своем выступлении на Саммите Глав государств  28 апреля 
2009 года Президент МФСа – Президент республики Казахстан Н.а. 
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МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала

КаЗаХСтаН, МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала (ФаКты И СоБытИЯ)

Назарбаев отметил: «деятельность Международного фонда спа-
сения арала показала важность совместных действий государств и 
межгосударственных структур в решении как региональных, так и 
глобальных проблем». 

региональное сотрудничество стран Центральной азии в рам-
ках Фонда способствовало качественно новым межгосударствен-
ным отношениям в регионе, которое вносит существенный вклад в 
современную жизнь региона. Его устойчивое развитие в XXI веке в 
значительной мере будет зависеть от того, насколько своевремен-
но и адекватно будут проведены мероприятия, которые нашли свое 
отражение в третьей Программе Бассейна аральского моря (ПБаМ-
3), поддержанной донорским сообществом и утвержденной всеми 
пятью государствами-учредителями  Международного Фонда спасе-
ния арала.

Последние два десятилетия проблема арала не сходит со стра-
ниц средств массовой информации. Появляются новые рабо-
ты, освещающие различные аспекты спасения «жизни» усыха-

ющего моря; активно обсуждаемая в различных странах проблема  
приобрела глобальный характер.  

двадцать лет назад новые независимые государства Централь-
ной азии – республика Казахстан, Кыргызская республика, респу-
блика таджикистан, туркменистан и республика узбекистан создали 
Межгосударственную координационную водохозяйственную ко-
миссию. Этот уникальный региональный орган в условиях дефицита 
водных ресурсов в бассейне аральского моря много сделал и делает 
для обеспечения устойчивости водообеспечения и смягчения эколо-
гической обстановки и региональной безопасности. 

В этом 2013 году отмечается двадцатилетие подписания согла-
шения «о совместных действиях по решению проблемы аральского 
моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению 
социально-экономического развития аральского региона» и созда-
ния Международного Фонда спасения арала. 

двадцатилетней деятельности Фонда авторы посвятили дан-
ную работу, хронологически отметив в ней меры по оздоровлению 
экологической ситуации и улучшению социально-экономической 
обстановки в казахстанской части Приаралья, предпринятые Парла-
ментом и Правительством республики Казахстан, международными 
организациями и донорами.
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Название «аральское море» произошло от слова «арал – остров». 
Это название связывают с тем, что громадное озеро лежит 
островом среди безводных пустынь туранской низменности. В 

старых русских источниках оно именовалось Синим морем. Бартольд 
В. В. отмечает, что местность в дельте амударьи называлась «аралан» 
- островом между рукавами реки и считает, что отсюда происходит на-
звание «море арала».

аральское море расположено в северной пустынной части Цен-
тральной азии  в пределах границ узбекистана и Казахстана. до 1960 
года оно покрывало площадь 68 тыс. квадратных км, при объеме 1000 
кубических км воды.

В этих размерах аральское море занимало второе место в мире 
среди внутриматериковых бессточных озер после Каспийского моря и 
четвертое место среди озер после озера Верхнее (Канада, СШа), озе-
ра Виктория (танзания, Кения, уганда), почему народ и называет его 
морем.

отметка водной поверхности арала в естественных условиях со-
ставляла 53 м. над уровнем Мирового океана, что почти на 80 м выше 
уровня Каспийского моря. Первоначально, до начала снижения уров-
ня в 1960 г., оно имело примерно 428 км в длину и 234 км в ширину, 
с максимальной глубиной 69 м (при отметках в 53 м). объем воды – 
1064 кубических км.

Северные берега местами высокие, местами низменные, изре-
занные глубокими заливами, восточные – низменные, песчаные, со 
многими мелкими заливами и островами. Южный берег образован 
дельтой реки амударьи. Западный берег изрезан слабо, образован 
чинком устюрта высотой 180-200 м.

до 1990 г. акватория моря делилась на две основные, но неравно-
великие части – Большое и Малое моря, соединенные проливом Бер-
га.

Жаркое и продолжительное лето, средняя июльская температура 
колеблется в пределах 26-33°С. Зимой сюда проникают холодные воз-
душные массы, снижая общий уровень температуры. В северных пу-
стынях средняя январская температура – 10-15°С, на юге местами она 
выше 0°С. Годовое количество осадков составляет 20-120мм.

Водный баланс арала складывался следующим образом: приход-
ная часть: осадки – 8,7 〖км〖^3,  речной сток – 5,5 〖км〖^3, изменение 
уровня – 0,6; расходная часть: испарение с водной поверхности – 63,8 
〖км〖^3.

арал – замкнутый природный бессточный водоем, но в него впа-
дают две крупнейшие реки Центральной азии – амударья и Сырдарья, 
сыгравшие важную роль в торговых и политических отношениях древ-
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них народов и сохранившие свое значение до наших дней. 
Современное название амударья, - у древних писателей окс, ок-

сус (греч.), джейхун (араб.), - получила сравнительно недавно, в VI в. 
Историки утверждают, что оно произошло от наименования города 
амуль (амус, амуй, аму), который лежал на берегу амударьи, на месте 
нынешнего туркменабата (бывший Чарджоу).

длина амударьи 2620 км (по другим источникам 2540 км.). она 
становится амударьей после слияния рек Вахш, собирающей воды 
алайской долины и Северного Памира и Пянджа, с основными при-
токами Гунт и Бартанг, дренирующих юго-восточную часть Памирского 
нагорья. С точки слияния ее длина – 1400 км.

В бассейн амударьи входят также реки 
Кафирниган и Сурхандарья, стекающие с 
южных склонов Гиссарского хребта, и река 
Кундуз, формирующая сток в пределах аф-
ганистана.

Площадь бассейна 465 тыс. км2, из кото-
рых только горная часть дает сток (около 217 
тыс. км2). Среднегодовой сток колеблется 
от 48 до 101 км3 при среднем 63 км3. Воды  
реки отличаются сильной мутностью 2500-
4000 г/м3. Характерен сильный размыв бе-
регов (дейгиш).

В низовьях река несколькими рукавами 
впадает в аральское море, образуя дельту 
площадью около 19 тыс. км2.

амударья, в бассейне которой распола-
гались древние государства Средней азии 
– Хорезм (в устье реки), Согдиана и Бактрия 
(в ее среднем и верхнем течениях), была из-
вестна еще со времен античности. В настоя-
щее время почти весь сток реки использует-
ся для орошения.

Сырдарья, Яксарт (греч.), Сейхун (араб.), у местных жителей на-
звание сохранилось в форме Хашарт, Ценчю-угуз, т.е. Жемчужная 
река. Современное название не встречается в источниках даже XVIII 
в. и происхождение его не установлено. Сырдарья образуется слия-
нием рек Нарын и Карадарья. длина ее от места слияния -2206 км. 
Площадь бассейна около 462 тыс. км2 (из которых 150 тыс. км2 зани-
мает горная часть, дающая сток). русло извилистое, неустойчивое. 
Годовой сток реки сильно колеблется от 22 до 57 км3 при среднем 
значении 34 км3. Мутность высокая – 2000 г/м3.
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Рис. 1. 
Карта А. Бутакова 

1848 года



180 181МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала

КаЗаХСтаН, МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала (ФаКты И СоБытИЯ)

МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала

КаЗаХСтаН, МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала (ФаКты И СоБытИЯ)
К

р
а

тК
а

я
 и

с
то

р
и

я
 а

р
а

л
а

Сток этих двух рек, формирующийся в высокогорных районах 
тянь-Шаня и Памира, в сумме в среднем составляет около 110 км3 
в год. а к морю, в результате естественных потерь на фильтрацию и 
испарение и, главное, интенсивного отбора на орошение и обводне-
ние прилегающих пустынных земель, приходила примерно только 
половина этого количества воды и вся она ежегодно испарялась с 
поверхности моря.

Колебания уровня арала во многом зависели не только от во-
дных источников в целом Средней азии, но и от направления стока 
амударьи.

археологическими исследованиями установлено, что амударья 
попеременно меняла свое русло, то впадая в арал, то в Сарыкамыш. 
Это было связано как с естественными причинами, так и под вли-
янием деятельности человека (создание защитных дамб в V в. до 
н.э.; разрушение ирригационных сооружений во времена Чингисха-
на или тимура (тамерлана).

За последние 200 лет также происходили колебания уровня ара-
ла, но их амплитуда не превышала, по видимому, 4-х м. Колебания 
уровня аральского моря в первой половине XX столетия не превы-
шали 1 м. В 1911-1960 гг. в арал поступало из амударьи и Сырдарьи 
в среднем 56 км3, а еще около 10 км3 выпадало в виде осадков на 
водную поверхность и среднегодовые уровни моря удерживались 
в узком диапазоне 52,2-53,4 м. при площади зеркала 65-67 тыс. км2 
и объеме 1040-1090 км3, т.е. примерно море было в границах 4-6 
тысячилетней давности. 

Следует отметить, что за всю историю древнего орошения в 
Средней азии забор воды для этих целей из рек амударья и Сырда-
рья никогда не влиял на уровни аральского моря. Количество воды, 
расходуемое для орошения по всему бассейну моря, было незначи-
тельным, несмотря на огромную площадь освоения территории (в 
античное время орошалось 3,5-3,8 млн. га, в том числе в низовьях 
амударьи 1,3 млн. га, в низовьях Сырдарьи 2,2-2,5 млн. га). Колеба-
ния уровня арала, скорее всего, были связаны с разрушительными 
междоусобными войнами государств Средней азии и нашествиями 
иноземных захватчиков. тогда, часть стока амударьи, в результате 
разрушения искусственно сооруженных дамб в Хорезме, быстрым 
течением устремилась по сухим руслам даудан и дарьялык в Сары-
камыш.

общее число островов на аральском море площадью более 
0,01 км2 до 1961 г. – 1100. Их общая площадь до начала высыхания 
составляла 2230 км2. Среди них было 12 крупных островов, таких как 
Барсакельмес, Кокарал, лазарева, Возрождения и др. Все эти остро-
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ва материкового происхождения, расположены вдоль восточного 
побережья. На юге располагался своеобразный акпеткинский (Ка-
рабайлийский) архипелаг, более 50 островов которого представ-
ляли собой песчаные гряды Кызылкум, подтопленные морскими 
водами. Среди наиболее крупных островов – Барсакельмес, что в 
переводе с казахского языка означает «пойдешь - не вернешься».

Интересен своей судьбой остров Возрождения (площадь 169,8 
км2), который был открыт в середине XIX века и наречен в честь 
русского царя Николая. он входил в состав Царских островов, на-
ряду с островом Константин, названного в честь великого князя 
Константина романова, президента русского географического об-
щества, и островом Наследник. Называться Возрождением он стал 
в Советское время. долгие годы этот безлюдный безводный остров 
был секретным военным полигоном, на котором испытывались 
средства защиты от биологического оружия.

Первыми при высыхании арала соединились с сушей острова 
акпеткинского архипелага, а разделявшие их заливы превратились 
в солончаки.

В 1990 г. исчез остров Кокарал. он сомкнулся с сушей и залив 
Сарышыганак перестал существовать. Вместе с ними исчез и залив 
Берга. Площадь других островов стала возрастать. Через 10 лет все 
острова сомкнулись между собой и с сушей, разделив Большое 
море на два моря: западное и восточное.

аральское море окружала богатая и разнообразная природа 
со своей жизнью.

С 1960 г. с начала понижения уровня моря, деградируется дре-
весно-кустарниковая растительность, сокращаются площади, заня-
тые тростником и солодкой, исчезает туранга, усыхает лох. там, где 
растительность даже сохранилась, ее видовой состав стал намного 
беднее. Исчезла ондатра. резко сократилось количество промыс-
ловых видов дичи. Большинство водоплавающих птиц сменили 
свои гнездовья, переселившись на север, на озера тургайской лож-
бины.

Хозяйственное использование арала было связано в первую 
очередь с рыбным промыслом. уловы достигали 40-50 тыс. тонн, 
в том числе более 20 тыс. центнеров ценнейшей аральской рыбы 
– усача. до 1960-х годов арал занимал 3-е место среди внутренних 
водоемов СССр, ежегодно давая около 13% всего улова рыбы. ос-
новными промысловыми видами рыб арала, помимо усача, были 
лещ, сазан, шемая, вобла, судак, жерех, которые составляли 80% 
добычи. Водился здесь и аральский лосось, занесенный в Красную 
книгу бывшего СССр.
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В 1980 г., из-за повышения солености вод с 11 до 20 г/л и пере-
сыхания древних путей по речным протокам к нерестилищам, уловы 
рыбы упали до 14 тыс. тонн и море потеряло свое рыбохозяйствен-
ное значение, а в 1984 г. промысел в море почти полностью пре-
кратился.

В дельтах амударьи и Сырдарьи на зверопромысловых угодьях 
отлавливалось до 1 млн. 130 тыс. штук ондатр. Большая часть шку-
рок шла на международный пушной аукцион и приносила валюту. 
довольно многочисленным было поголовье кабанов. Здесь же за-
готавливался тростник, используемый в качестве строительного ма-
териала и корма скоту.

до 1960 г. аральское море, как внутренний водоем между Ка-
захстаном и узбекистаном, служил основным звеном, связывающим 
порты аральск и Муйнак, грузооборот между которыми достигал 
250 тыс. тонн в год (в основном хлопок, хлеб, соль, рыба, химикаты, 
лес).

Хозяйственное значение аральского моря не ограничивается 
лишь перечисленными видами хозяйственной деятельности. Ско-
рее, более важное значение имеет общее влияние аральского моря 
на прилегающие территории, смягчая их климат. Испаряемость ара-
ла формировала и определяла климат во всей Центральной азии. 
до высыхания оно испаряло более 60 км3 в год, которые потом пре-
вращались в осадки, выпадавшие в этом регионе. а компенсацией 
такому колоссальному испарению служил сток амударьи и Сырда-
рьи.

На использование вод амударьи и Сырдарьи практически опи-
рается вся экономика таджикистана, узбекистана, туркменистана,  
казахстанской части Приаралья и меньшей степени Кыргызстана. 
Почти полное зарегулирование рек амударьи и Сырдарьи для соз-
дания крупнейшей зоны орошаемого земледелия и хлопковой базы 
бывшего Советского Союза без какого-либо прогноза состояния са-
мих рек, аральского моря и экологических последствий для всей 
Средней азии, оставило море без притока воды к нему, тем самым, 
обрекая его на высыхание 

развитие хлопководства, а затем и рисоводства базировалось 
на прогрессивном увеличении орошаемых площадей в бассейне 
амударьи и Сырдарьи с 4,1 млн. га в 1960 г. до 7,4 млн. га в 1990 г. 
Здесь на орошаемых землях производились 95% хлопка-сырца, око-
ло 40% риса, 25% овощей и бахчевых, 32% фруктов и винограда от 
всего производства в бывшем СССр.

Естественно, начиная с этого периода, сток речных вод в арал 
стал резко сокращаться. Если в 1910-1960 гг. в среднем ежегодно в 
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арал поступало около 62 км3 воды, то в 1961-1970 гг. – 43,3, в 1971-
1980 гг. – 16,7, в 1981-1990 гг.- 3,5 км3. Сток Сырдарьи в 1974-1986 гг. 
не доходил до арала, сток амударьи частично отсутствовал в 1982-
1993 гг., 1985-1986 гг. и 1989 г. результатом явилось снижение его 
уровня: в 1960-е годы – в среднем на 0,2 м в год, в 1970-е годы – на 
0,6 м, в 1980-е годы – на 0,85 м, к началу 1987 г. его уровень достиг 
отметки 36,4 м, т.е. на 16,6 м ниже, чем среднемноголетний уровень 
до 1961 г.

В один только Каракумский канал в 1975-1988 гг. подавалось из 
амударьи ежегодно от 10 до 13,5 км3 воды, что позволяло орошать 
около 850 тыс. га. Большие объемы воды подавались  из амударьи 
на вновь осваиваемые земли по аму-Бухарскому и Каршинскому ка-
налам (еще около 15 км3).

Воды Сырдарьи по системе каналов орошали огромные площа-
ди в Ферганской долине, юго-восточных районах узбекистана, в Ка-
захстане. лишь небольшая часть стока, используемая для орошения, 
возвращалась назад, в реки. Большая часть расходовалась безвоз-
вратно или сбрасывалась в дренажные системы, которые являются 
неотъемлемой частью оросительных систем, обеспечивающих опти-
мальный уровень грунтовых вод и нормальную продуктивность по-
чвы, в бессточные впадины в пустыни, что ведет к возникновению 
и развитию процессов опустынивания и загрязнения окружающей 
среды. Последнее происходило за счет использования ядохимика-
тов в среднем по 20-25 кг/га в год; минеральных удобрений в сред-
нем по 400 кг/га в год. общий объем коллекторно-дренажных вод в 
бассейнах амударьи и Сырдарьи составлял 32,71 км3/год.

В результате сброса были образованы два обширных водоемов-
испарителей рек амударьи –Сарыкамыш и Сырдарьи – арнасай. По-
следний образован на месте солончака айдар, системы арнасайских 
озер и озера тузкане. Сюда направляются ирригационно-дренаж-
ные воды из Голодной степи и сбрасываются паводковые воды из 
Шардаринского водохранилища.

Котловина солончака айдаркуль заполнилась водой в 1969 г., 
когда при высоком половодье на Сырдарье из Шардаринского во-
дохранилища было сброшено 21,8 км3 воды. озеро айдар соедини-
лось с озером тузкане и образовалась единая озерная система пло-
щадью 2400 км2. Сейчас площадь арнасайских озер (или арнасая) 
колеблется от 1775 до 3100 км2, объем водной массы – от 12,5 до 
35 км3, минерализация воды в разных местах системы изменяется 
от 4 до 12 г/л, при средневзвешенной 10,3 г/л.

Помимо арнасая и Сарыкамыша насчитывается около 100 во-
доемов-накопителей коллекторно-дренажных вод с площадью, пре-
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вышающей 10 тыс. км2. такой разбор и потери воды двух рек не могут 
компенсироваться из-за испарения с поверхности моря. Естественным 
следствием снижения поступления воды явилось быстрое падение 
уровня аральского моря и увеличение его солености. Падение уровня 
воды повлекло за собой обнажение 23 тыс. км2 песчано-солончаковой 
поверхности. только в дельте амударьи с 1961 г. высохло более 50 озер, 
площадь тугаев (черных лесов, тянущихся вдоль берегов среднеазиат-
ских рек) и тростниковых зарослей сократилась в 2 раза и достигла 1 
млн. га. растительный и животный мир Приаралья утратил генофонд 
на 50%. Возникший процесс опустынивания охватил более 4,5 млн. га, 
превратив пастбищные земли в пустыню, что нанесло серьезный ущерб 
животноводству.

По всему Приаралью понизился уровень грунтовых вод и это вы-
звало изменение режима питания растений и процессов почвообразо-
вания.

осушенная полоса дна аральского моря стала источником мощ-
ных пыльных бурь. Пыль переносится на 150-500 км. С Юго-восточного 
побережья арала поднимается в год 15-75 млн. т. пыли. она содержит 
ядовитые сульфатные и хлоридные соли и распространяется на сотни 
тысяч квадратных километров, нанося вред генеративным и вегетатив-
ным органам растений, снижая продуктивность пастбищ и урожайность 
сельскохозяйственных культур.

Из-за пыльных выносов почти в три раза возросла замутненность 
атмосферы, а это сказывается на рассеивании солнечной радиации и 
температуре поверхности почв. аральское море поглощало тепло в лет-
нее время и отдавало его зимой. оно способствовало увлажнению При-
аралья. теперь же увлажняющее действие моря уменьшилось в 2 раза.

Большую проблему представляет ветровой вынос солей. В настоя-
щее время в воде моря содержится около 10 млрд. тонн соли. Если ее 
рассыпать по земле слоем в 5 см, то она покроет территорию площадью 
примерно 10 млн. га. Перенос такого количества солей в прилегающие 
орошаемые районы представляет большую опасность. Соляная пыль, 
попадая на пыльцу цветущих растений, губит или резко снижает уро-
жаи.

На глазах у жителей Приаралья происходит образование новой 
пустыни-аралкум, страдает природа, но еще больше страдают люди. В 
результате комплексного освоения региона аральского моря и как след-
ствие, высыхания последнего, в регионе резко возрос уровень заболе-
ваемости и смертности населения, особенно у детей. увеличилась забо-
леваемость брюшным тифом, желчекаменной болезнью, хроническим 
гастритом, раком пищевода, туберкулезом. резко возрос общий стресс 
населения, что ведет к социальной напряженности в обществе.
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ГлаВа 1. история соЗдания фонда 

1.3. ПРЕДПосылКИ И соЗДАнИЕ мФсА
острота социально-экономической, экологической ситуации и 

нерешенных проблем организации совместного управления огра-
ниченными водными ресурсами трансграничных рек бассейна 
аральского моря стали стимулом к интенсивному региональному 
сотрудничеству.

В 1992 году Президент республики Казахстан Н. Назарбаев обра-
тился к Главам государств Центрально-азиатских стран объединить 
усилия по смягчению негативного воздействия высыхания арала на 
окружающую природную среду и население региона.

В результате кропотливой работы в феврале 1992 года в 
г.алматы на встрече руководителей водохозяйственных органов 
стран Центральной азии было подписано «Соглашение о сотрудни-
честве в сфере совместного управления использованием и охраной 
межгосударственных водных источников», создана Межгосудар-
ственная Координационная Водохозяйственная Комиссия (МКВК) 
– межгосударственный орган по управлению водными ресурсами с 
целью принятия решений по лимитам водопользования для стран 
бассейна исходя из запасов трансграничных рек региона.

дальнейшим шагом на пути региональной интеграции стала 
встреча Глав государств Центральной азии в г. ташкенте 4 января 
1993 года. По итогам встречи стороны приняли решение о создании 
Международного Фонда спасения арала (МФСа). основные задачи 
данной межгосударственной организации – доведение до сведения 
международной общественности о катастрофическом положении 
аральского моря, организация финансирования экологических и 
научно-практических проектов и программ, направленных на эко-
логическое оздоровление пострадавших районов, а также решение 
социально-экономических проблем региона за счет средств госу-
дарств Центральной азии и международных организации.

На встрече Глав государств Центральной азии в г. Кызылорде 26 
марта 1993 года Главами государств Центральной азии было при-
нято «Соглашение о совместных действиях по решению проблем 
аральского моря и Приаралья, экологическому оздоровлению и 
обеспечению социально-экономического развития аральского ре-
гиона» и  подписано Положение о Международном Фонде спасения 
арала (МФСа), что явилось датой образования МФСа. Президентом 
МФСа был избран Н. а. Назарбаев – Президент республики Казах-
стан. На этой же встрече были также созданы такие институты как,  
Межгосударственный Совет по проблемам аральского моря (МГСа) 
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с постоянно действующим Исполнительным комитетом в г. ташкен-
те, Комиссия по социально-экономическому развитию, научно-тех-
ническому и социально-экономическому сотрудничеству (преобра-
зована в 1995 году в Комиссию по устойчивому развитию (Кур).

В июне 1993 года Президент республики Казахстан Н.а. Назар-
баев обратился с Посланием к Главам 32 государств мира с просьбой 
оказания содействия и поддержки МФСа в реализации мероприя-
тий по смягчению последствий аральского кризиса.

1.4. ПАмяТныЕ ДАТы

18.01.1992. Принято Постановление Верховного Совета республики 
Казахстан «о неотложных мерах по коренному преобразованию ус-
ловий проживания населения Приаралья» (Приложение 1). 

18.02.1992. Встреча руководителей водохозяйственных органов 
стран Центральной азии, г. алматы: 
• подписано «Соглашение между республикой Казахстан, 
 республикой узбекистан, республикой таджикистан и 
 туркменистаном о сотрудничестве в сфере совместного 
 управления использованием и охраной водных ресурсов 
 межгосударственных источников» (Приложение 2).
 • создана Межгосударственная Координационная 
 Водохозяйственная Комиссия (МКВК).

30.06.1992. Принят Закон республики Казахстан «о социальной за-
щите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия в 
Приаралье». (Приложение 3)

04.01.1993. Встреча Глав государств Центральной азии, г. ташкент:
• приняты Совместное коммюнике Глав государств Центрально-
 азиатского региона и решение о создании Международного 
 Фонда спасения арала (МФСа) (Приложение 4).

26.03.1993. Встреча Глав государств Центральной азии, г. Кызылор-
да:
• принято «Соглашение о совместных действиях по решению 
 проблем аральского моря и Приаралья, экологическому 
 оздоровлению и обеспечению социально-экономического 
 развития аральского региона». (Приложение 5)
• подписано Положение о МФСа (Приложение 6);

• Президентом МФСа избран Н.а. Назарбаев – Президент 
 республики Казахстан; (Приложение 7)
• образован Межгосударственный Совет по проблемам 
 аральского моря; 
• образована Комиссия по социально-экономическому развитию, 
 научно-техническому и экологическому сотрудничеству 

24.06.1993. Принято Постановление Кабинета министров рК «Во-
просы Международного Фонда спасения арала» (Приложение 8).

29.06.1993. Послание Президента рК Назарбаева Н.а. Главам 32 го-
сударств мира с просьбой содействия и поддержки МФСа по ликви-
дации аральского кризиса (Приложение 9).

19.10.1993. Принято Постановление Верховного Совета республики 
Казахстан о ратификации Положения о МФСа (Приложение 10).

11.01.1994. Встреча Глав Государств Центральной азии, г. Нукус: 
• утверждена «Программа конкретных действий по улучшению 
 экологической обстановки в бассейне аральского моря 
 (ПБаМ-1)»; (Приложение 11)
• утверждено Положение о Межгосударственном Совете по 
 проблемам бассейна аральского моря (МГСа). 

03.03.1995. Встреча Глав государств Центральной азии, г. дашковуз:
• принято Совместное заявление Глав государств Центральной 
 азии (Приложение 12).

20.09.1995. Международная конференция ооН по устойчивому раз-
витию государств бассейна аральского моря с участием Глав госу-
дарств-учредителей МФСа, г. Нукус:
• принята Нукусская  декларация (Приложение 13).

28.02.1997. Встреча Глав государств Центральной азии, г. алматы:
• принято решение о реорганизации управления Фондом; 
 (Приложение 14).
• Президентом МФСа избран И.а. Каримов – Президент 
 республики узбекистан; (Приложение 15).
• принята алматинская декларация (Приложение 16).

09.04.1999. Встреча Глав Государств Центральной азии, г. ашгабат:
• Президентом МФСа избран С.а. Ниязов – Президент  
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туса наблюдателя в Генеральной ассамблее ооН (Приложение 29).

28.04.2009. Саммит Глав государств-учредителей МФСа, г. алматы:
• принято Совместное заявление Глав государств Центральной 
 азии и даны поручение о разработке Программы действий по 
 оказанию помощи странам бассейна аральского моря на 
 период 2011-2015 годы (ПБаМ-3). (Приложение 30)

04.04.2010. аральское море посетил Генеральный секретарь Пан Ги 
Мун. В ходе встреч с руководством стран бассейна аральского моря 
он особое внимание уделял проблемам безопасности и экологии 
региона. Генеральный секретарь ооН неоднократно подчеркивал, 
что создание МФСа является идеальным инструментом поддержки 
социально-экономического развития всех стран Центральной азии. 
он выразил надежду, что в будущих решениях по аральскому морю 
будет учитываться нарастающая угроза, связанная с изменением 
климата и обещал оказать широкую помощь по линии ооН.

08.11.2010. Принят Закон республики Казахстан «о ратификации Со-
глашения между Правительствами стран Центральной азии о стату-
се МФСа и его организации» (Приложение 31).

09.12.2010. Заявление доноров и агентств по реализации по пред-
ставленной третьей Программе действий по оказанию помощи 
странам бассейна аральского моря (ПБаМ-3) (Приложение 32)

15.05.2012.  утверждена Правлением МФСа «Программа действий 
по оказанию помощи странам бассейна аральского моря на период 
2011-2015гг. (ПБаМ-3)» (Приложение 33).

 туркменистана; (Приложение 17)
•  утверждены Положение о МФСа и Соглашение между 
 Правительствами стран Центральной азии о статусе МФСа и его 
 организации (Приложение 18);
• принята ашгабатская декларация (Приложение 19).

28.12.2001. Встреча Глав государств  Центральной азии, г. ташкент:
• принято ташкентское заявление Глав государств Центральной 
 азии (Приложение 20).

28.02.2002.  Встреча Глав государств Центральной азии, г. алматы:
• Президентом МФСа избран Э.Ш. рахмонов - Президент 
 республики таджикистан (Приложение 21).

06.10.2002. Встреча Глав Государств Центральной азии, г. душанбе:
• одобрены «основные направления Программы конкретных 
 действий по улучшению экологической и социально-
 экономической обстановки в бассейне аральского моря на 
 период 2003-2010 гг. (ПБаМ-2)» (Приложение 22)
• принято решение о сроках полномочий Президента МФСа; 
 (Приложение 23) 
• принята душанбинская декларация (Приложение 24).

28.08.2003. Заседание Правления МФСа г. душанбе
• утверждена «Программа конкретных действий по улучшению 
 экологической и социально-экономической обстановки в 
 бассейне аральского моря на период 2003-2010 гг. (ПБаМ-2)» 
 (Приложение 25).

07.05.2004. Принято Постановление Правительства республики Ка-
захстан «об утверждении Программы по комплексному решению 
проблем Приаралья на 2004-2006 годы» (Приложение 26).

26.09.2006. Принято Постановление Правительства рК  «об утверж-
дении Программы по комплексному решению проблем Приаралья 
на 2007-2009 годы» (Приложение 27).

25.08.2008. Принято решение Глав государств Центральной азии об 
избрании Президента республики Казахстан Н.а. Назарбаева  Пре-
зидентом МФСа, г. ташкент (Приложение 28).

11.12.2008. Принята резолюция ооН о предоставлении МФСа ста-
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ГлаВа 2. осноВные напраВления деятельности мфса по пре-
одолениЮ последстВий аральсКоГо КриЗиса

2.4.  ПРоГРАммА БАссЕЙнА АРАлЬсКоГо моРя (ПБАм-1) 

Мировое сообщество признало экологический кризис в бассейне 
аральского моря крупнейшей экологической катастрофой прошлого 
века с тяжелыми социально-экономическими последствиями для на-
селения субрегиона с численностью свыше 50 миллионов человек. В 
1994 году Главами государств Центральной азии была принята первая 
«Программа бассейна аральского моря» (ПБаМ-1). В связи с водохо-
зяйственным характером ПБаМ-1 и межсекторальной координации 
очевидной стала необходимость в новом подходе к планированию и 
реализации действий в регионе.

основной задачей МФСа было привлечение средств пяти госу-
дарств Центральной азии и международного сообщества доноров 
для финансирования Программы бассейна аральского моря (ПБаМ). 

работа над разработкой первой Программы была начата в 1992 
году при активном участии Всемирного Банка, ЮНдП, ЮНЕП. основ-
ными направлениями Программы, старт которой состоялся в 1994 
году, являлись:
• стабилизация состояния окружающей среды в бассейне 
 аральского моря;
• восстановление нарушенной экологии Приаралья;
• совершенствование методов управления водными 
 и земельными ресурсами бассейна;
• создание управленческих структур всех уровней для 
 планирования и реализации мероприятий Программы.

Все работы в рамках ПБаМ-1 были разбиты на два этапа. На под-
готовительный этап отводилось от 3 до 5 лет и около 30 млн. долла-
ров СШа. На второй этап – этап реализации – отводилось от 10 до 15 
лет, при этом стоимость работ оценивалась примерно в 500-750 млн. 
долларов СШа. В состав Программы вошло восемь компонентов на 
базе концепции проектов, некоторые из которых были уже довольно 
неплохо проработаны.

После выполнения большей части работ, в рамках первоначаль-
ного подготовительного этапа, в первой половине 1997 года, пять 
стран Центральной азии и основные международные организации, 
финансирующие данную Программу, провели совместный обзор со-
стояния ПБаМ-1, включая ее организационно-управленческую струк-
туру. участники совещания выработали следующие рекомендации 
для второго этапа Программы: (I) в целях получения безусловной 

поддержки стран Центральной азии основной упор сделать на реа-
лизацию проектов, дающих быструю отдачу; (II) высветить наиболее 
наглядные практические результаты проектов; (III) разработать согла-
сованную политику и программы действий на уровне государств и ре-
гиона в области управления водными и природными ресурсами, по-
ставив цель сократить объем водозабора из амударьи и Сырдарьи на 
15 процентов; (IV) усилить работу с общественностью и населением, 
создавать условия, способствующие совершенствованию политики в 
этой области.

Ниже дается краткое описание выполненных работ по основным 
проектам и мероприятиям.

Региональная стратегия управления водными ресурсами 
работы подготовительной стадии были успешно завершены. 

Представлены, подготовленные при помощи Всемирного Банка и при 
активном участии экспертов и консультантов ЮНдП, ЮСаИд и Вар-
МаП, Национальные и региональные отчеты. По результатам указан-
ных отчетов, основные заинтересованные стороны приняли решение 
о переходе ко второму этапу Программы. Правлением МФСа были 
утверждены технические задания для второго этапа Программы. 
реализация второго этапа Программы началась в 1998 году в виде 
Проекта по управлению водными ресурсами и окружающей средой. 
Были подготовлены и отправлены странам-участникам три Проекта 
соглашения по совершенствованию управления трансграничными во-
дными ресурсами.

обеспечение устойчивости  плотин и водохранилищ
Финансирование работ в рамках данного Проекта обеспечива-

лось за счет средств трастового Фонда Правительства Швейцарии и 
долевого финансирования стран Центральной азии. Проведена оцен-
ка безопасности и устойчивости 10 плотин, по две в каждой из пяти 
стран региона, разработаны инвестиционные планы. Модернизиро-
ваны системы мониторинга и раннего предупреждения на отдельных 
плотинах на базе пилотных проектов.

Гидрометеорологические службы
Под руководством швейцарских экспертов Национальные и ре-

гиональные группы выполнили оценку потребностей Национальных 
гидрометеорологических служб (НГМС). Подробные отчеты по ре-
зультатам оценки были отправлены во все страны региона и доно-
рам. На основе указанных отчетов подготовлены предложения по 
оснащению 25 станций мониторинга трансграничных вод гидрологи-

Гл
а

В
а

 2

Гл
а

В
а

 2



192 193МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала

КаЗаХСтаН, МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала (ФаКты И СоБытИЯ)

МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала

КаЗаХСтаН, МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала (ФаКты И СоБытИЯ)

Выполнены работы по идентификации и оценке Проекта «ре-
гулирование стока реки Сырдарья и уровня воды в северной части 
аральского моря» (этап I) стоимостью 65 млн. долларов СШа. данный 
проект представляет собой первый крупный инвестиционный проект 
в рамках общей программы экономического развития бассейна реки 
Сырдарья в Казахстане, подготовленный в соответствий с общими на-
правлениями ПБаМ. Проектом были предусмотрены реализация ше-
сти компонентов: восстановление северной части аральского моря; 
совершенствование гидрологического контроля реки Сырдарья; вос-
становление Шардаринской плотины; восстановление биологических 
водных ресурсов; мониторинг и оценка; институциональное раз-
витие. Главными задачами проекта являлись: (I) развитие сельского 
хозяйства (включая животноводство) и рыбоводства в бассейне реки 
Сырдарья на территории Казахстана; (II) сохранение северного араль-
ского моря и улучшение экологии в дельте и в Приаралье.

Экологические исследования в бассейне Аральского моря
В рамках Программы, при финансовой поддержке международ-

ных доноров, выполнен ряд исследований в области состояния окру-
жающей среды, посвященных последствиям высыхания аральского 
моря.

Проект по регулированию стока реки сырдарья и развитию дельты
реализация проекта осуществлялось в рамках Проекта по регу-

лированию стока реки Сырдарья и сохранению Северного аральско-
го моря. Предварительные этапы финансировались правительством 
Италии.

Чистая вода, санитария, здоровье  - Узбекистан
Выполнена идентификация и оценка проекта по улучшению во-

доснабжения, санитарии и состояния здоровья населения Каракал-
пакстана и Хорезмской области стоимостью 120 млн. долларов СШа. 
реализация проекта началась в 1998 году. Финансирование осущест-
влялось Всемирным банком (75 млн. долларов СШа), Правитель-
ством Германии (9,4 млн. долларов СШа), Кувейтским фондом (19,8 
млн. долларов СШа). основными компонентами проекта являлись: 
(I) водоснабжение; (II) санитария, здоровье и гигиена; (III) оказание 
технической помощи; (IV) управление проектом, проектирование и 
надзор.

Чистая вода, санитария, здоровье – Туркменистан
работы по идентификации и оценке проекта выполнены для да-

ческим оборудованием для обработки и передачи данных в НГМС. На 
средства Швейцарского правительства в узбекистане и таджикистане 
оснащены оборудованием экспериментальные метеорологические и 
гидрологические станции. На средства правительств Великобритании 
и СШа НГМС узбекистана оснащены оборудованием для получения и 
обработки спутниковой информации.

Региональная система экологической информации
Выполнен ряд мероприятий под руководством экспертов таСИС-

ВарМаП. Созданы два региональных и пять национальных центров 
баз данных по состоянию окружающей среды и водных ресурсов. В 
интернете размещены пять текущих отчетов о состоянии окружаю-
щей среды.

Управление качеством вод 
Подготовлены подробные отчеты об использовании водных ре-

сурсов, оценке их качества и методов управления, разработке пилот-
ных проектов, предложений по совершенствованию законодательной 
базы, нормативов и регламентов, альтернатив и вопросов стратеги-
ческого планирования, предотвращения загрязнения окружающей 
среды, управления качеством вод бассейна. Финансирование иссле-
дований осуществлялось в основном за счет средств Правительства 
Королевства Нидерландов.

Дренаж в Узбекистане
Минсельводхозом ру разработана стратегия развития сектора 

ирригации и дренажа. Подготовлены тЭд и тЭо данного Проекта. 
определены альтернативные варианты улучшения состояния систе-
мы удаления дренажных вод, исходные сценарии, проведены их 
оценки. Выполнена экологическая оценка Проекта.

Восстановление водно-болотных  угодий 
Международными консультантами, при тесном взаимодействии 

с местными экспертами, выполнены предварительные исследова-
ния, по результатам которых подготовлена согласованная стратегия 
восстановления биологического разнообразия, дана оценка перспек-
тивности Пилотному проекту по восстановлению биологического раз-
нообразия озера Судочье стоимостью 3,9 млн. долларов СШа. Проект 
был включен в финансируемый ГЭФ проект уВроС и его реализация 
успешно завершена в середине 2002 года.

Восстановление северной части Аральского моря
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ство Нидерландов; 1,4 млн. долларов СШа – ЕС/таСИС; 1 млн. долла-
ров СШа – Шведское агентство международного развития.

Проект состоял из пяти компонентов:
Компонент А: управление водными ресурсами и борьба с засо-

лением почв и минерализацией водных ресурсов. 
Цель компонента – разработка региональных и национальных 

сценариев и стратегий устойчивого управления водными ресурсами 
и их распределения с учетом потребностей окружающей среды в бас-
сейнах рек Сырдарьи и амударьи и оказания помощи лицам, прини-
мающим решения в пяти странах в подготовке средне- и долгосроч-
ных соглашений по управлению водными ресурсами.

Компонент В: Информирование населения. 
Цель компонента – содействие формированию сознания у на-

селения понимания необходимости экономии воды, в воспитании 
бережного отношения к водным ресурсам и изменения отношения к 
воде у водопотребителей.

Компонент с: управление безопасностью плотин и водохрани-
лищ. 

Цель компонента - проведение оценки безопасности плотин в 
регионе; модернизация систем мониторинга и предупреждения на 
отдельных плотинах на основе пилотных проектов; подготовка про-
ектов неотложных мер по восстановлению плотин.

Компонент D: Мониторинг трансграничных вод. 
Цель компонента - создание потенциала мониторинга с помо-

щью независимых структур качественных и количественных параме-
тров стока рек на 25 трансграничных водомерных постах.

Компонент Е: Восстановление водно-болотных угодий. 
Цель компонента - восстановление водно-болотных угодьи озе-

ра Судочье, которое является местом гнездования исчезающих видов 
перелетных птиц.

2.5. ПРоГРАммА БАссЕЙнА АРАлЬсКоГо моРя (ПБАм-2) 

Программа бассейна аральского моря (ПБаМ-2) была утвержде-
на Правлением МФСа 28 августа 2003 года. до этого 6 октября 2002 
года в г. душанбе Главы государств-учредителей МФСа приняли ре-
шение о разработке новой программы, с учетом достигнутого первой 
фазой Программы ПБаМ-1 и утвердили ее основные направления. В 
соответствии с данным решением Президенты стран Центральной 
азии поручили Исполнительному комитету МФСа, совместно с МКВК 
и МКур, по согласованию с правительствами государств-учредителей, 
разработать «Программу конкретных действий по улучшению эколо-

шогуза. Была начата реализация проекта стоимостью 30,3 млн. дол-
ларов СШа.   

Чистая вода, санитария, здоровье – Казахстан
работы по идентификации и оценке проекта выполнены для 

аральска и Казалинска в Кызылординской области при финансиро-
вании Всемирного Банка (7,7 млн. долларов СШа) в 1998 году и по-
следующего проекта, финансируемого правительством Германии (7,7 
млн. долларов СШа) и Кувейтским фондом (11,5 млн. долларов СШа).

Комплексный проект управления водными и земельными ресурса-
ми на территории верхнего водосбора

Подготовлены и направлены в страны Центральной азии и меж-
дународным донорам отчеты с описанием основных проблем и пред-
ложениями по реализации Пилотных проектов для зоны формирова-
ния стока.

оперативное управление водными ресурсами
На канале дустлик в узбекистане установлена контрольно-изме-

рительная аппаратура. Финансирование закупок и монтажа оборудо-
вания, а также обучение местного персонала, осуществлялись за счет 
средств Правительства Канады (CIDA). На реке Чирчик (Карасу) за счет 
средств правительства СШа смонтировано оборудование по монито-
рингу. Французское правительство профинансировало пилотный про-
ект на головной части Южного Голодностепского канала.

Развитие потенциала
Проведено обучение местного персонала методам и правилам 

закупок, выплаты средств займов, управления. За счет средств Пра-
вительства Нидерландов оборудованы офисы МГСа и ИК МФСа. На 
средства ЮНдП выполнен проект по развитию потенциала регио-
нальных организаций. Главная цель проекта – развитие потенциала 
МГСа и его институтов (МКур и МКВК).

Проект по управлению водными ресурсами и окружающей средой 
(УВРос)

Наиболее крупным региональным проектом был Проект по 
управлению водными ресурсами и окружающей средой (уВроС), 
осуществляемый за счет средств ГЭФ, Правительств Нидерландов и 
Швеции. общий бюджет проекта составлял 21,5 млн. долларов СШа, 
в том числе 9,3 млн. долларов СШа – ГЭФ; 4,1 млн. долларов СШа 
– пять стран Центральной азии; 2,8 млн. долларов СШа – правитель-
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логического разнообразия и сокращение риска природных катастроф.
направление III – Социально-экономическое измерение. Про-

екты данного направления призваны решить социально-экономиче-
ские проблемы, включая улучшение условий жизни, устойчивое раз-
витие, увеличение занятости, улучшение водо- и энергоснабжения, 
образования и здравоохранения.

направление IV – Совершенствование институционально-право-
вых механизмов. Проекты данного направления призваны решить 
проблемы связанные с совершенствованием институционального 
развития, нормативно-правовой базы и укрепления потенциала ре-
гиональных органов МФСа. Кроме того, реализация проектов будет 
способствовать укреплению регионального сотрудничества; разра-
ботке стратегии устойчивого развития;

обучению и повышению квалификации персонала, ответственно-
го за управление водными ресурсами и повышение информирован-
ности заинтересованных сторон и широкой общественности.

После обращения к странам с просьбой подготовить проектные 
предложения в соответствии с рамочным документом, ИК МФСа по-
лучил 335 проектных предложений: 149 для направления I; 100 для 
направления II; 71 для направления III и 15 предложений для направ-
ления IV. Все поступившие предложения были сгруппированы в темы 
и далее объединены в 47 проектных предложений.

ПБАм-3 включает: 
• региональные проекты, реализация которых будет 
 финансироваться в основном международными донорами; 
• проекты, финансируемые из национальных бюджетов; 
• проекты национального характера, реализация которых 
 финансируется международными донорами.

Главная цель ПБаМ-3 – улучшение условий жизни народов реги-
она путем применения принципов интегрированного управления во-
дными ресурсами, разработка взаимоприемлемых механизмов ком-
плексного использования водных ресурсов и охраны окружающей 
среды в Центральной азии с учетом интересов всех стран региона.

особенностью предлагаемых проектных предложений и Про-
граммы в целом является тесная связь между проектами и синерге-
тический эффект, которого можно добиться в случае одновременного 
выполнения предложенных проектов. Необходимо также подчер-
кнуть неразрывную связь и зависимость общего результата от эффек-
тивности выполнения предложенных проектов всех четырех направ-
лений. 

гической и социально-экономической ситуации в бассейне  араль-
ского моря на период 2003-2010 годы (ПБаМ-2)». В разработанную 
Программу вошли 14 приоритетных направлений, объединенных в 
4 блока: водохозяйственный, социально-экономический, экологиче-
ский и мониторинг окружающей среды.

ПБаМ-2 стала основным документом, определяющим главные 
приоритеты в улучшении экологической и социально-экономической 
обстановки в регионе на период 2003-2009 годы. она формировалась 
на основе многостороннего партнерства и поступающих предложе-
ний от всех заинтересованных участников из центральноазиатских 
стран.

В ходе реализации «Программы конкретных действий по улучше-
нию экологической и социально-экономической ситуации в бассейне 
аральского моря на период 2003-2010 годы (ПБаМ-2)», а также про-
ектов, выполненных в рамках данной Программы странами - участ-
ницами МФСа, было освоено около двух миллионов. долларов СШа, 
при этом донорская помощь не превышала 1% от всей суммы.

2.6. ПРоГРАммА БАссЕЙнА АРАлЬсКоГо моРя (ПБАм-3) 

Согласно решению Глав государств от 28 апреля 2009 года, Испол-
нительный комитет МФСа (ИК МФСа) с участием Межгосударствен-
ной Координационной Водохозяйственной Комиссии (МКВК), Меж-
государственной Комиссии по устойчивому развитию (Кур), а также 
национальных экспертов от стран Центральной азии и доноров, в 
период 2009-2012 гг. подготовили проект ПБаМ-3, который  был под-
держан международными донорскими организациями (Совместное 
заявление доноров, г.ашгабат, 20 июля 2010г.) и утвержден решением 
Правления МФСа  15 мая 2012 года. Программа включает 4 основные 
направления: (I) комплексное использование водных ресурсов; (II) 
экологическое измерение; (III)социально-экономическое измерение; 
(IV) совершенствование институционально-правовых механизмов.

направление I - Комплексное использование водных ресурсов 
– включает проекты, направленные на решение проблем, связанных 
с управлением трансграничными водными ресурсами, улучшением 
мелиоративного состояния орошаемых земель, созданием систем 
мониторинга и баз данных, моделированием, разработкой бассейно-
вых планов и повышением безопасности гидротехнических сооруже-
ний.

направление II – Экологическое измерение. Проекты данно-
го направления призваны решить проблемы связанные с охраной и 
улучшением состояния окружающей среды, включая сохранение био-
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В дальнейшем Правительством республики были приняты Про-
граммы по комплексному решению проблем Приаралья на 2004-
2006 гг. и 2007-2009 гг. В указанных программах регион Приаралья 
был определен одним из приоритетных.  

Программа по комплексному решению проблем Приаралья на 
2004-2006 годы была разработана в соответствии с постановлением 
Мажилиса Парламента республики Казахстан от 27 ноября 2002 года 
№1573 II МП. 

В рамках указанной Программы из республиканского бюджета 
в 2004-2006 годах для реализации мероприятий по решению про-
блем Приаралья выделено 17356,1 млн. тенге, в том числе в 2004 
году выделено 6271,9 млн. тенге, в 2005 году -7814,4 млн. тенге, в 
2006 году – 3269,8 млн. тенге.

указанные средства были направлены на реализацию следую-
щих проектов:
• регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной ча-
сти аральского моря;
• водоснабжение и санитария населенных пунктов региона 
аральского моря;
• строительство станции биологической очистки сточных вод в го-
роде Кызылорде;
• строительство главных напорных коллекторов с канализацион-
но-насосными станциями 1 и 12 до станции биологической очистки 
сточных вод в городе Кызылорде;
• реконструкция притока Караозек с головным сбросным соору-
жением в Кызылординской области;
• реконструкция и расширение водопроводных и канализацион-
ных сетей в городе Кызылорде (1 очередь);
• перевод теплоэнергоисточников и жилого сектора города Кы-
зылорды на попутный газ.

В рамках указанной Программы реализованы также отраслевая 
программа «Питьевые воды»,  Государственная программа разви-
тия сельских территорий республики Казахстан на 2004-2010 годы, 
Государственная  программа развития образования в республике 
Казахстан на 2005-2010 годы, Государственная программа рефор-
мирования и развития  здравоохранения республики Казахстан на 
2005-2010 годы.

Предпринятые государством меры по социально-экономи-
ческому развитию Приаралья, в том числе и в рамках реализации 
Программы по комплексному решению проблем Приаралья на 
2004-2006 годы позволили стабилизировать ситуацию в экономике 
региона, создали условия для дальнейшего наращивания ее потен-

ГлаВа 3.  деятельность праВительстВа  респуБлиКи КаЗаХ-
стан и исполнительной диреКЦии мфса по преодолениЮ 
последстВий аральсКоГо КриЗиса В КаЗаХстансКой Части 
Бассейна аральсКоГо моря

В начале 90-х годов казахстанская часть Приаралья была объяв-
лена зоной экологического бедствия. В 1992 году был принят Закон 
рК«о социальной защите граждан, пострадавших вследствие эколо-
гического бедствия в Приаралье», согласно которому близлежащие 
к аральскому морю территории были поделены на три  зоны про-
живания:
• экологической катастрофы, 
• экологического кризиса,
• экологического предкризисного состояния. 

В соответствии с указанным Законом в зоны экологического 
бедствия в Приаралье входят в целом территории Кызылординской 
области, Байганинского, Иргизского, Мугалжарского (в пределах 
границ населенных пунктов бывшего Мугоджарского района), те-
мирского, Шалкарского районов актюбинской области, арысского, 
отрарского, Сузакского, Шардарьинского районов и города турке-
стана Южно-Казахстанской области, улытауского района Караган-
динской области (в пределах границ населенных пунктов бывшего 
Жездинского района Жезказганской области).

При классификации экологически неблагополучных территорий 
казахстанской части Приаралья к зоне экологической катастрофы  
были отнесены аральский и Казалинский районы Кызылординской 
области, Шалкарский район актюбинской области. 

общая территория региона Приаралья составляет 639,4 тыс. 
кв.км. На Кызылординскую область приходится 226,0 из них на 
аральский и Казалинский районы – соответственно 55,2 и 37,6. Шал-
карский район актюбинской области занимает территорию 61,8 тыс. 
кв. км.

людей, проживающих в регионе, в зависимости от экологиче-
ской зоны, законодательно наделили компенсациями и льготами.

С 1992 по 2002 годы по Кызылординской области было реализо-
вано за счет средств республиканского и местных бюджетов 55 про-
ектов, направленных на улучшение социальной сферы, водоснабже-
ния и инфраструктуры.

Введены в строй и реконструированы 31 школа, построена Сыр-
дарьинская центральная районная больница в поселке теренузеке, 
Жалагашская районная больница и многопрофильный больничный 
комплекс стоимостью 76,6 млн. долларов СШа в городе Кызылорде. 
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 пород рыб, а также восстановления биоразнообразия;
• устойчивое водоснабжение ирригационных и озерных систем;
• безопасность эксплуатации Шардаринской плотины 
 и стабилизации режима работы Шардаринской ГЭС;
• улучшение экологической и социально-экономической 
 ситуации региона и населения Приаралья. 

циала, улучшению демографических показателей, снижению смерт-
ности.

Вместе с тем масштабность проблем Приаралья требовало про-
должения работ по их решению. Исходя из этого по поручению Пре-
зидента республики Казахстан Н.а.Назарбаева, данному в ходе ра-
бочей поездки в Кызылординскую область 27-28 апреля 2005 года, 
разработана новая Программа по комплексному решению проблем 
Приаралья на 2007-2009 годы.

реализация этих и других мер способствовала некоторому улуч-
шению экологического состояния региона, повышению уровня его 
обеспеченности сетью социальной и жизнеобеспечивающей инфра-
структурой, предоставляющей основные гарантированные государ-
ством услуги.

Кроме того,  в рамках Программы по борьбе с опустыниванием 
в республике Казахстан на 2005-2015 годы, предпринимаются меры 
по совершенствованию системы использования пастбищ, созданию 
сеяных пастбищ с целью предотвращения процессов опустынива-
ния в Кызылординской и Южно-Казахстанской областях, разработке 
и реализации пилотного проекта по реконструкции и мелиорации 
вторично-засоленных почв в Кызылординской области и другие ме-
роприятия. 

Всего на реализацию Программы по проблемам Приаралья из 
республиканского бюджета в течение 2007-2009 годы было выделе-
но 20947,8 млн. тенге, в том числе в 2007 году – 7790,0 млн. тенге, в 
2008 году – 6569,5 млн. тенге, в 2009 году – 6588,3 млн. тенге.

В рамках Комплексных Программ и Программы бассейна 
аральского моря (ПБаМ) в казахстанской части Приаралья реализо-
ван крупномасштабный национальный Проект «регулирование рус-
ла реки Сырдарьи и сохранение северной части аральского моря» 
(рССаМ ) I фаза, со стоимостью работ 85,8 млн. долларов СШа.

В результате реализации проекта достигнуто:  
• увеличение пропускной способности русла реки Сырдарьи 
 от 350 до 700  м. куб. сек;
• сохранение Северной части аральского (Малого) моря, 
 как географического и климатообразующего объекта, 
 что позволило:
• поднятие уровня воды Малого моря  с 39,90 м БС до 42 м БС;
• увеличение площади моря с 2414 до 3262 кв. км, 
 то есть прирост составил 848 кв. км или 34%;
• увеличение объема воды с 15,6 до 26,7 куб. км, 
 соответственно на 11,1 куб. км или более 70%;
• благоприятные условия для разведения и промысла ценных 
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ГлаВа 4. сотрудниЧестВо исполнительной диреКЦии мфса 
В респуБлиКе КаЗаХстан с международными орГаниЗаЦи-
ями по реалиЗаЦии проеКтоВ и проГрамм Бассейна араль-
сКоГо моря

В казахстанской части бассейна аральского моря, при поддерж-
ке и содействии международных финансовых организаций, таких 
как Всемирный Банк и азиатский Банк развития, многосторонних 
доноров системы ооН, в частности ПрооН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКо, дву-
сторонних донорских организаций, таких как ЮСаИд (СШа), СИда 
(Канада), КфВ (Германия) Жайка (ЯаМС-Япония), тИКа (турция), Ма-
ШаВ (Израиль), Посольство Новой Зеландии в Москве, международ-
ных организаций и НПо, в частности, Скандинавского фонда, Кувейт-
ского фонда, Фонда Евразия, Корпуса мира, ливинг-Си (НПо-дания), 
Фонда Сорос в Казахстане, крупных компаний, таких как СП Казгер-
мунай, СП Петро Казахстан Кумколь ресорсиз, тургай Петролеум и 
других международных организаций были осуществлены проекты, 
направленные на решение экологических проблем и оказание гума-
нитарной помощи.

Ведущей организацией ооН  - ЮНИСЕФ, занимающейся реше-
нием долгосрочных задач по обеспечению выживания, развития и 
защиты детей, с 1995 по 1999 годы реализовывалась региональная 
программа ASPERA проект по экологическому и региональному со-
действию в аральском регионе), направленная на оказание помо-
щи 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, включала 
пять основных блоков: здоровье матери и ребенка, питание, началь-
ное образование, водоснабжение и санитария. Программа носила 
характер быстрого реагирования и предполагала поставку важных 
материалов (лекарства, вакцины, оборудования для учебных целей, 
водоочистного оборудования и т.д.) В числе достижений программы 
можно выделить следующее: Кызылординская область обеспечива-
лась вакцинами для иммунизации детей в возрасте до двух лет. об-
ласти было поставлено медицинское оборудование, медицинский 
персонал прошел подготовку по практике безопасной иммуниза-
ции. В результате данных мероприятий, общая вакцинация детей 
достигла 90%, смертность от желудочно-кишечных заболеваний сре-
ди детей в возрасте до пяти лет снизилась на 76%.

В 2000-2001 годы ЮСаИд реализован проект «оценка и кон-
троль за загрязнением р.Сырдарьи в казахстанской части аральско-

го региона».
рыболоведческой экологической организацией ливинг Си, НПо 

дании реализован проект «от Каттегата до аральского моря».
В 1996-2000 годы «джайка» (JICA), Японским агентством по 

международному сотрудничеству реализован проект по усовершен-
ствованию ирригационной и дренажной системы в Кызылордин-
ской области и созданию государственных базовых картографиче-
ских данных в южном регионе Казахстана.

Государство Израиль предоставило помощь в рамках Програм-
мы МаШаВ. Были реализованы проекты при частичном финансиро-
вании ЮСаИд, направленные на внедрение технологий выращива-
ния культур в существующих неблагоприятных условиях, технологий 
по разведению рыб, а также проекты по строительству теплиц и вне-
дрению новых технологий растениеводства в открытом грунте.

В 1996-1999 годы реализован пилотный проект водоснабжения, 
являвшийся частью крупномасштабного проекта «Водоснабжение, 
санитария и здравоохранение населенных пунктов Кызылордин-
ской области», стоимостью 7,2 млн. долларов СШа за счет средств 
займа Всемирного Банка.

В рамках проекта заменены 7 км существующего арало-Сары-
булакского группового водопровода и улучшено  водоснабжение на-
селения городов аральск и Новоказалинск.

В 1998-2002 годах правительством стран региона и Всемирным 
Банком при финансовой поддержке других стран-доноров и доле-
вым участием государств – учредителей Фонда реализован регио-
нальный проект Глобального экологического фонда (GEF) «управле-
ние водными ресурсами и окружающей средой бассейна аральского 
моря» стоимостью около 23 млн. долларов СШа, направленный на 
реализацию принципов интегрированного управления водными ре-
сурсами бассейна аральского моря.

Проекты казахстанского СИда были направлены на поддержку 
НПо в аральском и Казалинском районах, городе Кызылорде, на 
поддержку питьевого водоснабжения, оказание помощи людям с 
ограниченными возможностями.

турецкая администрация сотрудничества и развития (тИКа) 
реализовала проекты по развитию ручного ковроткачества в араль-
ском регионе, направленные на восстановление ремесленничества 
и решение проблемы женской занятости, внедрению новой дисци-
плины «декоративно-прикладное искусство» в Кызылординском Го-
сударственном университете.

Посольство Новой Зеландии в Москве выделило средства на 
реализацию проекта по строительству полигона бытовых отходов 
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для продвижения проекта Согла-
шения была создана временная 
рабочая группа из представи-
телей заинтересованных мини-
стерств и ведомств. 

В рамках проекта ЕЭК ооН  
поддержала создание учебного 
центра на базе КазНИИВХ и изы-
скания финансовых средств.

В  декабре 2012 года Испол-
нительной дирекцией и ЕЭК ооН 
подписан Меморандум «о соз-
дании Международного учеб-
ного центра по обеспечению 
безопасности гидротехнических 
сооружений в г. тараз».

одновременно,  совместно с КазНИИВХ, были проведены орга-
низационно-подготовительные мероприятия по созданию учебного 
центра, проведен семинар на базе КазНИИВХ с привлечением спе-
циалистов диагностического центра Госводхознадзора республики 
узбекистан для обмена опытом  работы Центра. Министерство по 
чрезвычайным ситуациям рК и Казводхоз Комводресурсов рК под-
держали создание учебного центра по безопасности плотин и во-
прос направления своих специалистов на учебу в Центр. 

В КазНИИВХ открыт Корпоративный Фонд «Международный 
учебный центр по безопасности гидротехнических сооружений», 
основной целью которого является усиление кадрового потенциала 
в сфере водного хозяйства путем 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации ка-
дров по менеджменту и надзору 
за безопасностью гидротехниче-
ских сооружений. 

Исполнительной дирекци-
ей МФСа в рК совместно с  ЕЭК 
ооН, подготовлено разверну-
тое техническое задание и сме-
та расходов на общую сумму 71 
тыс. долларов СШа по вопро-
сам обеспечения безопасности 
гидротехнических сооружений,  
с применением опыта стран с 

в г.Казалинске. Фондом Евра-
зия были реализованы проекты 
по созданию интернет центра и 
автоматизации библиотечного 
дела в КГу, на расширение уча-
стия общественности в принятии 
правительственных решений 
для развития самоуправления в 
регионе.

Фондом Сорос-Казахстан 
были предоставлены гранты 
для поддержки образования и 
здравоохранения, в частности, 
проекты создания пилотных мо-
делей активных школ и другие 

проекты.
активно задействованы в решении социальных проблем круп-

ные компании, которые оказывали поддержку детским учреждени-
ям, инвалидам и ветеранам войны, выделяли средства на развитие 
спорта и культуры. 

С 1993 года ЕЭК ооН принимает непосредственное участие в 
разрешении проблем аральского кризиса, непосредственно в во-
просах межрегионального управления водой и способствует ре-
шению межгосударственных вопросов окружающей среды более 
масштабно. основным направлением было сотрудничество МФСа 
с ЕЭК ооН по реализации регионального проекта «Безопасность ги-
дротехнических сооружений в Центральной азии: создание потен-

циала и региональное сотрудни-
чество». 

В республике Казахстан по 
всем направлениям данного 
Проекта проводилась опреде-
ленная работа.  дирекция ак-
тивно участвовала в разработке 
проекта Соглашения «о сотруд-
ничестве в области безопасности 
ГтС в Центральной азии». Про-
ект разработан и обсуждался 
на  региональных и националь-
ных совещаниях и семинарах, с 
участием представителей стран 
Центральной азии. Специально, 

Гл
а

В
а

 4

Гл
а

В
а

 4

Рис.5. 
Посев семян 

саксаула

Рис.3. 
Подготовительные 
работы к посеву 
саксаула

Рис.4 
Заполнение борозд 

песком

Рис.2. 
Техника, 
приобретенная 
по гранту
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ской части бассейна аральского 
моря: практические шаги на на-
циональном уровне: Создание 
тренингового центра для арало-
Сырдарьинского Бассейнового 
совета (аСБС)». 

В 2011 году в рамках проекта 
в качестве первых шагов на наци-
ональном уровне был выполнен 
проект «Экомониторинг водно-
болотных угодий авандельты 
реки Сырдарьи» на сумму 35 ты-
сяч евро. По результатам проекта 
было подготовлено Естественно-
научное обоснование (ЕНо) рас-
ширения заповедника Барсакельмес, проведена республиканская 
конференция и выпущена брошюра по водно-болотным угодьям 
дельты Сырдарьи, а также буклет для членов арало-Сырдарьинско-
го Бассейнового Совета (аСБС). Проведенные исследования по эко-
мониторингу биоразнообразия, в частности, полученные обновлен-
ные данные по численности птиц, явились вкладом для включения 
территории Малого аральского моря и дельты Сырдарьи, площадью 
330 тысяч га в списки рамсарских угодий. 

24 апреля в г. Кызылорде Ид МФСа в рК приняла участие в рабо-
чей встрече совместного проекта Правительства рК и ПрооН/ГЭФ по 
расширению и усилению системы управления ооПт в пустынных и 
полупустынных экосистемах и провела совместно с ПрооН семинар 
на тему: «Эффективное управ-
ление водными ресурсами в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций, 
а также в условиях изменения 
климата в Приаралье». На дан-
ной встрече Ид МФСа в рК было 
внесено предложение по вклю-
чению в проектную территорию 
кластерного участка авандельты 
реки Сырдарья.

В апреле 2012 года в ал-
матинском офисе Центра оБСЕ 
было организовано телеконфе-
ренция, где рассматривались 
вопросы финансирования Япон-

развитой технологией.  также  
проведен тренинг по обучению 
казахстанских специалистов ме-
тодам проведения оценки состо-
яния гидротехнических сооруже-
ний, применяемым приборам и 
оборудованиям диагностики и 
техническим документациям. 

В рамках совместной с 
Японским Правительством про-
граммы «Корни травы» проект 
«Фитомелиорация абсолютной 
пустоши северо-восточного по-
бережья аральского моря» за 
счет гранта Правительства Япо-

нии по поставке оборудования сельского хозяйства для лесонасаж-
дения на высохшем дне аральского моря начат в 2011 году.  

Посольство Японии в 2011 году в рамках программы «Корни 
травы» на приобретение техники для облесения абсолютной пусто-
ши на дне аральского моря предоставило для исполнителя проекта 
оо «Байтак дала» 11,80 млн. тенге.

Исполнительная дирекция за счет взноса республики Казахстан 
в МФСа выделила в 2011 году на проведение посева саксаула на 
площади 5,0 га на осушенном дне аральского моря 0,133 млн. тен-
ге. оо «Байтак дала» произведен отбор участков, нарезка борозд на 
6 участках общей площадью 30 га, сбор семян и посев на площади 
3,5 га. 

для реализации совместных 
проектов, нацеленных на улуч-
шение экологической ситуации 
и социально-экономического 
положения в регионе экологиче-
ской катастрофы в ноябре 2009 
года был подписан Меморан-
дум о сотрудничестве с Центром 
оБСЕ в астане. 

В 2010 году в оБСЕ запустила 
масштабной проект по внедре-
нию системы ИуВр в казахстан-
ской части аральского региона 
на сумму 510 тысяч евро  «Вне-
дрение систем ИуВр в казахстан-

Рис.6. 
Подписание 
Меморандума о 
сотрудничестве 
между ИД МФСА 
и Центром ОБСЕ в 
Астане, 
ноябрь 2009 года

Рис.7. 
Водно-болотные 

угодья дельты 
р. Сырдарьи

Рис. 9. 
Открытие 

Тренингового 
центра

Рис.8. Карта части 
территории дельты 
Сырдарьи и Север-
ного Аральского 
моря, вошедшей в 
список Рамсарской 
Конвенции
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интерактивной линейной схемы 
по р. Сырдарья на казахстанской 
части, на которой были указа-
ны данные по среднесуточному 
притоку воды, а также обсужде-
ны вопросы, касающиеся обме-
на и доступа к информации.. 

разработанная в рамках 
проекта База данных, позволяет 
получать различную информа-
цию по бассейну реки Сырдарьи, 
включая графики попусков во 
время вегетационного периода, 
ледостава и т.д. для принятия ре-
шений по управлению водными 
ресурсами. данный онлайновый бюллетень поможет отслеживать 
не только поступление воды в Малый арал, но и потери, что обеспе-
чит оперативное принятие соответствующих мер. 

Исполнительной дирекцией проведено предварительное об-
учение специалистов–водников в городах Шымкент и Кызылорда 
для обеспечения уровня подготовленности специалистов, в част-
ности, обучение поставщиков и получателей данных Бд Access, син-
хронизации данных, пользованию сайтом, а также другим вопросам 
практического характера. 

ским Правительством проекта под названием «Подготовка Про-
граммы для тренингового центра арало-Сырдарьинского Бассей-
нового Совета». Проект был осуществлен на базе Кызылординского 
Государственного университета (КГу) имени Коркыт ата. В рамках 
проекта был отработан механизм работы тренингового центра. К 
настоящему времени разработана Программа тренингов, опреде-
лены фокус-группы и проведен пилотный тренинговый курс для 
представителей– членов-организаций аСБС. таким образом, проект 
по созданию тренингового центра был успешно выполнен и на его 
основе сделаны первые практические шаги по внедрению ИуВр в 
Казахстанской части бассейна р.Сырдарьи.

В целях дальнейшего внедрения ИуВр в бассейне аральского 
моря, при помощи Ид МФСа в рК, создается специальная инфор-
мационная система для он-лайнового мониторинга стока в преде-
лах границы республики пределах границы республики Казахстан. 
По данному вопросу в ноябре 2012 года был организован тренинг  
с участием всех заинтересованных сторон – поставщиков гидроло-
гических данных: КВр МСХ рК, МЧС рК, Казгидромет и других стейк-
холдеров. 

В основе тренинга лежала уже проведенная работа проекта 
FFEM-EECCA «Создание потенциала в области управления данными 
для оценки трансграничных водных ресурсов в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной азии (ВЕКЦа)», который реализо-
вывался при техническом содействии Международного института 
управления водными ресурсами Франции в сотрудничестве с Испол-
комом Международного Фонда спасения арала (МФСа). 

В ходе переговоров с руководителем проекта FFEM-EECCA была 
достигнута договоренность по 
созданию оперативного ин-
формационного бюллетеня для 
бассейна реки Сырдарьи по 23 
гидропостам и крупным водоза-
борам. 

В августе 2012 г. в КВр МСХ 
рК состоялась встреча г-на Поля 
Эйнера руководителя проекта 
FFEM-EECCA с представителями 
заинтересованных сторон таких 
как Казгидромет, МЧС рК, где 
были доложены предваритель-
ные результаты работы пилот-
ного мероприятия по созданию 
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Рис.10. 
Поль Эйнер 
проводит тренинг 
с сотрудниками 
организаций-
поставщиков 
информаций

Рис.11. 
Тренинг по 

созданию БД и 
информационного 

бюллетеня
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ГлаВа 5. Воспоминания поЧетныХ ВетераноВ-   осноВате-
лей  фонда и раБотниКоВ ВодноГо ХоЗяйстВа респуБлиКи 
КаЗаХстан

УЗАКБАЙ КАРАМАНОВ
Исполнительный директор ИД МФСА 1993-
1994гг.

долгий путь к морю
для меня аральское море - это часть моей 

жизни. детские и юношеские годы, проведен-
ные  у этого красивейшего  и благодатного моря, 
где жили и трудились рыбаками мои родители, 
останутся в моей памяти самыми яркими вос-
поминаниями. Все мои предки испокон века 
жили в дельте реки Сырдарьи. она их кормила 
и поила, была жизненным стержнем и давала 
средства к существованию. К морю я вернулся 
уже после окончания Куйбышевского  инженер-
но-строительного института и,  посещая родные 
места, чувствовал, что  море постепенно уходит 
от своих берегов, не в силах противостоять  за-
мыслам и планам преобразователей природы.   

для освоения миллионов гектаров земель в пустынной и полу-
пустынной зоне Средней азии и Казахстана директивными органами 
СССр решено значительно расширить площади сельскохозяйствен-
ных угодий в бассейнах амударьи и Сырдарьи, которые питают арал. 
В этих целях там надо было построить  многочисленные ирригаци-
онные сооружения - водохранилища, гидроузлы, насосные станции, 
акведуки, магистральные водоводы и вспомогательные каналы, на 
подготовленных к обработке землях предполагалось создать десят-
ки новых поселений, рисоводческих и животноводческих хозяйств, 
социальную инфраструктуру, разветвленную сеть коммуникаций. 
уже в то время некоторые ученые предупреждали,  что масштабное 
вмешательство в экосистему аральского моря   губительно скажется 
на состоянии окружающей среды, но  к ним не прислушались. ав-
торы проекта с цифрами на  руках доказывали, что его реализация 
сулит стране фантастические выгоды. Ведь после окончания всех ир-
ригационно-мелиоративных     преобразований     Казахстан будет в 
состоянии ежегодно сдавать государству один миллион тонн риса, а 
наш сосед, узбекистан, - шесть миллионов тонн хлопка, что выведет 
СССр по произ¬водству этого важного сельскохозяйственного сырья 

на второе место в мире после КНр. Как видно, политичес¬кая конъ-
юнктура явно возобладала над экономической целесообразностью. 
К реализации программы было привлечено несколько союзных и 
союзно-республиканских министерств, десят¬ки научно-исследо-
вательских институтов, специализи¬рованных проектных и стро-
ительных организаций. Под нее выделили огромные бюджетные 
ассигнования, материальные и людские ресурсы. Буквально за не-
сколько лет был выполнен гигантский объем капитальных работ. Но 
когда пропагандистская шумиха улеглась, вскры¬лись удручающие 
последствия этих колоссальных уси¬лий. За двадцать лет уровень 
аральского моря упал бо¬лее чем на 16 метров, площадь аквато-
рии сократилась на 45 процентов. Созданная к 1989 году союзным 
Минводхозом огромная сеть ирригационных каналов забирала из 
рек львиную долю воды, и «лимит» арала оказался урезанным до 
восьмой части от его ежегодных потребностей. К 90-м годам море 
во многих местах отступило от своих старых берегов на 150 кило-
метров. Подсчитано, что если бы масштабные работы продвигались 
прежни¬ми темпами и дальше, то уже в начале XXI века арал полно-
стью исчез бы с лица Земли. Содержание соли в воде резко возросло 
и достигло 25 граммов на литр. Это обстоятельство, а также гибель 
почти всех нерестилищ, привело к катастрофическому сокращению 
рыбного поголовья. тем самым был нанесен сокрушительный удар 
по местной рыбной промышленности, в которой когда-то работало 
около 60 тыс. человек, - по сути, она была полностью ликвидирова-
на. Неуклюжая попытка организовать поставки на аральские рыбо-
консервные заводы тихоокеанской рыбы в силу дороговизны этой 
затеи успеха не имела. Поселки рыболовецких хозяйств оказались 
за десятки километров  от кромки моря, и многие рыбацкие семьи, 
побросав cвои очаги, переехали на Каспий, Капшагай, Балхаш, к дру-
гим водоемам республики. Это значительно сократило численность 
здешнего населения. Печальным символом погибающего арала ста-
ли многочисленные кладбища ржавых кораблей на безжизненных 
берегах и обнажившееся дно моря.

довольно скоро вскрылась еще одна острая проблема; для полу-
чения сравнительно высоких урожаев хлопка, риса и других сельско-
хозяйственных культур в почву должна вноситься большое количе-
ство минеральных удобрений и ядохимикатов - до 260 килограммов 
на каждый гектар. Вся эта отрава с  полей соседей с  водами попа-
дала в Сырдарью и амударью, а значит и в  арал, просачивалась в 
грунтовые и подземные  воды, которые использовали для питьевых 
и хозяйственно-бытовых нужд. употребление недоброкачествен-
ной питьевой воды не замедлило сказаться на состоянии здоровья 
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аН Казахской ССр подготовила научно обоснованные предло-
жения по организации в Приаралье особой экономической зоны, 
предполагающей создание условий, благоприятствующих привле-
чению инвести¬ций, организации и ведению предпринимательской 
дея¬тельности. для этого, прежде всего, следовало выделить зону 
бедствия, где процесс социально-экономического развития носил 
кризисный характер. Мы полагали, что в нее должны войти Кзыл-
ординская область, а также ряд населенных пунктов Байганинского, 
Иргизского и Челкарского районов актюбинской области. Если же 
брать регион в целом, то это еще ташаузская область туркме¬нии, 
Каракалпакия и Хорезмская область узбекистана.

Большое значение имел международный аспект проблемы 
аральского моря. В этой связи надо отметить, что январе 1990 года 
в штаб-квартире Программы ооН окружающей среде в Найроби 
представители СССр  и ЮНЕП подписали меморандум о подготовке 
плана действий по восстановлению аральского моря. Налаживание 
партнерских отношений со столь авторитетной международной ор-
ганизацией открывало республике доступ к наработанному в мире 
опыту природоохранной работы,  который можно было использо-
вать для решения своих экологических проблем.

В мае 1990 года на кзыл-ординской земле состоялось заседание 
международного «круглого стола» по теме «Как спасти арал». В нем 
приняли участие работники специализированных учреждений ор-
ганизации  объединенных Наций - ЮНЕП, ЮНЕСКо, ВоЗ, известные 
иностранные и советские ученые, представители государственных и 
неправительственных организаций,  лидеры общественных струк-
тур. 

Большой резонанс в нашей стране и далеко за ее пре¬делами 
вызвал телевизионный марафон «Помогите аралу», проведенный 
по инициативе правительства в апре¬ле 1990 года. Перед ним ста-
вилась вполне определенная цель - привлечь внимание широкой 
общественности к экологическому кризису в бассейне моря. 

22 мая 1990 года Верховный Совет Казахской ССр принял по-
становление «о неотложных мерах по решению эко¬логических и 
социально-экономических проблем в зоне Приаралья». Перед со-
юзным Совмином ставился вопрос о соз¬дании для координации 
работ и осуществления научно-технической политики по спасению 
арала единого государственного органа при Совете Министров 
СССр с выделением ему в необходимых объемах финансовых ма-
териально-технических ресурсов. Совету Министров Казахской ССр 
вменялось в обязанность  разработать  республиканскую   комплекс-
ную экологическую и социально-экономическую программу «арал» 

местного населения: в регионе возрос уровень заболеваемости же-
лудочно-кишечными болезнями, вирусным гепатитом, раком по-
чек, значительно повысилась детская смертность. В конце концов, 
пришло понимание, что трагедия аральского моря имеет масштабы 
планетарной катастрофы. Каждый год с обнаженного морского дна 
в атмосферу выдувается до 75 миллионов тонн песка, пыли и пр. Как 
показала аэрокосмическая съемка, языки этой токсичной смеси осе-
дают на огромной территории – от тянь-Шаня на востоке до Скан-
динавии на западе Европы. Сотни тысяч людей дышат ядовитым 
воздухом. Солевая пыль непроницаемой пленкой покры¬вает  вы-
сокогорные  ледники, дающие  начало  многим рекам. Это пагубно 
влияет на качество воды, которая, в  конечном счете, попадает в во-
допроводные сети и ко¬лодцы, находящиеся за тысячи километров 
от «исходной точки». Кроме того, загрязнение ледяного покрова гор 
ус¬коряет процессы его таяния и, стало быть, значительно обостряет 
проблему парникового эффекта. В различные инстанции алма-аты и 
Москвы поступали сотни писем; в них содержалась просьба, скорее 
похожая на мольбу,  спасти этот уникальный водоем для нынешне-
го поколей и потомков. для того чтобы как-то смягчить катастрофи-
ческие последствия трагедии арала, ЦК КПСС и Совет Ми¬нистров 
СССр, по настоянию руководства Казахстана и среднеазиатских ре-
спублик, в сентябре 1988 года приняли специальное постановление. 
Этим документом предусматривалось коренное улучшение эколо-
гической и санитарной обстановки в бассейне аральского моря, 
по¬вышение там эффективности использования и усиления охраны 
водных и земельных ресурсов. Но пос¬ле распада огромной страны 
все принятые на союзном уровне решения утратили свою силу.

В общем, свои надежды мы возлагали в основном на собствен-
ные возможности, на согласование усилий с другими республиками 
Средней азии да еще, пожалуй, на помощь специализированных  
международных организаций. Поэтому Совмин Казахстана, не до-
жидаясь чьего-либо одобрения, наметил самостоятельные меры 
ускоренного решения первоочередных социально - экономических 
проблем в Приаралье.

С целью закрепления песков на об¬нажившемся дне пересыха-
ющего моря Казахским НИИ лесного хозяйства были проведены по-
чвенные изыска¬ния. На возникших пустошах лесоводы заложили 
более 600 гектаров опытных лесных культур - в основном саксаула 
и других неприхотливых растений, легко перено¬сящих условия по-
лупустынного и пустынного климата. Были также разработаны план 
экспериментальных лесомелиоративных мероприятий на площади 
в шесть тысяч гектаров. 
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экологической катастрофы и определяет их статус, классификацию 
территорий, устанавливает компенсации и льготы лицам, нуждаю-
щимся в мерах социальной реабилитации, закрепляет принципи-
альные подходы к формированию системы охраны жизни и здо-
ровья населения, проживающего в экологически неблагоприятных 
районах, обеспечения условий устойчивой жизнедеятельности. 

территория экологического бедствия в Приаралье  охватила всю 
Кзылординскую область, несколько  районов актюбинской, Юж-
но-Казахстанской и Карагандинской областей.  Последствия такого 
кризиса республика в то время не могла устранить собственными 
силами, требовалась консолидация международного сообщества, 
объединение усилий самых государств Центральной азии – это ка-
салась, прежде всего,  урегулирования  в регионе проблем водных 
отношений.  опыта взаимодействия с международными струк-
турами, в том числе ооН, у нас еще не было и  приходись, как го-
ворится, учиться на ходу. Самое главное, необходимо исходить из 
того, что многое зависит от нас самих, то есть пяти центральноази-
атских государств. В этой связи привлечение внешней помощи для 
решения аральской проблемы должно учитывать  интересы всего 
региона, и вопросы вододеления на трансграничных реках  долж-
ны решаться также справедливым и разумным образом.  В марте 
1992 года мною, совместно с академией наук и рядом министерств 
и ведомств, были проработаны вопросы инициативного участия 
Глобального Инфраструктурного Фонда (ГИФ)  в решении проблемы 
сохранения аральского моря. Концепция ГИФ была разработана в 
конце 70-х годов научной оперативной группой, возглавляемой Ма-
саки Накаямой, президентом Института Мицубиси в токио. Посколь-
ку экологическая катастрофа в Приаралье давно вышла за рамки 
нацио-нальных границ и теперь угрожает всему мировому сообще-
ству, то приоритетным направлением в деятельности Глобального 
Инфраструк¬турного Фонда признана работа по спасению аральско-
го моря. На первом заседании ГИФ в Москве в янва¬ре 1992 года 
сформирован Координационный совет «арал», наде¬ленный пра-
вами и ответственностью за реализацию проекта между¬народной 
помощи Приаралью. В качестве местоположения Совета была  опре-
делена алма-ата. На втором заседании, которое состоялось спустя 
два месяца в столице Казахстана, рассмотрены и утверждены «Кон-
цептуальные основы межгосударственной программы ликвидации 
последствий аральского кризиса» и  «Программа научного обеспе-
чения международного проекта управления окружающей средой 
бассейна аральского моря». руководство Глобального Инфраструк-
турного Фонда хотело  видеть во главе Международного Фонда ГИФ 

и представить ее на рассмотрение Верховного Совета республики. 
Нам предписывалось также создать республиканскую комиссию для 
координации и контроля осуществления работ по спасению арала и 
улучшению всей экологической и социально-экономической обста-
новки в Приаралье.

Кроме того, постановлением признавалась необходи¬мость 
принятия согласованных мер по спасению аральского моря и оз-
доровлению экологической обстановки в его регионе совместно с 
узбекистаном, Киргизией, тад¬жикистаном и туркменией. 14 июня 
1990 года в Кзыл-орде состоялось выездное расширенное заседа-
ние президиума академии наук Казахской ССр. В его работе приня-
ли участие видные ученые из академии наук СССр, среднеазиатских 
республик, руководи¬тели ряда союзных министерств и ведомств, 
некоторые народные депутаты СССр и Казахской ССр, партийные 
советские работники, хозяйственные руководители, представители 
общественности. особую значимость за¬седанию придало участие 
в его работе и выступление перед собравшимися президента Казах-
ской ССр, первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Н. а. Назарба-
ева. Мне было поручено выступить с докладом «о мерах по ускорен-
ному решению социально-экономических и экологических проблем 
Приаралья». В  своем докладе я основное внимание уделил задачам 
по практической реализации системы мероприятий, направ¬ленных 
на коренное улучшение условий жизни и пути ускоренного решения 
экологических проблем Приаралья. Позже материалы этой и других 
научных конференций, исследования, выполненные казахстански-
ми и зарубежными учеными и ,самое главное, поддержка, оказан-
ная со стороны Президента республики Казахстана Н.а.Назарбаева, 
стали обоснованием для принятия Верховным Советом  республики 
Казахстан  18 января 1992 года постановления  «о неотложных ме-
рах по коренному преобразованию условий проживания населения 
Приаралья», которым казахстанская часть Приаралья объявлена зо-
ной экологического бедствия. Последовала большая и кропотливая 
работа по реализации этого постановления. Буквально за несколько 
месяцев  проект закона по Приаралью был подготовлен и в июне 
1992 года внесен в Верховный Совет республики. Закон «о соци-
альной защите граждан, пострадавших вследствие экологического 
бедствия в Приаралье» был принят и 30 июня 1992 года подписан 
Президентом республики Казахстан Н.а.Назарбаевым.  В мировой 
практике нет  аналогов оказания на законодательной основе  такой 
крупномасштабной  помощи населению, на то время еще ни одна 
страна мира  не имела подобного  закона.  Закон призван обеспечить 
социальную защиту граждан, пострадавших в результате аральской 
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ческого развития аральского региона», учрежден Международный 
Фонд спасения арала.  таким образом, в бассейне аральского моря   
создана правовая и институциональная основа для  преодоления 
последствий экологического кризиса в регионе. Впервые в между-
народной практике для решения экологической проблемы, была со-
звана конференция высокого  уровня, образован на таком же  уров-
не авторитетный межгосударственный орган, значимость которого 
подтверждается тем, что он должен возглавляться одним из глав 
государств Центральной азии.  до этого саммита и после, как при-
нято сейчас говорить, были и другие встречи  высокого уровня по 
проблемам арала в столицах разных стран мира, но Кзылординская 
конференция 1993 года вошла в историю, как пример, дипломатиче-
ского успеха Казахстана и показала, что в решении трансграничных 
экологических проблем  политическая воля глав государств являет-
ся определяющей. Поэтому уже  в апреле этого же года Всемирный 
банк провел с участием руководства государств Центральной азии 
большую  встречу стран-доноров, которые могли бы оказать финан-
совую помощь   странам бассейна аральского моря. Страны-доноры 
с пониманием отнеслись к нашей просьбе и впоследствии многие 
проекты в бассейне аральского  моря были реализованы на ком-
плексной основе и имели региональное значение. 

В сентябре 2001 года правительство смогло договориться с Все-
мирным банком о предоставлении Казахстану займа на сумму 64,5 
миллиона долларов, еще 21,3 миллионов удалось найти в респу-
бликанском бюджете. Был разработан проект «регулирование рус-
ла реки Сырдарьи и сохранение северной части аральского моря» 
(ррССаМ). результаты не замедлили сказаться: летом 2005 между 
Большим и Малым аралом была построена 13 километровая плоти-
на, включающая бетонную перемычку Кок-арал. Именно в этом ме-
сте вода из Сырдарьи в последние десятилетия попадала в южную 
пересохшую часть аральского моря, где  терялась и уходила в песок. 
Еще в 2002 году уровень малого арала не поднимался выше 38 ме-
тров над  уровнем мирового океана, а всего через пять лет он до-
стиг 42 метров. Когда начинались работы, площадь водной поверх-
ности составляла менее 2,5 тыс. км2, теперь же она выросла еще на 
900 тыс. км2. Планировалось, что в 2008 году в Малом арале будет 
накоплено 27  км3 воды, однако, вопреки самым смелым прогно-
зам, этот объем удалось собрать на год раньше. На самом Северном 
море быстрыми темпами восстанавливается товарное рыболовство, 
морепродукты поставляются в страны СНГ и дальнего зарубежья. 
Сейчас, как мне известно,  в стадии разработки находится второй 
этап проекта ррССаМ. По его завершении  акватория Ма¬лого арала 

по сохранению арала опытного и авторитетного политика, способ-
ным стать гарантом решения проблем Приаралья и считало, что им 
может быть Президент республики Казахстан  Н.а.Назарбаев.  Ко-
нечно, руководство  ГИФ   не могло предполагать, что через некото-
рое время, уже в январе  1993 года  главы государств   Центральной 
азии поддержат инициативу Президента республики Казахстан Н.а. 
Назарбаева о создании  международного  Фонд спасения арала и 
26 марта 1993 года изберут его первым президентом этого Фонда.

Экологический кризис  в бассейне аральского моря по своим 
последствиям характеризуется как крупнейшая катастрофа, охватив-
шая территорию пяти государств Центральной азии с населением 
почти 40 млн. человек. Являясь наследием недавнего прошлого, 
усыхание аральского моря вобрало в себя проблемы и ошибки ко-
мандной экономики за многие десятилетия и оказывает в эти дни 
крайне негативное влияние на социально-экономическую и эколо-
гическую ситуацию в регионе. 

В тот год, хорошо помню, это было начало 1993 года, уже по-
сле согласования с главами  государств Центральной азии предло-
жения о международном Фонде спасения арала, необходимо было 
в короткие сроки заручиться  поддержкой влиятельных стран мира, 
авторитетных международных организаций и финансовых институ-
тов.  Нами были подготовлены обращения на имя глав государств 
и правительств многих стран, в которых предлагалось принять уча-
стие в спасении арала.  В этих обращениях, по существу, получили 
свое развитие идеи Глобального Инфраструктурного Фонда. На об-
ращение молодой суверенной республики Казахстан откликнулись 
многие  страны Европы, азии, америки, которые с пониманием 
отнеслись к сложившейся в регионе ситуации и были готовы стать 
странами-донорами, чтобы остановить дальнейшее расползание  
экологического бедствия. Полагаю, что эти архивные материалы, 
переписка Президента республики Казахстан Н.а.Назарбаева по 
аральской проблеме    ждут своих историков-исследователей, по-
тому что первые уроки внешней дипломатии молодого Казахстана 
связаны с созданием международного Фонда спасения арала.

Глубоко убежден, что создание МФСа положило начало инте-
грационным процессам  не только в Центральной азии, но и на всем 
пространстве СНГ.

26 марта 1993 г. в г. Кызылорде состоялась конференция Глав го-
сударств Централь¬ной азии, с участием российской Федерации по 
аральской проблеме, на которой подписано «Соглашение о совмест-
ных действиях по решению проблем аральского моря и Приаралья, 
экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономи-
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реализации стратегических направлений в решении аральской про-
блемы,  МФСа  удалось консолидировать на межгосударственном 
уровне совместные  усилия по спасению аральского моря, при-
влечь внимание международного сообщества, мировых финансо-
вых институтов к аральской проблеме.  рассматривая роль и зна-
чение МФСа важно отметить, что это коллективный  инструмент 
регионального сотрудничества, способный влиять на политические 
и экономические процессы в регионе.  Фонд взял на себя функции 
не только  урегулирования проблем, связанных с совместным ис-
пользованием водных ресурсов трансграничных рек в бассейне 
аральского моря, но практически решает гораздо широкие задачи, 
обусловленные аральским  кризисом.  Примечательно, что сделан 
правильный акцент на источник проблем в регионе – это вопросы 
совместного использования трансграничных рек. для стран регио-
на, экономика которого связана с водными ресурсами, обеспечение 
их справедливого и разумного распределения – ключ не только к 
решению экологических проблем, но и безопасности в регионе. По-
этому почти все региональные проекты и программы рассматрива-
ют решение аральской проблемы и ее  социальных и экономических 
задач в контексте урегулирования водопользования, учитывающего 
интересы каждой страны в регионе. МФСа способствует качествен-
но новым межгосударственным отношениям в регионе, укрепле-
нию регионального сотрудничества, бесконфликтному разрешению 
сложных водохозяйственных вопросов. достаточно сказать, что 
регион неоднократно подвергался засушливым годам и катастро-
фическим паводкам, но при всей сложности ситуации, вопросы во-
допользования в такие периоды решались с учетом  сложившейся 
обстановки и интересов каждой стороны.  регулирование вопросов 
водопользования в таком аридном регионе довольно трудная зада-
ча и она может быть решена только в рамках межгосударственного 
сотрудничества, укреплению которого способствует деятельность 
МФСа.

будет измеряться уже более чем 3800 тыс. км2, а уровень воды там 
поднимется еще на четыре метра. Еще в начале нового тысячелетия 
жизнь в эпицентре  экологического бедствия  - городе аральске едва 
теплилась. Сегодня обстановка там изменилась  к лучшему, что в ре-
шающей степени объясняется возрождением уже почти погибшего 
моря. За годы экологической катастрофы арал отстоял от города на 
75 километров, сейчас же до него почти рукой подать - всего-навсе-
го двенадцать. Недалек тот день,  когда морские волны, как в ста-
рые добрые времена, снова будут гулять по акватории аральского 
порта. Местные  жители в это верят, а авторы проекта ррССаМ зна-
ют наверняка. решается в регионе и другая проблема - опустынива-
ние. Много лет барханы наступали безостановочно, и под толстыми 
песчаными наслоениями оказывались все новые площади земли. К 
сегодняшнему дню пустыни и полупустыни занимают 22 миллиона 
гектаров территории области. Песку не в состоянии противостоять 
даже самая современная техника, здесь нужны биологические ме-
тоды борьбы, на которых мы настаивали еще в конце 80-х- начале 
90-х, и которые в силу всем известных причин политического свой-
ства остались нереализованными. Но не зря говорят, что все новое 
- это хорошо забытое старое. Правительством Казахстана осущест-
вляется реализация программы борьбы с опустыниванием, рас-
считанная до 2015 года. Ею, в частности, предусматривается, что в 
Кзыл-ординской области будет реализован целый ряд проектов по 
восстановлению почв и сокращению опустыненных территорий. 

Несмотря на тяжелейшее экономическое состояние стран реги-
она в первые годы их независимости решению аральской пробле-
мы уделялось большое внимание. Межгосударственные структуры, 
созданные в рамках Международного Фонда спасения арала, под-
няли на качественно новый уровень региональное сотрудничество 
государств Центральной азии в бассейне аральского моря. однако 
утверждать, что государствам Центральной азии удалось добиться 
согласованных действий и это касается, прежде всего, совместного 
использования водных ресурсов трансграничных рек или стабили-
зировать усыхание самого аральского моря, было бы преждевре-
менным. устранение последствий экологических бедствий, подоб-
ные аральскому, требуют больших усилий в плане политического 
регионального сотрудничества, преодоления препятствий между 
странами, вызванных экономическими и социальными причинами 
и различием подходов к выбору стратегии экономического разви-
тия стран. В этой связи необходимо особо подчеркнуть роль МФСа и 
его огромное значение в обеспечении региональной безопасности. 
Благодаря личному участию глав государств региона в выработке и 
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АЛМАБЕК НУРУШЕВ
Исполнительный директор ИД МФСА 
в 1994-2009 гг.,
член Исполкома МФСА в 1999-2009гг.

начало реализации программы бассейна 
аральского моря фондом.

решения по сближению усилий пяти цен-
трально-азиатских государств, после распада 
СССр оставшихся наедине лицом к лицу с эко-
логической катастрофой аральского моря на-
верное были воистину важнейшими шагами. 
они были вызваны болью наших народов, на 
глазах у которых исчезало море, являющееся 
для многих источником жизни, климатообра-
зующим фактором. они были результатом му-
дрости Глав государств Казахстана, Киргизии, 
таджикистана, туркменистана и узбекистана. 
В начале 1993 года были созданы Межгосудар-

ственный Совет по проблемам аральского моря (МГСа), а 26 мар-
та 1993 года – Международный Фонд спасения арала (МФСа),чуть 
позже Комиссия по устойчивому развитию (МКур). размещались 
эти институты спасения аральского моря соответственно в столицах 
трех государств, непосредственных свидетелей аральской трагедии: 
ташкенте (узбекистан), алматы (Казахстан) и ашгабаде (туркмени-
стан). В этой схеме был заложен баланс интересов всех учредителей 
Фонда, учет их потенциальных возможностей.

Посмотрите, как все могло было бы быть. МКур, объединяющая 
в себе ученых экономистов, экологов, НПо, государственных эко-
номических, финансовых и экологических министерств и ведомств 
изучает и определяет проблемы по жизнеобеспечению населения 
неблагополучных регионов, стабилизации, а в дальнейшем улучше-
нию экономической, финансовой ситуации и как результат сохране-
ния природы.

МКур возглавляли поочередно Министры экологии и охраны 
природы (хотя я считал тогда и считаю теперь – во главе этой струк-
туры должен стоять тот, кто имеет реальные рычаги (Министерство 
финансов и Министерство экономики).

МГСа, на основе этих предложений разрабатывает технико-эко-
номические обоснования и проекты по их реализации.  В ташкенте 
сосредоточены мощные научно-исследовательские и проектные ор-
ганизаций по водным проблемам и кто лучше знает эти проблемы и 

пути их  решений, если не братья узбеки.
а МФСа в алматы, финансовом центре региона, рассматривает, 

изыскивает и финансирует эти проекты. В этой схеме все было четко 
охвачено.

теперь о главном, о юбиляре – МФСа.
Финансовые средства Фонда формируются из:

• вступительных взносов государств-учредителей (это в 
 первоначальном документе 1,0% от национального дохода 
 каждой страны);
• ежегодных взносов государств-учредителей, определяемых 
 главами государств на каждый год;
• пожертвования юридических и физических лиц.

В сентябре 1994 года Правление Фонда, по предложению тог-
дашнего Президента МФСа, Президента республики Казахстан 
Н.а.Назарбаева избрало меня членом Правления,  директором Ис-
полнительной дирекции этой организации.

К этому времени прежним руководителем дирекции, а это был 
экс-первый Премьер-Министр независимого Казахстана узакбай 
Караманович Караманов, была  разработана Программа бассейна 
аральского моря (ПБаМ-1), в основном решен вопрос размещения 
МФСа, определены штаты и смета расходов, подписано соглашение 
с Всемирным Банком  об оказании управленческой поддержки ин-
ститута “Capasity bilding”  аральской проблемы. 

Сумма этой поддержки составляла 2млн.долларов СШа, в том 
числе 850тыс.долларов СШа для Исполнительной дирекции (учи-
тывая, что МФСа имел уже служебные помещения, частично обе-
спечен оргтехникой, мебелью, автотранспортом, фонд зарплаты) и 
1150тыс.долларов СШа для Исполкома МГСа в ташкенте.

Вступительных взносов кроме республики Казахстан не вноси-
лось, поэтому получение указанной помощи на становление органи-
зации арала стало проблематичным.

так как управление Фондом находилось в алматы, республи-
ка Казахстан ранее внесла вступительный взнос в размере одной 
третьи, предусмотренного Положением. Приходилось часто встре-
чаться для переговоров с руководителем регионального офиса Все-
мирного Банка г-ном дэвидом Пирсом, Представителем ПрооН в 
Казахстане и Киргизии Найджелом рингроузом. Их довод был прост 
и суров: Ваши государства согласились создать структуры по пробле-
мам аральского моря, но если не выполняются финансовые обяза-
тельства, если вы сами себе не помогаете, то кто же вам поможет.

В этих условиях мне пришлось доложить Президенту 
Н.а.Назарбаеву о положении дел и внести предложение об уста-
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решением МФСа 19 апреля 1996 года эти деньги в объеме 
2млн.долларов направлены на решение неотложных нужд Приара-
лья (Казахстана – 35%, Кыргызстана- 5%, таджикистана – 5%, туркме-
нистана – 27,5% и узбекистана – 27,5%.)

а, начиная с 1997 года по нашему предложению ежегодно со-
ставлялся Перечень первоочередных мероприятий по Приаралью, 
который разрабатывался Исполнительной дирекцией с учетом пред-
ложений двух районов и акимата Кызылординской области, согла-
совывался с Минсельхозом рК и утверждался Исполкомом МФСа, 
созданным в 1997 году взамен Исполнительной дирекции МФСа и 
Исполнительного Комитета МГСа по предложению Президентов Ка-
захстана Н.а.Назарбаева и туркменистана С.а.Ниязова.

Последующие 10 лет до 2007 года по этим программам выпол-
нено различных работ из средств казахстанского филиала ИК МФСа 
в сумме более 4млн. долларов СШа. За эти годы Правительством 
рК не довыделено МФСа против обязательств государств, по моим 
расчетам, более 150 млн. долларов. учитывая, что на органы МФСа 
не распространяется «Закон о государственных закупках» за эти 
средства можно было бы «без шума и пыли», более дешевле, бо-
лее рационально, более качественно с привлечением известных в 
мировой практике фирм, таких как «Халлипуртал» и др. построить 
не только Кокаральскую плотину, но и «айтек», «аклак» и многое 
другое. увы.

новлении вступительного взноса в размере 0,3% от ВВП, что и было 
принято после согласования с остальными государствами-учредите-
лями.

только после этого все участники процесса в течение 1995 года 
внесли вступительные взносы на счет Исполнительной дирекции 
(туркменистан перечислил средства на счет дашховузского филиала 
Ид МФСа).

тот год в основном был годом организационных работ. Как и 
было предусмотрено договором с Всемирным Банком средства 
управленческой поддержки шли на оснащение Исполкома МГСа в 
ташкенте и МФСа в алма-ате.

Но, надо было действовать, ведь жители Приаралья ждали кон-
кретных действий МФСа.

Международная помощь, предусмотренная ПБаМ-1 шла мимо 
Фонда спасения арала, а она равнялась около 42млн.долларов СШа. 
Наверно, из этих средств создал отдел по проблемам аральского 
моря во Всемирном Банке. Еще интересный момент: выделенную 
каким-нибудь государством помощь осваивали фирмы или инсти-
туты этих же государств. Например, с Итальянской стороны 500тыс.
долларов выделено на изучение русла реки Сырдарьи. Исполните-
лями определены итальянские компании – Италоконсалт и электро-
консалт. Соисполнителями (а фактически главными поставщиками 
исходных данных) были казахстанские проектные организации 
«Казгипроводхоз», «Южказводпроект» и еще один наш институт, фи-
нансирование которых осуществляла дирекция фонда и таких при-
меров была множество. Еще один характерный момент. Средства 
управленческой поддержки должны использоваться только на осна-
щение офиса Исполкома или дирекции. Покупаем, например, офис-
ную мебель, оргтехнику или автотранспорт. Составляется несколько 
вариантов: их цена, сроки поставки, бренд фирмы. далее комиссия 
из наших работников определяет подходящую по указанным пока-
зателям фирму и эти соображения я направляет г-ну Грабовскому, 
который сидит в г.Варшаве и является независимым экспертом. он 
естественно не приезжая в алматы одобряет наш выбор и получает 
от нас плату за экспертизу. теряли на конвертации валюты. разуме-
ется мы выступали против этих несуразностей. Иногда побеждали, 
иногда головы склоняли. И где-то во второй половине у нас на счету 
осталась некоторая сумма из средств ИК МГСа и Ид МФСа.

тогда мы вошли во Всемирный Банк с предложением о реали-
зации Программы неотложной помощи Приаралью, на которую мы 
сэкономили 1млн.долларов и попросили грант ВБ в сумме 1млн.
долларов.
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НАРИМАН КИПШАКБАЕВ
Член Межгосударственного Совета МФСА 
(1993-1995 гг.)
Член МКВК (1992-1995 гг.)
Директор Казахского филиала НИЦ МКВК

Водному сотрудничеству стран Центральной 
азии – 20 лет: опыт прошлого и проблемы бу-
дущего

В течение 74 лет (1917-1991гг.) в Советский 
период использование и охрана водных ресур-
сов межреспубликанских рек, сюда и относился 
бассейн аральского моря, между странами ре-
гулировались Советским Правительством, кон-
кретно Министерством мелиорации и водного 
хозяйства Союза ССр.

После распада СССр 31 декабря 1991 г. и 
образования в Центральной азии пяти суве-
ренных государств: Казахстан, Кыргызстан, тад-

жикистан, туркменистан и узбекистан, расположенных в бассейне 
аральского моря стало первоочередной и срочной необходимостью 
разработк совместных действий стран по использованию и охране 
водных ресурсов амударии и Сырдарии.

По поручению Правительств стран Центральной азии, мини-
стры водного хозяйства: республики Казахстан (Н.Кипшакбаев), 
Кыргызской республики (М.Зулпиев), республики таджикистан 
(а.Нуров), туркменистана (а.Иламанов), республики узбекистан 
(р.Гиниятуллин) и они же одновременно являлись депутатами Вер-
ховного Совета своей республики, после плодотворных переговор-
ных процессов и невиданно в мировой практике в короткий срок, 18 
февраля 1992 года, в г.алматы подписали Соглашение между респу-
бликой Казахстан, республикой Кыргызстан, республикой таджики-
стан, республикой узбекистан и туркменистаном «о сотрудничестве 
в сфере совместного управления использованием и охраной водных 
ресурсов межгосударственных источников».  для подготовки и под-
писания этого «Соглашения», не имея международного опыта по 
данной проблеме потребовалось крайне в короткий срок всего ме-
нее 2-х месяцев. Этого требовало сложная водохозяйственная об-
становка бассейна и стремление указанных стран не допускать ос-
ложнение ситуации и максимально нормализовать экологическую 
и экономическую ситуацию, обеспечить становление молодых суве-
ренных государств.

Главными достижениями стран Центральной азии являлись:
• Страны бассейна обладают одинаковыми правами на 
 пользование и ответственностью за обеспечение их 
 рационального использования и охраны (статья 1).
• Страны обязуются не допустить на своей территории действий 
 затрагивающих интересы других сторон и способных нанести 
 им ущерб, привести к изменению согласованных величин 
 расходов воды и загрязнению водоисточников (статья 3).
• Совместно проводить работы для решения экологических 
 проблем, связанных с усыханием аральского моря, а также 
 устанавливать объемы санитарного попуска на каждый 
 конкретный год, исходя из водности межгосударственных 
 водоисточников (статья 4).
• Страны приняли решение создать на паритетных условиях 
 Межгосударственную координационную водохозяйственную 
 комиссию (МКВК)  по проблемам регулирования, 
 рационального использования и охраны водных ресурсов 
 межреспубликанских источников, включая в ее состава первых 
 руководителей водохозяйственных организаций, предусмотрев 
 заседания ежеквартально и по необходимости по инициативе 
 сторон.
• Заседания указанной комиссии проводятся поочередно под 
 председательством представителей государств и в 
 соответствующей столице (статья 7).

дальнейшим шагом на пути регионального сотрудничества ста-
ло подписание Главами государств Центральной азии Соглашения 
«о совместных действиях по решению проблемы аральского моря и 
Приаралья, экологическому оздоровлению и обеспечению социаль-
но-экономического развития аральского региона» (26 марта 1993 
года, г.Кызылорда).

Принято решение об образовании Международного Фонда спа-
сания арала (МФСа) и Межгосударственного Совета МФСа  по 5 че-
ловек из каждой страны и я был избран членом Межгосударствен-
ного Совета МФСа  от республики Казахстан.

Водные ресурсы всегда были предметом особого внимания 
Глав Государств Центральной азии, поскольку распределение и ра-
циональное использование воды в условиях этого региона всегда 
определял динамику развития его государств. для примера можно 
привести мнение Президента СШа того времени В.Клинтона: «лю-
бое решение по проблемам арала будет зависеть от правильного 
руководства и распределения водными ресурсами в этом регионе. 
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ских режимов;
При определении рациональных режимов регулирования сто-

ков водохранилищами необходимо учитывать не только интересы 
ирригации и энергетики, но и интересы социальных и экологических 
проблем;

В июне 1994 года в Париже была проведена международная 
встреча доноров, где доложено о «Программе». Признавая особый 
характер проблем, доноры и другие участники встречи подтверди-
ли готовность в предоставлении финансирования в размере 31 млн. 
долларов СШа.

Фактическое состояние выполнения проектов по программам:
1. Проект «Стратегия вододеления, рационального водопользо-

вания и охраны водных ресурсов в бассейне аральского моря» явля-
ется важнейшей частью состава «Программы конкретных действий» 
и разрабатывались с целью реализации согласованного странами 
единого механизма управления трансграничными водными ресур-
сами и определить оптимальные режимы работы каскадов водохра-
нилищ на реках Сырдария и амудария. По данному проекту факти-
чески завершены «основные положения водной стратегии бассейна 
аральского моря» в 1996 году.

2. разработка проекта «Совершенствование системы учета по-
верхностных вод на гидрологических постах бассейна аральского 
моря», имеющих важное межгосударственное значение преследо-
вала следующие цели:

Сохранение минимально возможного количества постов и соз-
дание новых в бассейнах рек амударии и Сырдарии, оснащенных 
современным оборудованием для решения вопросов межгосудар-
ственного вододеления;

улучшение учета качества воды на гидрологических постах, 
имеющих важное межгосударственное значение;

Повышение оперативности получения достоверных данных о 
количестве и качестве водных ресурсов для управления водораспре-
делением на межгосударственных водных источниках.

В проекте предусматривались оборудовать 25 гидрологических 
постов, в том числе на 20 реках (остальные на коллекторах) и орга-
низовать 6 кустовых станций, расположенных в следующих городах:
• Кызылорда (Казахстан);
• узген (Кыргызстан);
• Фергана (узбекистан);
• тюямуюн (узбекистан);
• Курган-тюбе (таджикистан);
• Кирки (туркменистан).

Считаю, что создание Межгосударственного Совета и Кызылордин-
ское Соглашение являются важными ступенями в этом направле-
нии» (конец цитаты).

В январе 1994 года на конференции Глав Государств Централь-
ной азии в г.Нукусе была принята «Программа конкретных действии 
по улучшению экологической обстановки в бассейне аральского 
моря на ближайшие 3-5 лет». Программой предусматривались раз-
работка:  

1. общей стратегии вододеления и выработка на ее основе про-
ектов межгосударственных правовых и нормативных актов, а также 
нормативов предельному расходованию воды;

2. Единой для бассейна аральского моря унифицированной си-
стемы учета водных ресурсов и их использования  и системы мони-
торинга состояния природной среды;

3. Мер по улучшению качества вод, ограничению всех видов за-
грязнения и сокращению сбросов загрязняющих веществ в водоис-
точники;

4. Межгосударственных программ «Чистая вода» и «Здоровье», 
обеспечивающих подачу населению доброкачественной питьевой 
воды и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки;

5. Мер по оздоровлению водохозяйственной и экологической 
обстановки в зонах формирования стока;

6. Инженерных решений по созданию на территории дельт аму-
дария и Сырдария и прилегающих к ним участках осушенного дна 
аральского моря искусственно обводненных ландшафтных экоси-
стем;

7. Завершение строительства коллекторных трактов вдоль аму-
дарии и Сырдарии и выполнение мероприятий по улучшению про-
пускной способности русла реки Сырдарии ниже Шардаринского 
водохранилища;

8. автоматизация систем управления (аСу) водными ресурсами 
в бассейнах рек амударии и Сырдарии

Цели «Программы» явились найти способов наиболее рацио-
нального использования водных ресурсов и действующих водохра-
нилищ ирригационного и энергетического назначения  в интересах 
экономики и охраны окружающей среды всех стран, входящих  в 
бассейн аральского моря.

для достижения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи:

установить рациональные режимы  регулирования стока водо-
хранилищами Нарын-Сырдаринского и Вахш-амударинского каска-
дов за счет максимального сочетания ирригационных и энергетиче-
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 аклак и Караузяк;
• капитально реконструированы плотины - Казалинская, 
 Кызылординская, Шардаринская;
• построены защитные дамбы по берегам Сырдарьи 
 в пределах Казахстанской части.

В настоящее время реализуется следующая фаза этого проекта.
5. Проект «разработать и реализовать межгосударственные 

программы «Чистая вода» и «Здоровье», обеспечивающие подачу 
населению стран Центральной азии доброкачественной питьевой 
водой и улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки».

По данному проекту  работы начаты в 1995 году одновременно 
в Казахстане, туркменистане, узбекистане на основе займов Все-
мирного и

азиатского банков, а также грантов и кредитов таких стран, как 
Япония, Кувейт, Германия.

реализовались такие виды работ:
• строительство новых водопроводов;
• расширение водопроводных очистных сооружений;
• расширение сельских распределительных узлов;
• реконструкций системы водоснабжения городов, 
 находящихся в низовьях рек амударьи и Сырдарьи;
• реконструкция и расширение подземных водозаборов;
• строительство групповых водопроводов;
• строительство опреснительных установок;
• модернизация лабораторий СЭС;
• строительство диагностических центров и модернизация 
 медицинских пунктов и др.

6. Проект «Провести водохозяйственные и экологические иссле-
дования и на их основе осуществить конкретные меры по оздоров-
лению обстановки в зонах формирования стока».

По данному проекту подготовлены национальные отчеты и 
предложения по выполнению работы и в дальнейшем финансиро-
вание не решено.

7. Проект «обеспечить внедрение в бассейнах Сырдарьи и аму-
дарьи автоматизированных систем управления водными ресурса-
ми».

указанный проект не получил донорской поддержки в полном 
объеме.

По бассейну амударьи и Сырдарьи подготовлено тЭо проекта. 
автоматизировано головное сооружение канала «достык», голов-

оборудованы и оснащены только экспериментальные станции 
в таджикистане и узбекистане.

3. Выработать принципы улучшения качества вод, ограничения 
всех видов загрязнения, принять действенные меры по сокраще-
нию, а в дальнейшем полному прекращению сбросов в реки.

По данному проекту специалистами стран Ца подготовлены на-
циональные отчеты, в которых отражены вопросы:
• качество поверхностных и подземных вод;
• система мониторинга качества воды и источников их 
 загрязнения;
• очистка и использование сточных и дренажных вод;
• предотвращения загрязнения вод промышленными 
 и сельскохозяйственными стоками;
• нормативно-правовой базы загрязненных вод 
 по очистке загрязненных вод.

а также разработаны предложения по управлению качеством 
водных ресурсов.

работа на региональном уровне не выполнена.
4. Проект «Выполнить соответствующие исследования и прора-

ботки по выбору варианта инженерных решений, обеспечить затем 
составление проектов и осуществить работы по созданию на терри-
тории дельт амударии и Сырдарии и прилегающих к ним участках 
осушенного дна аральского моря искусственно обводненных эко-
систем…». По этому проекту проведены исследования дельты рек 
амударьи и выполнены первоочередные работы по созданию ланд-
шафтных территорий, включая реабилитацию озера Судочье. рабо-
ты осуществлялись фирмой «Евроконсалт», однако специалисты ре-
спублики узбекистан остались неудовлетворенными результатами 
работы фирмы.

По дельте реки Сырдарьи - исследовательские работы по со-
хранению и развитию ветландов дельты реки подготовлены ком-
плексный отчет и рекомендации по созданию управляемой системы 
дельты по оптимально-необходимых параметрах. реализация про-
екта осуществляется.

Восстановление северной части аральского моря начато в 1995 
году и завершено в 2006 году, создано Северное аральское море 
(СаМ) на отметке воды +42 м (естественная отметка +53 м) с Кока-
ральской плотиной длиной 12 км и водосбросным сооружением.

регулирование русла реки Сырдарьи при поддержке Всемирно-
го банка начато в 1995 году и выполнены следующие работы:
• построены гидроузлы в русле реки Сырдарьи - айтек, 
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ные сооружения каналов Ферганской долины, на реке Чирчик смон-
тировано оборудование по мониторингу, подготовлен пилотный 
проект головной части  Южного Гололодностепского канала.

8. Проект «WARMAP» - управление водными ресурсами и сель-
скохозяйственным производством в странах Центральной азии.

По этому проекту была создана на региональном уровне база 
данных WARMIS, WUFMAS. Подготовлено тЭо.

С 1995-2000 гг. создано восемь центров информационной систе-
мы WARMIS: три региональных (НИЦ МКВК, БВо «амудария», БВо 
«Сырдария») и пять национальных (Казахский филиал НИЦ, Кыргыз-
ский филиал НИЦ, таджикский филиал НИЦ, туркменгипроводхоз, 
ВЦ Минсельводхоза узбекистана). однако вопрос финансирования 
работы и штата этих центров до сих пор не решен.

Спустя 8 лет, после принятия первого решения (1994г.), Главы 
Государств стран Центральной азии в октябре 2002 года в г.душанбе 
принимают решения «об основных направлениях программы кон-
кретных действий и по улучшению экологической, социально-эконо-
мической обстановки в бассейне аральского моря на период 2003-
2010гг.»

Вторая программа 2002 года является продолжением и развити-
ем первой программы, более конкретизированы задачи на ближай-
шее 8 лет и исполнения этих мер были поручены Правительствам 
стран Центральной азии, Исполнительному комитету МФСа, Меж-
государственной координационной водохозяйственной комиссии 
(МКВК) и Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию 
(МуКр).

осноВныЕ нАПРАВлЕнИя
ВТоРоЙ ПРоГРАммы ПРИняТоЙ В 2002 ГоДУ

№ название программы цель и задачи
1 разработка согласован-

ных механизмов ком-
плексного управления 
водными ресурсами 
бассейна аральского 
моря

Пакет Соглашений по бассейну 
реки Сырдарии
Пакет Соглашений по бассейну 
реки амударии

2 реабилитация 
водохозяйственных 
объектов

Восстановление ирригационных 
и дренажных систем в странах 
Центральной азии
обеспечение безопасности 
плотин и водохранилищ
Совершенствование 
использования земельных 
ресурсов и повышение их 
продуктивности

3 Совершенствование 
систем мониторинга 
окружающей среды

Создание регионального банка 
данных по водным ресурсам, с 
целью прогнозирования стока
развитие системы мониторинга 
трансграничных вод в бассейне 
аральского моря
Совершенствование системы 
мониторинга снежно-ледовых 
ресурсов региона
разработка модели изменения 
климата и влияния этих 
изменений на состояние водных 
ресурсов бассейна аральского 
моря
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4 Программа борьбы со 
стихийными бедствиями

развитие проектов по 
предотвращению водной и 
ветровой эрозии
Проведение 
берегоукрепительных 
мероприятий
Содержание и восстановление 
лесного фонда в зоне 
формирования стока и в 
Приаралье
Проведение противопаводковых, 
регулировочных и других работ, 
связанных с предупреждением 
и ликвидацией последствий 
стихийных бедствий

5 Программа содействия 
решению социальных 
проблем региона

Содействие в реализации 
программ защиты здоровья 
населения в странах Центральной 
азии
Содействие в реализации 
программ повышения 
жизненного уровня населения и 
создания новых рабочих мест
Содействие в реализации 
проектов обеспечения населения 
чистой питьевой водой
развитие системы экологического 
образования на основе принципа 
непрерывности, как основа 
устойчивого развития региона
Взаимодействие 
неправительственных 
организаций Центрально-
азиаткских республик (НПо 
Цар) и эффективное участие 
общественности в решении 
проблем арала

6 укрепление материаль-
но-технической и право-
вой базы межгосудар-
ственных организаций

укрепление материально-
технической и правовой 
базы межгосударственных 
организаций (ИК МФСа, БВо 
«Сырдария», БВо «амудария»)

7 разработка и реали-
зация региональной 
и национальных про-
грамм природоохран-
ных мероприятий в зоне 
формирования стока

разработка и реализация 
региональной и национальных 
программ природоохранных 
мероприятий в зоне 
формирования стока

8 разработка и реализа-
ция региональной и на-
циональных программ 
по рациональному 
потреблению воды в от-
раслях экономики стран 
центральной азии

Восстановление ирригационных, 
дренажных систем и повышение 
продуктивности орошаемых 
земель в Центральной азии

9 разработка и реализа-
ция международной 
программы санитарно-
экологического оздо-
ровления населенных 
пунктов и природных 
экосистем Приаралья

Содействие в реализации проек-
тов по оздоровлению природных 
экосистем Приаралья

10 разработка междуна-
родной программы 
восстановления эколо-
гической устойчивости и 
биологической продук-
тивности

Содействие в реализации про-
ектов по восстановлению эко-
логической устойчивости и 
биологической продуктивности 
природных экосистем аральского 
региона

11 разработка Концепции 
по устойчивому 
развитию в бассейне 
аральского моря

разработка и принятие 
основополагающего 
программного документа по 
осуществлению единой политики 
по реабилитации и устойчивому 
развитию в бассейне аральского 
моря
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 действий.

решения Глав Государств Центральной азии нацелены главным 
образом решить следующие задачи:
• достичь совместного управления водными ресурсами 
 межгосударственных водоисточников;
• обеспечить оптимально-необходимые параметры экосистем 
 и биоразнообразия;
• повсеместно навести порядок по рациональному 
 использованию водных ресурсов и водосбережения;
• улучшение и развитие социально-экономического развития 
 региона.

для реализации совместных планов созданы межгосударствен-
ные органы:
• Международный Фонд спасения арала (МФСа) 
• Исполнительный комитет МФСа
• Межгосударственная координационная водохозяйственная 
 комиссия со своими исполнительными органами - 
 БВо «амудария», БВо «Сырдария» и НИЦ
• Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию

Правительствами стран Центральной азии и указанными меж-
государственными органами за 20 лет проведены значительные ра-
боты.

Главными результатами на мой взгляд являются: сохранение 
этих институциональных органов и сохранение межгосударственно-
го сотрудничества.

основными причинами невыполнения принятых программ и 
проектов, предусмотренных решениями Глав Государств заключают-
ся в нижеследующем:

Первое: одной из ключевых составляющих сотрудничества го-
сударств Центральной азии остается совместное управление и ра-
циональное использование водных ресурсов бассейна аральского 
моря. 

Водохозяйственные органы стран Центральной азии призван-
ные заниматься по этой проблеме, в пределах каждого государства, 
к сожалению не являются межведомственными координационны-
ми органами по регулированию использованием и охраной водных 
ресурсов;

Второе: Все еще продолжается тенденция и привычка команд-
но-административного подхода прошлых лет со стороны совре-

12 региональная программ 
действий по борьбе с 
опустыниванием

Борьба с опустыниванием, 
развитие альтернативных 
методов хозяйствования 
Мониторинг опустынивания

13 развитие водно-
болотных угодий в 
низовьях рек амударии 
и Сырдарии  

Сохранение водно-болотных 
угодий в низовьях рек

14 рационализация 
использования 
минерализованных 
коллекторно-
дренажных вод

Мероприятия по улучшению 
качества коллекторно-дренажных 
вод с целью их использования

решения Глав Государств Центральной азии 1994г. и 2002г. обя-
зали 

в первом решении:
«Исполнительный Комитет Межгосударственного Совета обе-

спечивает планирование, координацию разработок и контроль за 
реализацией намеченных Программой мероприятий, привлекая 
для этих целей научные, проектные и другие организации всех госу-
дарств-участников…»

во втором решении:
«Исполкому МФСа совместно с МКВК и МКур по согласованию 

с Правительствами государств-учредителей до 1 марта 2003г. раз-
работать и внести на утверждение Правления МФСа «Программу» 
и осуществить поиск потенциальных доноров для финансирования 
данной программы.

Правительствам государств-учредителей МФСа, Исполкому 
МФСа, МКВК и МКур оказать содействие в завершении начатых 
работ по проекту «управление водными ресурсами и окружающей 
средой».

актуальность и жизненная важность этих решений заключается 
в том, что:
• оперативно, сразу после распада СССр 5 стран Центральной 
 азии приняли совместные решения по нормализации ситуации, 
 связанные с экологическим кризисом, созданным при СССр;
• все предусмотренные к реализации проекты и программы 
 имеют исключительно первоочередной, комплексный 
 характер. Подход экосистемный, общий для совместных 
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характер управления этим природным ресурсом;
д) принимая во внимание усилившийся в регионе спрос на 

водные ресурсы и повторное использование вод во всех секторах 
экономики требует применения интегрированного управления во-
дными ресурсами, которое поможет набор принципов и процессов, 
способствующих процессу принятия решений, планированию и ин-
вестированию в данный сектор на всех уровнях управления;

е) не может быть продовольственной безопасности без водных 
ресурсов, т.к. они являются ключевым фактором для сельского хо-
зяйства, производства продуктов питания. Следовательно, наша ра-
бота в области водной и продовольственной безопасности должна 
быть интегрированной предусматривающей одновременно эффек-
тивное использование и охрану водных ресурсов;

ж) водные ресурсы и электроэнергия все более взаимосвязаны, 
т.к. вода - это один из главных элементов производства энергии и 
производственных процессов. Электроэнергия, в свою очередь не-
обходима для производства и распределения водных ресурсов. По-
этому вопросы управления водными ресурсами и энергетикой нам 
следует рассматривать комплексно и гармонизировать их с есте-
ственными водными циклами в целях содействия рациональному 
и эффективному использованию водных ресурсов и электроэнергии 
для удовлетворения потребностей, в первую очередь гармонизиро-
вать водную и энергетическую политики;

з) считать исключительно важным повышение эффективности 
использования водных ресурсов, их управления экосистемами и 
болотными угодьями, восстановление и сохранение лесов и горных 
экосистем. охрана биоразнообразия и сохранение экосистем явля-
ется неотъемлемой частью структуры управления водным хозяй-
ством. 

менных местных исполнительных органов, которые препятствуют 
межгосударственным структурам к выполнению согласованных ре-
шений по управлению и распределению водными ресурсами;

Третье: МКВК, МКур и Исполком МФСа как правило, работают 
самостоятельно разрознено, их деятельность никем не координиру-
ется.

Четвертое: Сильная зависимость проводимых работ по реали-
зации проектов и программ от финансирования доноров. до сего 
времени не решены в полном объеме финансирование работы и со-
держание структуры межгосударственных органов системы МФСа.

Пятое: Не отработаны и не работают порядок, механизмы рота-
ции руководителя структур МФСа.

В этой сложной ситуации в регионе, нам совместно найти новые 
подходы, новое действие для нормализации и развития водного со-
трудничества.

устойчивое развитие наших стран невозможно без решения во-
просов согласованного управления водными ресурсами трансгра-
ничных рек бассейна. Крайне важно создание прочной нормативно-
правовой базы совместных действий в этой области. В этом плане 
представляет интерес разработка и введение в действие «Водной 
доктрины стран Центральной азии» (можно назвать «Конвенция»).

За 1993-2012 годы в соответствующих решениях, декларациях, 
Заявлениях Глав Государств Центральной азии отражены направле-
ния работы в регионе по решению социально-экономических и эко-
логических проблем и очень важно обобщить положения этих поли-
тико-правовых документов, разработать и подготовить под эгидой 
МФСа стратегию совместных действий на ближайшую перспективу, 
с одновременной корректировкой ПБаМ-3, с учетом нереализован-
ных проектов прошлых программ.

для достижения успеха в регионе необходимо:
а) добиться создания качественной системы управления водны-

ми ресурсами, а также устойчивого финансирования водной инфра-
структуры и работы межгосударственных органов по регулирова-
нию и охране вод трансграничных рек;

б) совершенствовать комплексный, интегрированный подходы 
управления трансграничными водами на региональном уровне;

в) интенсифицировать наши усилия, направленные на предот-
вращения и сокращения загрязнения вод, улучшению качества во-
дных ресурсов и экосистем;

г) развивать новый подход к воде, продовольствию, энергии и 
признании их взаимосвязи в процессе планирования и принятия 
соответствующих решений, улучшить продуктивность и устойчивый 
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СЕИЛБЕК ШАУХАМАНОВ
Қоғам және мемлекет қайраткері,
Арал теңізі бассейінінің мәселелері 
бойынша Мемлекетаралық Кеңестің 
мүшесі (1993-1996жж.)
Қызылорда облысының сол кездегі басшысы. 

арал тағдыры - адам тағдыры
арал проблемасы тек қана амудария мен 

Сырдария, арал теңізі аймағының табиғи тра-
гедиясы емес, әлемдік маңызы бар әлеуметтік, 
экономикалық, экологиялық апат. Өзінің көлемі 
жағынан әлемде төртінші орын алатын тәңір 
мен табиғаттың тамаша, қайталанбас туындысы 
– арал теңізінің адам қолынан апатқа ұшырауы 
аса үлкен тарихи трагедия, табиғатқа, адамзатқа 
жасалған кешірілмес қылмыс. Бұл жөнінде жар-
ты ғасырдың үстінде одақ кезінде, одан кейін 
де сушылар, мамандар, табиғат жанашырлары, 

ғалымдар, аудан, облыс, республика басшылары түрлі деңгейде да-
был қағып келеді. Өкінішке орай, дер кезінде бұл апаттың алдын-
алу, тоқтату бағытында одақтың тарапынан ешқандай нақты ша-
ралар жүзеге асырылмады. Нәтижесінде 1990 жылы арал теңізіне 
құйылатын судың жылдық көлемі 56 текше шақырымнан 9-12 текше 
шақырымға дейін күрт азайып кетті. 

теңіздегі су деңгейі 16 метрге төмен түсіп (54 метрден 38 мет-
рге дейін), ал су айдынының ауданы екі есе қысқарып, теңіздің 
33 мың шаршы шақырымы тартылып, теңіз Солтүстік (Кіші теңіз) 
және оңтүстік (үлкен теңіз) болып бөлініп қалды. теңіз бұрынғы 
жағалауынан кейбір жерлерінде 100-150 шақырымға дейін тар-
тылды. теңіздің тартылу салдарлары амудария мен Сырда-
рия өзендерінің атырауларында тұратын бес миллионға тарта 
адамдардың өмір сүру деңгейі мен денсаулық жағдайларына кері 
әсер етті. 

Міне, осындай жағдайда егемендік алған орталық азия 
мемлекеттерінің басшылары арал дағдарысымен күресу, 
шекарааралық өзендердің су ресурстарын пайдалану мәселелері 
жөнінде бірігіп қызмет етуге ынталылық танытты. 

Бірінші кезекте, 1992 жылы ақпанда мемлекетаралық су 
көздерін бірлесе басқару, шекарааралық өзендердің су қорларын 
пайдалану лимиттерін белгілеу, бекіту мақсатында мемлекетаралық 
үйлетіруші су шаруашылығы комиссиясын құру туралы келісімге қол 

қойылды. 
Екінші кезекте 1993 жылы қаңтарда орталық азия елдері 

басшыларының ташкенттегі кездесуінде Халықаралық аралды 
құтқару қорын құру туралы шешім қабылданды. 

қордың негізгі мақсаты арал апатына ұшыраған аймақтардың 
әлеуметтік, экономикалық, экологиялық ахлауын сауықтыру.

қай заманда, қай қоғамда болмасын, қайсібір елдің неме-
се жердің тарихында болмасын арада қаншама жылдар өтсе де 
ұмытылмайтын, халықтың мәңгілік есінде қалатын айрықша, айту-
лы уақиғалар болады. адамзат тарихы сондай уақиғалар мен сол 
уақиғалардың авторлары да актерлері де адамдардан тұрады.

Сыр елінде, қызылордада 1993 жылы 26 наурызда сондай бір 
әлемдік маңызы бар, тарихи уақиға болды. арал проблемаларына 
арналған Халықаралық конференция болып өтті. 

Берісі, Сыр бойы, әрісі бүкіл жер шары үшін бұл күнде аса ірі 
проблемаға айналып отырған арал мәселесін шешуде ерекше орны 
бар бұл шараға қазақстан республикасының Президенті – Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев, қырғызстан президенті – асқар ақайұлы ақаев, 
Өзбекстан президенті – Ислам Әбдіғаниұлы Каримов, тәжікстан 
Жоғарғы Кеңесінің төрағасы - Әмомали Шарипұлы рахмонов, ресей 
Федерациясы Министрлер Кеңесі төрағасының орынбасары – Геор-
гий Степанович Хижа мырзалар қатысты. 

Бұл өңірде, қызылордада бұрынды-соңды мұндай жоғарғы 
мәртебелі, халықаралық маңызы бар ауқымды шара өткен емес. 
Еліміз үшін, арал тағдырының бүгіні мен болашағы үшін теңдесі 
жоқ бұл маңызды мәслихат ортақ ойменен, түбірлі пікірмен, 
терең түсіністікпен, асқан ұйымшылдықпен өтті. Бұл халықаралық, 
мемлекетаралық саяси, әлеуметтік шараның жоғарғы дәрежеде 
өтуіне елдің, жердің егесі есебінде біздер елеулі үлес қостық. 

Халықаралық конференцияның нәтижелі өтуіне өз 
дәрежесінде жағдай жасағанымыз үшін туысқан ел президенттері 
өз ризашылықтарын білдіріп, рахмет айтты. онда халықаралық 
дәрежедегі кең, ауқымды, терең мағыналы, жоғарғы мақсатты, 
келешегінен мол үміт күттірер бірнеше маңызды, өміршең 
құжаттарға қол қойылды. арал мәселесі бірінші рет әлемдік 
дәрежеге, халықаралық деңгейге көтерілді. 

орталық азия елдерінің басшылары арал теңізі және арал 
апат аймағы мәселелерін шешу, арал аймағының экологиялық 
сауықтырылуы мен әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз 
ету жолында бірлесе әрекет ету туралы келісімге қол қойды. осы 
келісімге сәйкес атқарушы комитет ташкентте тұрақты жұмыс 
істейтін арал мәселелері бойынша Мемлекетаралық кеңесі оның 
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«Сырдария өзенінің арнасын реттеу және арал теңізінің солтүстік 
бөлігін сақтап қалу» (СаратС) ірі ұлттық жобаның бірінші кезеңі 
іске асырылды. Нәтижесінде Сырдария өзені арнасының өткізу 
мүмкіндігі секундына 350 текше метрден 700 текше метрге дейін өсті. 
Кіші теңіздегі судың деңгейі Балтық жүйесі бойынша 39, 90 метрден 
42 метрге дейін көтерілді. теңіз айдыны 2414 шаршы шақырымнан 
3262 шақырымға дейін ұлғайып, 848 шаршы шақырымға жетіп, 
34 пайызға өсті. Су көлемі 15,6 текше шақырымнан 26,7 текше 
шақырымға жетіп, 70 пайызға артты. 

аймақтың экосистемасы, биокөптүрлілігі жақсара бастады, 
көлдер системасы суланып, балық өсірудің, оның аулаудың көлемі 
өсті. 

ақлақ су торабы құрылысы, көкарал су реттегіш тоспасы, ай-
тек құрылыс кешені, өзен бойындағы қорғаныс бөгеттері салынды. 
қазалы, қызылорда су тораптарында, Шардара, арнасай су тоспала-
рында күрделі жөндеу жұмыстары іске асырылды. арал маңы өңірінің 
және тұрғындарының экологиялық және әлеуметтік-экологиялық, 
экономикалық жағдайы әдәуір жақсарды. Нәтижесінде халықтың 
хал-ахуалы жақсарып, аралдан үдере көшу процесі тоқтады. 

Енді халық СаратС-2 жобасының іске асырылуынан үлкен үміт 
артып отыр. 

Бұл жоба аясында көлдер жүйесін қалпына келтіру, су электр 
станциясын салу, арал суын қалаға жеткізу, кемелердің еркін жүзуін 
қамтамасыз ету мәселері оң шешімін табу керек. 

Келешекте СаратС-3 жобасы іске асырылса деп ойлаймыз.
ол жобаның аясында облыстағы екі жүз мың гектардың 

үстіндегі инженерлік жүйеге келтірген жерлер, шаруашылықаралық, 
ауданаралық каналдар, қышартқылар, гидротехникалық құрылыстар 
алғашқы қалпына келтірілсе өте дұрыс болар еді. Инженерлік жүйеге 
келген суармалы жерлер – еліміздің алтын қоры. 

Бүгінгі күні оның жармысынан астамы сорланып, тұзданып, жа-
байыланып, егіс айналымынан шығып қалды. Кейін бұл жерлерді 
қалпына келтіру өте қымбатқа түсетін болады. 

қажетті комиссиялары құрылды. Мен Мемлекетаралық кеңес 
мүшесі болып сайландым. 

қазақстан республикасының президенті Н.Ә.Назарбаев әлемнің 
отыз екі мемлекет басшыларына арал дағдарысының салдарын 
азайту жолында Хаққ қолдау көрсетуді сұрап, арнайы хат жолдады. 

1995 жылы арал теңізі бассейніндегі мемлекеттердің тұрақты 
дамуы бойынша Бұұ ұйымдастырған Халықаралық конференция-
сында орталық азия мемлекеттері мен халықаралық ұйымдардың 
Нүкіс декларациясы қабылданды.

1999 жылы ашхабат декларациясы және орталық азия 
мемлекеттері басшыларының арал теңізі бассейнінің экожүйесін 
қалпына келтіру мәселелері туралы біріккен Мәлімдемесі 
қабылданды. 

Бұұ Бас ассамблеясында Хаққ-на Бақылаушы мәртебесін беру 
туралы Бұұ-ның резолюциясы қабылданды. 2010 жылы Бұұ бас 
хатшысы Пан Ги Мун арал теңізінде болды. ол арал теңізі бассейні 
мемлекет басшыларымен кездесу барысында аймақтағы экология 
мен қауіпсіздік мәселелеріне айрықша көңіл бөліп, Бұұ тарапынан 
жан-жақты көмек көрсетуге уәде етті. арал проблемалары бойынша 
2, 3, 5, 7 жылдық бағдарламалар қабылданды. 

осыншама ауқымды жұмыстардың атқарылуы нәтижесінде 
біздің облысымызда көптеген өміршең, өткір мәселелер оң шешімін 
тапты. 

90-шы жылдардың басында арал маңының қазақстандық бөлігі 
экологиялық апат аймағы деп жарияланды.

1992 жылы «арал маңындағы экологиялық апаттан зардап 
шеккен азаматтарды әлеуметтік қорғау туралы» заң қабылданды, 
осы заң бойынша арал теңізіне жақын жатқан территориялар үш 
аймаққа бөлінді:
• экологиялық апаттар;
• экологиялық дағдарыс;
• экологиялық дағдарыс алдындағы жағдай.

Өңірде тұратын адамдарға экологиялық аймақтарына қарай 
заңды түрде өтемақылар мен жеңілдіктер берілді. арал, қазалы ау-
дандарында еңбекақы мен зейнетақы 50 пайызға, қалған аудандар-
да 30 пайызға өсті.

осы заң өтпелі кезеңде, ауыр экономикалық жағдайда респу-
бликада еңбекақы мен зейнетақы, жәрдемақы төленбей тұрған 
кезеңде қабылданды. Бүгінгі күні қызылордалықтар осы заңның ая-
сында жылына қосымша 9 миллиард теңге пайда табуда. 

қабылданған бағдарламалардың аясында облыста ірі-ірі жоба-
лар іске асырылды. Жалпы құны 85,8 млн ақШ долларын құрайтын 
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Приложение 1

постановление Верховного совета республики Казахстан
от 18 января 1992 года «о неотложных мерах по коренному 

преобразованию условий проживания населения приаралья»

1. Верховный Совет республики Казахстан отмечает, что в ре-
зультате продолжающегося усыхания аральского моря природно 
- хозяйственные условия в Приаралье достигли кризисного состоя-
ния, нарушено равновесие окружающей природной среды, резко 
ухудшились условия проживания и здоровье населения.

ранее принятые по проблемам арала и Приаралья постановле-
ния Верховного Совета и Правительства республики выполняются 
неудовлетворительно.

В целях социальной защиты населения Казахстанской части 
Приаралья, сохранения и поэтапного восстановления аральского 
моря Верховный Совет республики Казахстан постановляет:

В соответствии со статьей 49 Закона Казахской ССр «об охране 
окружающей природной среды в Казахской ССр» объявить зоной 
экологического бедствия все районы Кзыл - ординской области и г. 
Кызылорду, Байганинский, Иргизский, Мугоджарский, темирский, 
Челкарский районы актюбинской области, арысский (в том числе г. 
арысь), отрарский, Сузакский, туркестанский (в том числе г. турке-
стан), Чардаринский районы Чимкентской области и джездинский 
район джезказганской области.

2. Кабинету Министров республики Казахстан принять меры по 
предоставлению льгот и компенсаций населению Приаралья диф-
ференцированно для каждого из указанных районов с учетом степе-
ни экологического бедствия.

3. Кабинету Министров республики Казахстан совместно с ака-
демией наук республики Казахстан внести на рассмотрение VIII сес-
сии Верховного Совета республики Казахстан проект Закона «об 
установлении правовых, экологических и экономических требо-
ваний к хозяйственной и иной деятельности, а также социальной 
защите населения, пострадавшего от экологической катастрофы в 
Приаралье».

4. Кабинету Министров республики Казахстан принять конкрет-
ные меры:

- по реализации Государственной республиканской программы 
спасению аральского моря и восстановлению экологического рав-
новесия в Приаралье на период до 2005 года. Совместно с заинтере-
сованными независимыми государствами решить вопросы по меж-

республиканскому вододелению и сохранению аральского моря;
- по улучшению продовольственного снабжения, включая обе-

спечение экологически чистыми продуктами питания, районов зоны 
экологической катастрофы, питьевой водой жителей и объектов жи-
вотноводства джалагашского и Кармакчинского районов Кзыл - ор-
динской области.

5. Считать недопустимой деятельность военного полигона на 
острове Возрождение.

Кабинету Министров республики Казахстан изучить деятель-
ность этого полигона и внести в Верховный Совет республики Казах-
стан предложение о его закрытии.

6. Кабинету Министров республики Казахстан на основании Ме-
морандума о взаимном сотрудничестве между Правительством ре-
спублики Казахстан и ЮНЕП добиться решения вопроса о принятии 
республики Казахстан в состав членов ЮНЕП, а также включения в 
повестку действия Программы ооН по окружающей среде и разви-
тию новой республиканской концепции по восстановлению природ-
ного баланса бассейна аральского моря, сохранения и восстановле-
ния арала, нормализации экологической, медико-биологической и 
социально экономической ситуации в Приаралье с соответствующей 
поддержкой из фонда ЮНЕП.

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Комитет по вопросам экологии и рациональному исполь-
зованию природных ресурсов Верховного Совета республики Казах-
стан.

Председатель
Верховного совета 
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Приложение 2

соГлаШение 
между республикой Казахстан, республикой Кыргызстан, 

республикой узбекистан, республикой таджикистан 
и туркменистаном «о сотрудничестве в сфере совместного 

управления использованием и охраной водных ресурсов 
межгосударственных источников»

г. Алма-Ата, 18 февраля 1992 г.

республика Казахстан, республика Кыргызстан, республика уз-
бекистан, республика таджикистан и туркменистан в дальнейшем 
именуемые Сторонами, руководствуясь необходимостью согласо-
ванного и организованного решения вопросов совместного управ-
ления водными ресурсами межгосударственных источников и в це-
лях дальнейшего проведения согласованной политики в интересах 
развития экономики и повышения уровня жизни населения;

основываясь на исторической общности народов, проживаю-
щих на территории республик, их равных прав и ответственности за 
обеспечение рационального использования и охраны водных ре-
сурсов;

признавая неразрывную зависимость и взаимосвязь интересов 
всех республик в решении вопросов совместного использования во-
дных ресурсов на общих для всего региона принципах и справедли-
вого регулирования их потребления;

считая, что только объединение и совместная координация дей-
ствий будут способствовать созданию благоприятных условий для 
решения социально-экономических проблем, позволит смягчить и 
стабилизировать экологическую напряженность, которая возникла 
как следствие исчерпания водных ресурсов, а также учитывая, что 
в республике таджикистан имеет место диспропорция в обеспечен-
ности поливными площадями, приходящимися на душу населения, 
признавая возможное повышение водообеспеченности орошаемо-
го земледелия;

уважая сложившуюся структуру и принципы распределения и 
основываясь на ныне действующих нормативных документах по 
распределению водных ресурсов межгосударственных водных ис-
точников,

согласились в следующем:

статья 1
Признавая общность и единство водных ресурсов региона, Сто-

роны обладают одинаковыми правами на пользование и ответствен-
ностью за обеспечение их рационального использования и охраны.

статья 2
договаривающиеся стороны обязуются обеспечить строгое со-

блюдение согласованного порядка и установленных правил исполь-
зования и охраны водных ресурсов.

статья 3
Каждая из сторон участвующих в Соглашении обязуется не до-

пускать на своей территории действий затрагивающих интересы 
других сторон и способных нанести им ущерб, привести к измене-
нию согласованных величин расходов воды и загрязнению водоис-
точников.

статья 4
Стороны обязуются совместно проводить работы для решения 

экологических проблем, связанных с усыханием аральского моря, а 
также устанавливать объемы санитарного попуска на каждый кон-
кретный год, исходя из водности межгосударственных источников. 
В исключительно маловодные годы по вопросам водообеспечения 
остродефицитных районов принимается специальное отдельное ре-
шение.

статья 5
Стороны будут содействовать широкому информационному об-

мену по вопросам научно-технического прогресса в области водного 
хозяйства, комплексного использования и охраны водных ресурсов, 
проведению совместных исследований по научно-техническому 
обеспечению проблем и экспертиз проектов водохозяйственных и 
народнохозяйственных объектов.

статья 6
Стороны принимают решение о совместном использовании 

производственного потенциала водного хозяйства республик.

статья 7
Стороны приняли решение создать на паритетных условиях 

Межгосударственную координационную водохозяйственную ко-
миссию по проблемам регулирования, рационального использо-
вания и охраны водных ресурсов межгосударственных источников, 
включив в ее состав первых руководителей водохозяйственных ор-
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чу в дельты рек и аральское море гарантированного объема водных 
ресурсов с целью оздоровления экологической обстановки, соблю-
дение качества воды в соответствии с достигнутыми соглашениями.

статья 11
решения, принимаемые Координационной водохозяйственной 

комиссией по вопросам соблюдения установленных лимитов водо-
заборов, рационального использования и охраны водных ресурсов, 
обязательны к исполнению для всех водопотребителей и водополь-
зователей.

статья 12
Стороны согласились в течение 1992 года разработать меха-

низм экономической и иной ответственности за нарушение установ-
ленного режима и лимитов использования вод.

статья 13
Все спорные вопросы разрешаются руководителями водохо-

зяйственных организаций республик при необходимости с участием 
представителя незаинтересованной стороны.

статья 14
Соглашение может быть изменено или дополнено только со-

вместным рассмотрением всех договаривающихся сторон.

статья 15
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания.
Соглашение принято в г. Алма-Ате 18 февраля 1992 года.

от Республики Казахстан  н. Кипшакбаев
от Республики Кыргызстан м. Зулпуев
от Республики Таджикистан А. нуров
от Туркменистана   А. Иламанов
от Республики Узбекистан  Р. Гиниятуллин 

ганизаций, предусмотрев проведение заседаний ежеквартально и 
по необходимости - по инициативе сторон.

Заседания указанной комиссии проводятся поочередно под 
председательством представителей государств и в соответствующей 
столице

статья 8
На Координационную водохозяйственную комиссию возлагает-

ся:
определение водохозяйственной политики в регионе, разра-

ботка ее направлений с учетом нужд всех отраслей народного хо-
зяйства, комплексного и рационального использования водных ре-
сурсов, перспективной программы водообеспечения региона и мер 
по ее реализации,

разработка и утверждение лимитов водопотребления ежегодно 
для каждой из республик и региона в целом, соответствующих гра-
фиков режимов работы водохранилищ, корректировка их по уточ-
ненным прогнозам в зависимости от фактической водности и скла-
дывающейся водохозяйственной обстановки.

статья 9
Исполнительными и межведомственными контрольными орга-

нами Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии определить бассейновые водохозяйственные объеди-
нения «Сырдарья» и «амударья», которые должны функциониро-
вать на условиях, что все сооружения и объекты на реках и водных 
источниках, эксплуатируемые ими, являются по принадлежности 
собственностью республик и считаются переданными во времен-
ное пользование без права передачи и выкупа по состоянию на 
1.01.1992 г.

Бассейновые водохозяйственные объединения содержатся за 
счет отчислений водохозяйственных органов республик на условиях 
паритета и долевого участия.

статья 10
Координационная комиссия и его исполнительный орган обе-

спечивают:
неукоснительное соблюдение режима попусков и лимита водо-

потребпения;
выполнение мер по рациональному и экономному использо-

ванию водных ресурсов, пропуску санитарных расходов по стволам 
всех рек и оросительным системам (где они предусмотрены), пода-
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Приложение 3

Закон республики Казахстан от 30.06.1992 года 
«о социальной защите граждан, пострадавших вследствие 

экологического бедствия в приаралье»

аральская проблема, как крупнейшая экологическая катастрофа 
планеты, приобрела острейший характер. Исходя из этого постанов-
лением Верховного Совета республики Казахстан от 18 января 1992 
года «о неотложных мерах по коренному преобразованию условий 
проживания населения Приаралья», казахстанская часть Приаралья 
объявлена зоной экологического бедствия. 

Интенсивное опустынивание и устойчивое необратимые про-
цессы деградации окружающей природной среды, ухудшение усло-
вий жизни, рост заболеваемости вызвали новые социально - эконо-
мические и экологические ситуации, требующие законодательного 
решения и правового регулирования мер социальной защиты на-
селения, проживающего в экологически неблагоприятных районах.

раЗдел 1. общие положения
статья 1. цели и задачи Закона

Настоящий Закон призван обеспечить социальную защиту 
граждан, пострадавших в результате аральской экологической ка-
тастрофы и определяет их статус, классификацию территорий, уста-
навливает компенсации и льготы лицам, нуждающимся в мерах со-
циальной реабилитации, закрепляет принципиальные подходы к 
формированию системы охраны жизни и здоровья населения, про-
живающего в экологически неблагоприятных районах, обеспечения 
условий устойчивой жизнедеятельности, приоритетного снабжения 
населения экологически чистыми продуктами питания, медицин-
скими средствами, питьевой водой, улучшения санитарно - эпиде-
миологической обстановки. 

Закон определяет основной механизм реализации мер по ре-
шению социальных проблем Приаралья.

статья 2. Классификация экологически неблагополучных террито-
рий казахстанской части Приаралья

С учетом степени тяжести сложившейся экологически неблаго-
получной обстановки, влияния опустынивания и загрязнения окру-
жающей природной среды на здоровье человека, а также на осно-
вании концепции академии наук республики Казахстан территория 
экологического бедствия в Приаралье подразделяются на следую-

щие зоны: 
• экологической катастрофы; 
• экологического кризиса; 
• экологического предкризисного состояния.

статья 3. Зона экологической катастрофы
1. основными критериями определения границ зоны экологи-

ческой катастрофы являются: 
• устойчивый рост смертности населения; 
• вынужденная миграция по экологическим причинам; 
• превышение нормативов предельно - допустимых 
 концентраций загрязняющих веществ в окружающей 
 природной среде в размерах, угрожающих жизни населения; 
• полное разрушение экосистем и потеря ими способности 
 к самовосстановлению; 
• катастрофическое обмеление водных объектов, 
 превышающее вековые колебания. 

2. В зону экологической катастрофы входят территории араль-
ского и Казалинского районов Кзыл- ординской области, Челкарско-
го района актюбинской области.

статья 4. Зона экологического кризиса
1. основными критериями определения границ зоны экологи-

ческого кризиса являются: 
• устойчивый рост специфической заболеваемости населения; 
• превышение нормативов предельно допустимых концентраций 
 загрязняющих веществ в окружающей природной среде 
 в размерах, опасных для здоровья населения; 
• сокращение видового состава и нарушение структурной 
 целостности экосистем, снижение биопродуктивности 
 экосистем на 75 процентов; 
• кризисное обмеление водных объектов, превышающее 
 среднемноголетние колебания. 

2. В зону экологического кризиса входят территории районов 
Кзыл - ординской области (кроме указанных в статье 3), город Кзыл 
- орда и город ленинск, включая населенные пункты, входящие в 
его административно - территориальное подчинение.

статья 5. Зона экологического предкризисного состояния
1. основными критериями определения границ зоны экологи-

ческого предкризисного состояния являются: 
• устойчивый рост заболеваемости населения, имеющий 

п
р

и
л

о
ж

ен
и

я

п
р

и
л

о
ж

ен
и

я



250 251МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала

КаЗаХСтаН, МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала (ФаКты И СоБытИЯ)

МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала

КаЗаХСтаН, МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала (ФаКты И СоБытИЯ)

статья 8. статус граждан, пострадавших вследствие влияния эколо-
гического предкризисного состояния

К пострадавшим вследствие экологического предкризисного со-
стояния относятся: 

1) граждане проживающие или проживавшие не менее 20 лет 
с 1975 года по настоящее время на территории, получившей в уста-
новленном порядке статус зоны экологического предкризисного со-
стояния (включая детей и подростков в возрасте до 18 лет); 

2) граждане, потерявшие здоровье от заболевания, имеющего 
причинную связь с экологическим бедствием, проживавшие или 
проживающие в этой зоне, не менее 7 лет.

статья 9. о порядке регистрации граждан, пострадавших вслед-
ствие экологического бедствия

регистрация граждан, пострадавших вследствие экологического 
бедствия, осуществляется в порядке установленном Кабинетом Ми-
нистров республики Казахстан по месту жительства и месту прежне-
го проживания в зоне экологического бедствия.

статья 10. Изменения границ зон экологического бедствия, постра-
давших вследствие экологического бедствия

Изменения границ зон экологического бедствия, в пределах 
зоны экологической катастрофы, экологического кризиса и эколо-
гического предкризисного состояния, а также статуса граждан, по-
страдавших вследствие экологического бедствия вносятся на рас-
смотрение Верховного Совета республики Казахстан Кабинетом 
Министров республики Казахстан по представлению специального 
государственного органа по проблемам Приаралья, Министерства 
экологии и биоресурсов республики Казахстан, Главного управления 
по гидрометеорологии при Кабинете Министров республики Казах-
стан, академии наук республики Казахстан, Министерства здравоох-
ранения республики Казахстан совместно с главами местных адми-
нистраций и других компетентных учреждений и организаций.

раЗдел III. социальная защита граждан, проживающих в зоне 
экологического бедствия
статья 11. Приоритеты в обеспечении продуктами питания, каче-
ственной питьевой водой

Кабинет Министров республики Казахстан и главы местных ад-
министраций приоритетно обеспечивают население зон экологиче-
ского бедствия экологически чистыми продуктами питания и каче-

 причинную связь с экологическим кризисным состоянием; 
•  устойчивое превышение нормативов предельно - допустимых 
концентраций загрязняющих веществ в окружающей природной 
среде; 
•  сокращение количественного видового состава экосистем и па-
дение их биопродуктивности не менее чем на 50 процентов; 
• обмеление водных объектов, превышающее среднемноголет-
ние колебания. 

2. В зону экологического предкризисного состояния входят тер-
ритории Байганинского, Иргизского, Мугалжарского (в пределах гра-
ниц населенных пунктов бывшего Мугоджарского района), темир-
ского районов актюбинской области; арысского (в том числе город 
арысь), отрарского, Сузакского, Чардаринского районов и города 
туркестан Южно - Казахстанской области, а также улытауского рай-
она (в пределах границ населенных пунктов бывшего Жездинского 
района Жезказганской области) Карагандинской области.

раЗдел II. статус граждан, пострадавших вследствие экологиче-
ской катастрофы и кризисных ситуаций в приаралье
статья 6. статус граждан, пострадавших вследствие экологической 
катастрофы

К пострадавшим вследствие экологической катастрофы относят-
ся: 

1) граждане проживающие или проживавшие не менее 10 лет 
с 1970 года по настоящее время на территории, получившей в уста-
новленном порядке статус зоны экологической катастрофы (вклю-
чая детей в возрасте до десяти лет); 

2) граждане, потерявшие здоровье от заболевания, имеющего 
причинную связь с экологическим бедствием, проживавшие или 
проживающие в этой зоне, не менее 3 лет.

статья 7. статус граждан, пострадавших вследствие экологическо-
го кризиса

К пострадавшим вследствие экологического кризиса относятся: 
1) граждане проживающие и проживавшие не менее 15 лет с 

1975 года по настоящее время на территории, получившей в уста-
новленном порядке статус зоны экологического кризиса (включая 
детей в возрасте до 15 лет); 

2) граждане, потерявшие здоровье от заболевания, имеющего 
причинную связь с экологическим бедствием, проживавшие или 
проживающие в этой зоне, не менее 5 лет.
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ющих выплат. 
2. Пенсионерам и инвалидам, проживающим в зоне экологиче-

ского бедствия, предоставляется право на: 
4) преимущественное обеспечение местами в домах - интерна-

тах для престарелых и инвалидов. 

статья 14. [исключена]

статья 15. Дополнительные компенсации и льготы к лицам, по-
страдавшим вследствие экологической катастрофы

лица, указанные в статье 6 настоящего Закона, имеют право на: 
3) безвозмездное получение в собственность занимаемого жи-

лья.

статья 16. Дополнительные компенсации льготы лицам, постра-
давшим вследствие экологического кризиса

лица, указанные в статье 7 настоящего Закона, имеют право на: 
3) безвозмездное получение в собственность занимаемого жи-

лья.

статья 17. Компенсации и льготы лицам, выехавшим из зоны эко-
логической катастрофы

1. лица, указанные в статье 6 настоящего Закона, имеют право 
на: 

1) первоочередное трудоустройство на новом месте жительства 
в соответствии с их профессией и квалификацией, или при отсут-
ствии таковой, предоставление другой работы с учетом их желания 
или возможности обучения новым профессиям (специальностям) с 
сохранением в установленном порядке заработной платы на пери-
од обучения. 

2. Инвалиды I и II групп по причине экологического бедствия 
имеют право на первоочередное получение жилья по новому месту 
жительства, за исключением областных центров и города алма-аты.

статья 18. Компенсация и льготы лицам, направленным или пере-
ехавшим по свободному найму на работу в зону экологического 
бедствия

лица, направленные или переехавшие по свободному найму на 
работу в зону экологического бедствия, имеют право на: 

3) первоочередное выделение квартир по месту постоянного 
жительства специалистам, нуждающимся в жилище, проработав-
шим в зоне экологического бедствия не менее пяти лет.

ственной питьевой водой.

статья 12. организация медицинского обслуживания, финансиро-
вание и материальное снабжение здравоохранения

Кабинет Министров республики Казахстан гарантирует населе-
нию зоны экологического бедствия: 

1) увеличение норм ассигнований на содержание медицинских 
учреждений из расчета на одного жителя в зоне экологической ката-
строфы в 1,5 раза, в зоне экологического кризиса в 1,3 раза и в зоне 
экологического предкризиса в 1,15 раза; 

2) обеспечение целевого выделения медицинской техники, ле-
карственных средств; 

3) периодическое комплексное медицинское обследование 
всего населения региона, предоставление медико-санитарной и ме-
дико- социальной помощи во всех клиниках, медицинских центрах 
республики и других медицинских учреждениях по направлениям 
соответствующих органов здравоохранения.

статья 13. социальная поддержка населения
1. Населению, проживающему в зоне экологического бедствия, 

устанавливаются: 
1) граждане, проживающие в зонах экологической катастрофы 

и экологического кризиса и вышедшие на пенсию до 1 января 1998 
года, имеют право на пенсию с применением коэффициента за про-
живание в экологически неблагополучных условиях по зонам: 

экологической катастрофы - 1.5; 
экологического кризиса - 1.3; 
2) оплата труда, стипендии с применением коэффициента за 

проживание в экологически неблагополучных условиях по зонам: 
экологической катастрофы - 1,5 
экологического кризиса - 1,3 
экологического предкризисного состояния - 1,2 
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, (сверх от-

пуска, представляемого за работу с вредными условиями труда) по 
зонам: 

экологической катастрофы - 12 календарных дней 
экологического кризиса - 9 календарных дней 
экологического предкризисного состояния - 7 календарных 

дней 
4) одновременно с предоставлением трудового отпуска ежегод-

но оказывается материальная помощь на оздоровление в размере 
месячной тарифной ставки или должностного оклада сверх действу-
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витие казахстанской части Приаралья осуществляются на основе 
конкретных проектов и государственных программ с учетом требо-
ваний настоящего Закона. 

статья 23. Контроль за реализацией настоящего Закона
Контроль за выполнением настоящего Закона осуществляется 

Кабинетом Министров республики Казахстан и главами местных ад-
министраций.

статья 24. ответственность за нарушение настоящего Закона
должностные лица и граждане несут ответственность за невы-

полнение требований настоящего Закона в соответствии с законами 
республики Казахстан. 

статья 19. социальные гарантии и компенсации безработным в 
зоне экологического бедствия

Правительство республики Казахстан, местные исполнительные 
органы областей, городов республиканского значения, столицы обе-
спечивают: 

1) приоритетное направление финансовых и материальных 
средств на создание новых рабочих мест, организацию оплачивае-
мых общественных работ; 

2) условия для трудоустройства мигрантов из зоны экологиче-
ской катастрофы в экологически благополучные регионы 

4) преимущественное (путем установления квот) поступление в 
организации образования, реализующие профессиональные учеб-
ные программы технического и профессионального, послесреднего 
и высшего образования, по приобретению остродефицитных про-
фессий, необходимых для решения проблем Приаралья, а также на 
курсы для профессионального обучения с обязательным представ-
лением общежития на время учебы. 

статья 20. основания для изменения и прекращения выплаты 
компенсаций и предоставления льгот

Выплата компенсаций и предоставление льгот изменяются и 
прекращаются в случаях изменения статуса территории и статуса 
граждан в порядке, установленном настоящим Законом.

статья 21. Распространение действия настоящего Закона на граж-
дан других государств, пострадавших вследствие экологического 
бедствия в казахстанской части Приаралья

Граждане, проживающие за пределами республики Казахстан и 
пострадавшие в результате экологической катастрофы или экологи-
ческого кризиса в казахстанской части Приаралья, пользуются всеми 
льготами, предусмотренными настоящим Законом, в соответствии с 
принятыми межгосударственными соглашениями.

раЗдел Iv. организационный и экономический механизм реали-
зации настоящего закона
статья 22. Финансовое обеспечение и механизмы реализации на-
стоящего Закона

реализация положений, предусмотренных настоящим Законом 
по социальной защите граждан, финансируется за счет республи-
канского и местных бюджетов, а также средств организаций и пред-
приятий, добровольных взносов, благотворительной помощи. 

Экологическое оздоровление и социально - экономическое раз-
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Приложение 4

совместное коммюнике
Глав государств Центрально-азиатского региона

4 января 1993 г. в Ташкенте состоялась встреча Глав государств 
Президента республики Казахстан Н. а. Назарбаева, Президента ре-
спублики Кыргызстан а. а. акаева, Председателя Верховного Совета 
республики таджикистан Э. Ш. рахмонова, Президента туркмениста-
на С. а. Ниязова, Президента республики узбекистан И. а. Каримова. 
участники встречи подробно обсудили политические мнения по во-
просам дальнейшего укрепления равноправных и взаимовыгодных 
экономических и гуманитарных связей между этими суверенными 
государствами.

В результате обмена мнениями Главы государств поручили пра-
вительствам проработать вопросы, связанные с ценовой политикой, 
развитием коммуникаций, обеспечением энергоносителями, про-
блемы арала и Каспийского моря в интересах государств региона. 
стороны приняли решение о создании международного Фонда 
спасения Арала. Заседания Фонда сочли необходимым проводить 
в Кзыл-орде, Нукусе и ташаузе.

участники встречи были едины во мнении о целесообразности 
проведении я встреч Глав государств и правительств на регулярной 
основе. очередная встреча состоится в апреле с.г. в г.ашгабаде.

Приложение 5
соГлаШение

о совместных действиях по решению проблемы 
аральского моря и приаралья, экологическому оздоровлению 

и обеспечению социально-экономического развития 
аральского моря

республика Казахстан, республика Кыргызстан, республика таджи-
кистан, туркменистан и республика узбекистан, именуемые ниже госу-
дарствами-участниками:

• учитывая глобальный характер усыхания аральского моря и 
связанные с этим явления деградации природной среды в зоне Приара-
лья, а также сложившуюся общую кризисную экологическую ситуацию, 
обусловленную дефицитом водных ресурсов в этом бассейне;

• сознавая опасность происходящих процессов для здоровья и 
благополучия проживающего здесь населения, а также их негативное 
влияние на экологическую ситуацию в других регионах, баланс воздуш-
ного бассейна, на развитие экономики и жизнедеятельности располо-
женных в аральском регионе государств;

• отмечая необходимость и безотлагательность объединения 
материальных и финансовых ресурсов на преодоление кризисной си-
туации и создание системы экологической безопасности в регионе, и 
первую очередь в зоне Приаралья;

• подтверждая свою приверженность принципам международ-
ного водного права, уважая взаимные интересы каждого из суверенных 
государств-участников данного Соглашения в вопросах использования 
и охраны водных ресурсов бассейна, исходя из необходимости сохране-
ния моря. Согласились о нижеследующем:

статья 1
Государства-участники признают в качестве общих задач:
• рациональное использование ограниченных земельно-водных 

ресурсов бассейна аральского моря в целях обеспечения необходимого 
социально-экономического развития и благосостояния своих народов;

• поддержание надлежащего качества воды в реках, водоемах и 
подземных источников за счет сокращения и в дальнейшем недопуще-
ния сброса в них неочищенных промышленных, коммунально-бытовых, 
загрязненных и минерализованных коллекторно-дренажных вод;

• гарантированное обеспечение подачи воды в аральское море 
в объемах, позволяющих поддерживать его уменьшенную, на устойчи-
вую акваторию на экологически приемлемом уровне и сохранение та-
ким образом моря как природного объекта;
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ческого оздоровления Приаралья и подготовить скоординированную 
программу по комплексу научных исследований и разработок, а также 
создать единую информационную систему мониторинга состояния при-
родной среды и организовать издание «Вестника» по проблемам бас-
сейна аральского моря.

статья 3 
российская Федерация принимает участие в работе Межгосу-

дарственного Совета в качестве наблюдателя в решении проблемы 
аральского моря и Приаралья, оказывает необходимую материально-
техническую помощь в части очистки воды, создании систем хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения населения региона, борьбе с опусты-
ниванием, участвует в научно-техническом сотрудничестве, разработке 
крупных региональных проектов, создании системы мониторинга окру-
жающей среды, оказывает экспертные услуги и содействует подготовке 
квалифицированных специалистов.

статья 4
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему любого 

другого государства, заинтересованного в достижении содержащихся в 
нем целей и задач.

Настоящее Соглашение заключается на 10 лет и считается продлен-
ным на такой же срок, если ни одно из государств-участников не заявит 
о его денонсации. Государство-участник может выйти из настоящего Со-
глашения, уведомив об этом депозитария и другие государства-участ-
ники заблаговременно, не менее чем за шесть месяцев до выхода из 
Соглашения.

статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Совершено в городе Кзыл-орде 26 марта 1993 г. в одном подлин-

ном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 
архиве Правительства республики Казахстан, которое направит государ-
ствам, подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию. 

За Республику Казахстан
За Республику Таджикистан
За Республику Кыргызстан
За Туркменистан
За Российскую Федерацию в качестве наблюдателя
За Республику Узбекистан

• восстановление равновесия нарушенных экосистем региона, 
и прежде всего на территории дельт амударьи, Сырдарьи и прилегаю-
щих участков осушенного морского дна, создание здесь искусственных 
устойчивых ландшафтных комплексов;

• упорядочение системы и повышение дисциплины водополь-
зования в бассейне, выработку соответствующих межгосударственных 
правовых и нормативных актов, предусматривающих применение об-
щих для региона принципов возмещения потерь и убытков;

• улучшение санитарно-гигиенических и медико-биологических 
условий проживания населения, особенно в районах Приаралья, и не-
отложное решения проблемы обеспечения жителей бассейна доброка-
чественной питьевой водой;

• выработку и проведение в жизнь скоординированной страте-
гии социально-экономического развития, отвечающей требованиям 
экологической безопасности проживающих животных, в том числе оби-
тающих на сопредельных с государствами-участниками территориях, 
организацию заповедных зон;

• возобновление, на основе выработанных новых взаимоприем-
лемых условий, работ по подаче в бассейн аральского моря дополни-
тельных водных ресурсов;

• максимальное содействие проведению научных исследований, 
а также проектных и других видов разработок, направленных на реше-
ние перечисленных задач;

• создание условий наибольшего благоприятствования, льготных 
и протекционистких мер для инвесторов, вкладывающих свои средства 
в программы и работы, направленные на экологическое оздоровления 
и социально-экономическое развитие региона.

статья 2
Государства-участники считают необходимым:
• образовать на приоритетной основе Межгосударственный Со-

вет по проблемам бассейна аральского моря и при нем:
• постоянно действующий Исполнительный комитет с местона-

хождением в городе ташкенте;
• комиссию по социально-экономическому развитию, научно-

техническому и экологическому сотрудничеству;
• координационную водохозяйственную комиссию, действующе-

го в соответствии с Соглашением, подписанным 18 февраля 1992 года в 
городе алматы. Положение о Межгосударственном Совете утверждает-
ся главами государств-участников.

Государства-участники согласились разработать проект совместной 
концепции решения проблемы спасения аральского моря и экологи-
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Фонд формируется также за счет:
• добровольных взносов предприятий, международных и отдель-
ных зарубежных общественных и национальных организаций, юри-
дических и физических лиц;
• средств, направленных на решение отдельных целевых про-
грамм;
• иных поступлений.

2.2. Не использованные в отчетном году средства Фонда пере-
ходят  на следующий  финансовый  год,   изъятию  не подлежат. от-
влечение средств на цели, не предусмотренные настоящим Положе-
нием и не связанные с проблемами арала, не допускается.

2.3. Имущество Фонда составляют основные и оборотные сред-
ства, отраженные в его балансе.

III. основные направления деятельности фонда
3.1. основными направлениями деятельности Фонда являются:

• финансирование и  кредитование совместных межгосудар-
ственных экологических и научно-практических программ и про-
ектов, направленных на спасение аральского моря и оздоровле-
ние экологической обстановки в районах, подвергшихся  влиянию 
аральской катастрофы, а также решение общих социально-экологи-
ческих проблем региона;
• финансирование   совместных   фундаментальных   и приклад-
ных исследований, научно-технических разработок по    восстанов-
лению   экологического    равновесия, рациональному использова-
нию  природных ресурсов и охране окружающей среды;
• создание и обеспечение  функционирования межгосударствен-
ной экологической системы мониторинга, банка данных и других 
систем о состоянии окружающей природной среды аральского бас-
сейна;
• мобилизация  средств   на   проведение   совместных мероприя-
тий по охране воздушного бассейна, водных и земельных ресурсов, 
растительного и животного мира;
• финансирование совместных научно-технических проектов и 
разработок по управлению трансграничными внутренними водами;
• участие в реализации международных программ и проектов по  
спасению арала и  экологическому оздоровлению аральского бас-
сейна.

Iv. права фонда
4.1. для выполнения задач, определенных настоящим Положе-

нием, Фонд имеет право:

Приложение 6

положение 
о международном фонде спасения арала 

(данное Положение утратило силу в 1999г.)

I. организационные  основы фонда
1.1. Международный Фонд спасения арала, далее Фонд, создан   

в   соответствии   с   решением   глав   государств Центральной азии, 
принятым 4 января 1993 г. в г. ташкенте и действует на основе на-
стоящего Положения.

основной задачей Фонда является финансирование и креди-
тование совместных практических действий и перспективных про-
грамм и проектов спасения арала, экологического оздоровления 
Приаралья и бассейна аральского моря в целом с учетом интересов 
всех государств региона.

1.2. учредителями Фонда являются республика Казахстан, Кыр-
гызская республика, республика таджикистан, туркменистан и   ре-
спублика  узбекистан.   В   числе   учредителей   на равноправных  
началах  могут  быть   иные   государства, поддерживающие цели  
создания  Фонда и  принимающие участие в финансировании его 
проектов и программ.

участниками  Фонда могут являться  международные организа-
ции и другие юридические лица.

1.3. Фонд имеет право юридического лица, самостоятельный 
баланс, печать со своим наименованием, фирменный бланк и фир-
менный знак.

Фонд взаимодействует с государственными, общественными 
структурами и физическими лицами.

1.4. Фонд    создает    аральский    Международный экологиче-
ский банк «аралэкобанк».

II. формирование средств фонда
2.1. Фонд формируется за счет взносов государств-учредителей 

и участников. учредители и участники Фонда могут осуществлять 
свои денежные взносы в рублях, свободно конвертируемой валюте, 
а также в материальных ценностях и имуществом. Первоначальные 
взносы в Фонд государствами-учредителями рекомендуются в раз-
мере 1 процента национального дохода и вносятся в течение шести 
месяцев со дня подписания настоящего Положения. долевые еже-
годные взносы государств-учредителей в Фонд определяются от-
дельными Соглашениями.
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утверждаемой Правлением.
Исполнительный директор имеет право без доверенности пред-

ставлять Фонд во всех государственных, международных и иных 
предприятиях и организациях, распоряжаться имуществом Фонда, 
увольнять и принимать на работу сотрудников.

Местонахождение исполнительной дирекции Фонда и «аралэ-
кобанка» - г. алматы с филиалами в городах Кзыл-орде, Нукусе и 
дашховузе.

vI. учет и отчетность фонда
6.1. Финансовый год устанавливается с  1  января  по 31 декабря  

календарного  года.  По окончании  каждого года составляют отчет и 
баланс Фонда, которые представляются на утверждение Правления 
Фонда.

6.2. Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в порядке, уста-
новленном законодательством  государства по  месту пребывания 
Фонда.

6.3. учредители Фонда имеют право свободного выхода, с воз-
вратом их первоначального и других взносов в Фонд и прибыли за 
вычетом средств, затраченных на осуществление экологических 
программ и проектов, с уведомлением Правления Фонда за 6 меся-
цев до выхода.

Вопросы, требующие внесения изменений и дополнений в текст 
настоящего Положения, относятся к исключительной компетенции 
Правления Фонда.

деятельность Фонда может быть прекращена по решению глав 
государств-учредителей Фонда.

Совершено в г. Кзыл-орда 26 марта 1993 г. в одном подлинном 
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в 
архиве Правительства республики Казахстан, которое направит го-
сударствам, подписавшим настоящее Положение, его заверенную 
копию.

За Республику Казахстан  н. назарбаев
За Республику Кыргызстан А. Акаев
За Республику Таджикистан Э. Рахмонов
За Туркменистан   с. ниязов
За Республику Узбекистан  И. Каримов 

• в установленном порядке в государствах-учредителях и иных 
государствах создавать свои филиалы и представительства, в том 
числе с правом юридического лица, по всем направлениям деятель-
ности, отвечающим целям и задачам Фонда;
• осуществлять кредитные и иные операции с ценными бумага-
ми, выступать гарантом и размещать средства на депозитах банков-
ских учреждений, приобретать в установленном порядке акции, об-
лигации и другие ценные бумаги;
• осуществлять инвестиции в сферах, связанных с реализацией 
экологических программ и проектов;
• заключать от своего имени договора, открывать соответствую-
щие счета в учреждениях банка, совершать сделки и иные юридиче-
ские акты.

v. управление фондом
5.1. Фонд направляет свои усилия на реализацию разработан-

ных Межгосударственным Советом и утвержденных главами госу-
дарств программ и решений по проблемам бассейна аральского 
моря.

Государства-учредители образуют Правление Фонда, в состав 
которого делегируют по два своих представителя. 

Правление возглавляется Президентом Фонда, избираемым из 
числа глав государств-учредителей сроком на один год поочередно.

Президент осуществляет руководство деятельностью Фонда, 
определяет его внешнеэкономическую и международную деятель-
ность, вносит предложения по дополнениям и изменениям к Поло-
жению о Фонде, рассматривает и утверждает планы работы Фонда.

Правление создает исполнительную дирекцию Фонда, рассма-
тривает вопросы, связанные с приемом новых членов, назначает и 
освобождает от должности исполнительного директора и председа-
теля Правления «аралэкобанка» и их заместителей.

Правление Фонда проводит свои заседания не реже двух раз в 
год. Государства-учредители могут вносить предложения о проведе-
нии дополнительных заседании Правления.

5.2. Исполнительная дирекция Фонда является исполнитель-
ным и распорядительным органом Фонда. обеспечивает подготов-
ку заседаний Правления Фонда, вносит предложения по повестке 
дня и месту проведения заседаний Фонда.

Исполнительный директор по согласованию с Президентом 
Фонда определяет структуру и численность дирекции, порядок и 
размер заработной платы штатных сотрудников, условии контрак-
тов по найму исполнителей проектов и программ в пределах сметы, 
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Приложение 7

решение Глав государств-учредителей
международного фонда спасения арала

об избрании президента фонда

Главы государств-учредителей Международного Фонда спасе-
ния арала рЕШИлИ:

Избрать НаЗарБаЕВа Н.а. Президентом Международного Фон-
да спасения арала.

Совершено в городе Кзыл-орде 26 марта 1993 года в одном эк-
земпляре на русском языке. Подлинный экземпляр решения хранит-
ся в архиве Правительства республики Казахстан, которое направит 
государствам-учредителям Международного Фонда спасения арала 
его заверенную копию.

За Республику Казахстан
За Республику Таджикистан
За Республику Кыргызстан
За Туркменистан
За Республику Узбекистан 

Приложение 8

постановление Кабинета министров республики Казахстан 
от 24 июня 1993 года n 528 

«Вопросы международного фонда спасения арала»

В соответствии с решением Глав государств Центральной азии 
– учредителей Международного Фонда спасения арала от 6 марта 
1993 г. и решением Правления Фонда от 19 апреля 1993г. о создании 
Исполнительной дирекции Фонда с местонахождением в г. алматы 
Кабинет Министров республики Казахстан Постановляет:

1. Министерству финансов республики Казахстан выделить пер-
воначальный взнос Исполнительной дирекции Международного 
фонда спасения арала их средств, предусмотренных в республикан-
ском бюджете на 1993 год.

2. Государственному комитету республики Казахстан по государ-
ственному имуществу, главе алматинской городской администра-
ции передать на баланс Исполнительной дирекции Международно-
го фонда спасения арала по представленным расчетам помещение 
для размещения аппарата дирекции и Международного экологиче-
ского банка «аралэкобанк».

3. республиканской контрактной корпорации «Казконтракт», 
Министерству связи республики Казахстан в течение III квартала 
1993 г. обеспечить дирекцию Фонда по ее заявкам автомобилями, 
мягким и жестким инвентарем, оргтехникой, средствами телефон-
ной, телефаксной и телексной связи и другими необходимым обо-
рудованием и материалами.

4. Министерству экономики, Министерству финансов респу-
блики Казахстан при формировании государственных нужд пред-
усматривать выделение централизованных ассигнований Испол-
нительной дирекции Международного фонда спасения арала в 
соответствии с принятыми государствами-учредителями соглашени-
ями.

5. Министерству экономики республики Казахстан предусма-
тривать выделение средств на строительство жилья для Исполни-
тельной дирекции Фонда в городе алматы.

6. Министерствам, ведомствам, главам областных, городских 
районных администраций оказывать Международному фонду спа-
сения арала всемерную поддержку и содействие в привлечении в 
Фонд в установленном порядке средств предприятий и организа-
ций, коммерческих структур и других юридических и физических 
лиц.
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Приложение 9

обращение н. наЗарБаеВа к Главам 32 государств мира 
Письмо Президента Республики Казахстан 

№ И-423 от 28 июня 1993 года

Его Превосходительство
Господину Киити миядзаве,
Премьер-министру японии
Ваше Превосходительство,

Исходя из понимания важности защиты и сохранения природ-
ной среды для настоящего и будущих поколений, считаю необходи-
мым привлечь Ваше внимание к нарушению экологического равно-
весия в бассейне аральского моря.

В результате катастрофического усыхания одного из крупней-
ших бессточных водоемов планеты, вызванного острым дефицитом 
водных ресурсов, здесь сложилась крайне опасная экологическая 
ситуация, которая распространяется на многие государства кон-
тинента. огромные массы соли и пыли со дна высыхающего моря 
переносятся на большие расстояния, стремительно разрушая экоси-
стему региона. Все более реальной становится опасность глубокой 
трансформации климатических процессов, растительного и живот-
ного мира в глобальном масштабе.

Как и следовало ожидать, главной и наиболее уязвимой жерт-
вой экологического дисбаланса стал человек. С каждым годом рас-
тет уровень онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний 
населения Приаралья, увеличивается детская смертность. Статисти-
ка настолько тревожна, что дает основание говорить об угрозе ге-
нофонду сотен тысяч проживающих здесь людей. Именно поэтому 
районы, непосредственно примыкающие к аральскому  морю, уже 
объявлены национальными зонами экологического бедствия.

однако кризис, не считаясь с национальными границами, все 
более расширяется; ученые полагают, что в обозримом будущем он 
может принять планетарный характер. осознавая ответственность 
перед своими и соседними народами, всем мировым сообществам 
за сохранение природной среды, мы пытаемся противостоять на-
висшей над ними угрозе. В марте нынешнего года главы государств 
Центральной азии подписали Соглашение о совместных действиях 
по решению проблемы аральского моря и Приаралья, экологиче-
скому оздоровлению и обеспечению социально-экономического 
развития данного региона. результатом стремления к консолидации 
в решении глобальных природоохранных вопросов стало создание 

7. Прикрепить начальников отделов Исполнительной дирекции 
и их заместителей на медицинское обслуживание к лечебно-оздо-
ровительному объединению  при Кабинете Министров республики 
Казахстан.

Премьер-министр
Республики Казахстан 
с. ТЕРЕЩЕнКо 
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список стран, лидерам которых адресовано послание президента 
международного фонда спасения арала

1. австралийский Союз
2. австрийская республика
3. Королевство Бельгия
4. Федеративная республика Бразилия
5. Великобритания
6. Федеративная республика Германия
7. Греческая республика
8. Королевства дания
9. арабская республика Египет
10. Государство Израиль
11. республика Индия
12. Исламская республика Иран
13. Испания
14. Итальянская республика
15. Канада
16. Китайская Народная республика
17. республика Корея
18. Государство Кувейт
19. Малайзия
20. Соединенные Штаты Мексики
21. Королевства Нидерландов
22. Исламская республика Пакистан
23. Королевство Саудовская аравия
24. республика Сингапур
25. Соединенные штаты америки
26. турецкая республика
27. Финляндская республика
28. Французская республика
29. Швейцарская Конфедерация
30. Королевство Швеция
31. Южно-африканская республика
32. Япония

Международного фонда спасения арала. тем самым положено на-
чало совместной целенаправленной работе по спасению моря и 
обеспечению нормальных условий проживания населения.

Вместе с тем мы отчетливо понимаем, что на локализацию и 
поэтапное устранение этого опасного очага экологической напря-
женности потребуется много упорного труда, времени и средств. 
однако масштабы бедствия значительно превосходят материаль-
ные и технологические возможности Казахстана, Кыргызстана, 
таджикистана, туркменистана и узбекистана, оказавшихся лицом к 
лицу с угрозой экологического взрыва. Поскольку аральский кризис 
затрагивает жизненные интересы всего человечества, наши моло-
дые государства рассчитывают на поддержку мирового сообщества. 
Международный фонд спасения арала, которому они делегировали 
соответствующие полномочия, открыт для широкого сотрудниче-
ства по всем аспектам ликвидации аральского кризиса.

Нам представляется, что объединение усилий мирового сооб-
щества в борьбе с экологической дистабилизацией, откуда бы она 
ни исходила, помимо решения региональных проблем, способство-
вало бы и достижению стратегической цели человечества – созда-
нию международной системы коллективной экологической без-
опасности.

Выражаю уверенность в том, что в своем кратком послании мне 
удалось довести до Вас остроту этой экологической проблемы, и на-
деюсь на Ваше содействие в инициировании процесса поддержки 
Международного фонда спасения арала государственными и обще-
ственными организациями Вашей страны, в рядах которых немало 
поборников сохранения среды обитания человека, способных вне-
сти свой вклад в это благородное дело.

Примите, господин Премьер-министр, уверения в моем самом 
высоком уважении.

нУРсУлТАн А. нАЗАРБАЕВ,
Президент международного фонда спасения Арала
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Приложение 10 

постановление Верховного совета республики Казахстан
«о ратификации положения о международном фонде 

спасения арала» 

Верховный Совет республики Казахстан постановляет:
Положение о Международном Фонде спасения арала, подпи-

санное в городе Кызыл-орде 26 марта 1993 года республикой Ка-
захстан, Кыргызской республикой, республикой таджикистан, респу-
бликой туркмения и республикой узбекистан ратифицировать.

Председатель Верховного совета 
Республики Казахстан
с. АБДИлЬДИн

Алматы, Дом Парламента
19 октября 1993г.
№2462-XII.

Приложение 11

решение Глав государств Центральной азии
и правительства российской федерации по программе 

конкретных действий по улучшению экологической обстановки 
в бассейне аральского моря на ближайшие 3-5 лет 

с учетом социально-экономического развития региона

Главы государств Центральной азии и Правительство россий-
ской Федерации решили:

утвердить разработанную специалистами и одобренную Меж-
государственным Советом Программу конкретных действий по улуч-
шению экологической обстановки в бассейне аральского моря на 
ближайшие 3-5 лет и одобрить основные положения Концепции по 
решению проблем арала, Приаралья и бассейна аральского моря с 
учетом социально-экономического развития региона.

За Республику Казахстан    н. назарбаев
За Кыргызскую Республику А. Акаев
За Республику Таджикистан Э. Рахмонов
За Туркменистан   с. ниязов
За Республику Узбекистан  И. Каримов
За Российскую Федерацию Ю. яров

11 января 1994 г. г. нукус
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программа конкретных действий 
по улучшению экологической обстановки 

в бассейне аральского моря на ближайшие 3-5 лет 
с учетом социально-экономического развития региона 

(Основные положения)

республика Казахстан, Кыргызская республика, республика 
таджикистан, туркменистан и республика узбекистан, с участием 
российской Федерации, основываясь на Соглашении о совместных 
действиях по решению проблемы аральского моря и Приаралья, 
экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономи-
ческого развития аральского региона, признают необходимым при-
нять следующую Программу:

1. Выработать  общую  стратегию вододеления, рационального 
водопользования и охраны водных ресурсов в бассейне аральско-
го моря  и  подготовить на ее основе проекты межгосударственных 
правовых и нормативных актов, регулирующих вопросы совместно-
го использования и защиты вод от загрязнения  с учетом  социально-
экономического развития региона.

разработать и ввести в действие нормативы по предельному 
расходованию воды на производство сельскохозяйственной и про-
мышленной продукции, а также различного рода технологические 
нужды.

Срок: 1994-1995 гг.

2. разработать и внедрить единую для бассейна аральского 
моря унифицированную систему учета водных ресурсов и их ис-
пользования, а также региональную систему мониторинга состояния  
природной  среды  с созданием  банка данных оснастить приборами  
и  аппаратурой  пункты  наблюдений гидрометеослужб, особенно в 
зоне формирования стока. 

Срок: 1994-1996 гг.

3. Выработать принципы улучшения качества  вод, ограничения 
всех видов загрязнения, принять действенный меры по сокраще-
нию, а в дальнейшем полному прекращению сбросов в реки, другие 
водоисточники и территории сопредельных Международный Фонд 
Спасения арала государств высокоминерализованных и загрязнен-
ных коллекторно-дренажных вод а также неочищенных промыш-
ленных и коммунально-бытовых стоков.

Завершить строительство коллекторных трактов вдоль амуда-
рьи и Сырдарьи, обеспечивающих защиту этих рек от попадания 

указанных сбросов, а также осуществить необходимую реконструк-
цию и строительство очистных сооружений для населенных пунктов, 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий бассейна 
аральского моря.

Выполнить мероприятия по увеличению пропускной способ-
ности русла реки Сырдарья и сбросно-регулирующих сооружений 
Шардаринского гидроузла с целью обеспечения подачи расчетных 
расходов воды в аральское море.

осуществить проектные и инженерные мероприятия, обеспечи-
вающие восстановление и сохранение малого моря.

Срок: 1994-1997 гг.

4. Выполнить соответствующие исследования и проработки по 
выбору варианта инженерных решений, обеспечить затем состав-
ление проектов и осуществить работы по созданию на территории 
дельт амударьи и Сырдарьи и прилегающих к ним участках осушен-
ного дна аральского моря искусственно обводненных ландшафтных 
экосистем, провести здесь необходимые мелиоративные меропри-
ятие с целью восстановления естественноисторического экологиче-
ского режима и оздоровления этих территорий.

Срок реализации первой очереди работ: 1994-1997 гг.

5. разработать  и реализовать межгосударственные программы  
«Чистая  вода»  и  «Здоровье», обеспечивающие подачу населению 
государств Центральной азии доброкачественной питьевой воды и 
улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Срок реализации первоочередных мероприятий и программ: 
1994-1997  гг. 

6. Провести необходимы  водохозяйственные и экологические 
исследования  и  на их основе осуществить Международный Фонд 
Спасения арала а1 конкретные  меры  по оздоровлению  об-
становки  в зонах формирования стока. 

Срок: 1994-1998 гг.

7. оснастить техническими  средствами  бассейновые водохо-
зяйственные объединения  БВо «амударья»  и  БВо «Сырдарья»,   
обеспечить   внедрение   в  этих  бассейнах автоматизированных 
систем  управления   (аСу)  водными ресурсами  с организацией  при  
указанных  БВо  центров информации и прогнозирования.

Срок реализации проектов 2-й очереди аСуБ - Сырдарья и 1-й 
очереди аСу Б - амударья: 1994-1996 гг.
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реализацией намеченных Программой мероприятий, привлекая 
для этих целей научные, проектные и другие организации всех го-
сударств-участников «Соглашения о совместных действиях по ре-
шению проблемы аральского моря и Приаралья, экологическому 
оздоровлению и обеспечению социально-экономического развития 
аральского региона», подписанного 26 марта 1993 года в городе 
Кзыл-орде.

За Республику Казахстан  н. назарбаев
За Кыргызскую Республику А. Акаев
За Республику Таджикистан Э. Рахмонов
За Туркменистан   с. ниязов
За Республику Узбекистан  И. Каримов
За Российскую Федерацию Ю. яров

11 января 1994 г. г. нукус

8. осуществить составление технико-экономического обоснова-
ния  (тЭо) по проблеме донорской подпитки  рек бассейна араль-
ского моря из возможных внешних источников.

Срок составления тЭо: 1994-1997 гг.

9. установить беспрепятственные условия на поставку и про-
воз через территории  государств Центральной азии  и российской 
Федерации механизмов, техники, оборудования, запасных  частей,   
материально-технических  ресурсов, гуманитарной помощи и про-
чих грузов для водохозяйственных и других организаций занятых 
строительством и эксплуатацией оросительных и мелиоративных 
систем сооружений в бассейне аральского моря.

Срок: с 1 квартала 1994 г.

10. обеспечить членам  Межгосударственного Совета по про-
блемам бассейна аральского моря, штату его Исполнительного 
Комитета, привлекаемым к работе экспертам, членам Междуна-
родного Фонда спасения арала, работникам его  исполнительной  
дирекции, членам созданных  при Межгосударственном Совете 
комиссий, а также работникам БВо «амударья», БВо «Сырдарья» 
и органов Межгосударственной координационной  водохозяйствен-
ной комиссии свободный доступ  и дипломатический иммунитет 
при исполнении ими служебных  обязанностей   на  территории   го-
сударств Центральной азии.

рекомендовать Правительствам государств Центральной азии, 
Межгосударственному Совету, Международному Фонду спасения 
арала, другим международным и общественным организациям в 
свой практической деятельности руководствоваться принципами 
и положениями данной Программы и основными положениями 
Концепции Казахстан, Кыргызстан, таджикистан, туркменистана 
и узбекистана по решению проблем арала, Приаралья и бассейна 
аральского моря с учетом социально-экономического развития ре-
гиона, одобренными Межгосударственным Советом по проблемам 
бассейна аральского моря 13 июля 1993 года в г. ташкенте.

Финансирование мероприятий, предусмотренных Програм-
мой, осуществлять за счет, аккумулируемых в Международном Фон-
де спасения арала государствами -учредителями, другими между-
народными фондами, кредитов и грантов Мирового Банка, а также 
изыскания государствами Центральной азии собственных источни-
ков и возможных целевых поступлений.

Исполнительный Комитет Межгосударственного Совета обе-
спечивает планирование, координацию разработок и контроль за 
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Приложение 12

совместное заявление
президентов туркменистана, республики Казахстан, Кыргызской 
республики, республики таджикистан и республики узбекистан

3 марта 1995 года г. Дашковуз

Мы, президенты туркменистана, республики Казахстан, Кыр-
гызской республики, республики таджикистан и республики узбеки-
стан собравшись в городе дашковузе на ежегодное совещание по 
проблемам аральского моря и проведя двусторонние и многосто-
ронние переговоры, заявляем;

В настоящее время наш регион переживает важный, перелом-
ный момент в своей истории. С момента обретения нашими госу-
дарствами независимости и суверенитета происходят глубокие 
структурные преобразования в их социально-экономическом, по-
литическом, культурном развитии. Сегодня закладываются основы 
становления демократических институтов государства и общества.

Исходя из важности переживаемого момента, осознавая свою 
ответственность за нынешнее состояние и будущее народов наших 
стран, мы подтверждаем, что равноправное сотрудничество, добро-
соседство и взаимное уважение станут основополагающими прин-
ципами нашей политики по отношению друг к другу. Мы заявляем о 
своей готовности всячески содействовать созданию благоприятного 
климата для тесного сотрудничества между нашими странами в по-
литической, торгово-экономической, научно-технической, культур-
ной, гуманитарной сферах.

Народы, живущие в этом регионе, объединены общностью 
исторического, культурного развития, их сближают вековые тради-
ции и нравственные ценности. они всегда жили вместе в духе вза-
имного уважения, миролюбия и добрососедства.

Наряду с общими духовными ценностями, нас так же объединя-
ют традиционные торгово-экономические связи, основанные на ис-
пользовании энергетических, водных и других природных ресурсов 
региона.

Мы, руководители новых государств, должны помнить об этом, 
своими практическими действиями способствовать дальнейшему 
наращиванию доставшегося нам от благородных предков величай-
шего Наследия, задействовать его для раскрытия имеющегося в 
странах экономического потенциала, И этот потенциал должен быть 
использован для решения жизненно важных вопросов экологиче-
ского характера, среди которых наиболее актуальным является про-

блема арала.
Наши страны являются сегодня членами организации объеди-

ненных Наций, организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, СНГ и других авторитетных международных организаций. 
Соблюдая и придерживаясь в своей внешней политике общепри-
знанных принципов международного права, мы заявляем о без-
условном уважении территориальной целостности и суверенитета 
друг друга, признании исторически сложившихся границ. Мы также 
признаем право каждого государства избирать свой собственный 
путь развития, модель государственного и общественного устрой-
ства, подтверждаем свою готовность воздерживаться от заявлений 
по отношению друг к другу, способных вызвать сомнения относи-
тельно единства наших целой, послужить интересам недружествен-
ных сил, 

Мы решаем схожие задачи в области государственного строи-
тельства, создания в наших странах справедливого общества, осно-
ванного на демократических ценностях, на неприятии политическо-
го, религиозного и других форм экстремизма.

Мы заявляем о своей открытости к равноправному и взаимо-
выгодному сотрудничеству друг с другом, со всеми странами как на 
двух-,  так и на многосторонней основе о своей, твердой и неизмен-
ной приверженности этим принципам как первоосновы достижения 
благополучия и процветания нашими странами и народами.

Президент Республики Казахстан  н. назарбаев
Президент Кыргызской Республики А. Акаев
Президент Республики Таджикистан  Э. Рахмонов
Президент Туркменистана   с. ниязов
Президент Республики Узбекистан  И. Каримов
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Приложение 13

нукусская декларация государств Центральной азии 
и международных организаций по проблемам 

устойчивого развития бассейна аральского моря  

Преамбула
Из века в век народы центральноазиатского региона вносили 

весомый вклад в развитие мировой культуры. достоянием всего 
человечества становились их достижения в науке, хозяйственной 
деятельности и искусстве. Еще в древние времена они научились 
строить сложные ирригационные системы и сооружения, создавать 
оазисы в пустынях. Их трудом возведены непревзойденные до сих 
пор образцы зодчества. Их гением совершены основополагающие 
открытия в математике, астрономии, медицине, инженерии, одна-
ко в последнее время перед населением региона встали серьезные 
проблемы, связанные с экологическим бедствием и усугубленные 
политическими и экономическими трудностями переходного перио-
да. аральский кризис является результатом непродуманной полити-
ки по отношению к окружающей среде и использованию природных 
ресурсов. Главной причиной является чрезмерное расходование 
воды на нужды орошения из рек амударья и Сырдарья. Это привело 
к высыханию аральского моря и беспрецедентному по масштабам 
воздействию на экологию центральноазиатского региона и сосед-
них государств.

растущий дефицит воды и ухудшающее ее качество повлекли 
за собой деградацию почв и растительного покрова, изменение во 
флоре и фауне, упадок рыбоперерабатывающей отрасли, а  также 
снижение эффективности орошаемого земледелия. усугубление 
экологической ситуации оказывает прямое и косвенное негативное 
воздействие на условия жизни 35 миллионов жителей бассейна 
аральского моря, на состояние их здоровья, нарушает хозяйствен-
ную деятельность, что в совокупности приводит к усилению мигра-
ционных процессов в данном регионе.

В настоящее время созданы региональные органы, разработа-
ны планы конкретных действий. Это открыло новые пути для при-
влечения международной поддержки, в частности, по программе 
аральского моря. она основывается на упомянутом плане и наце-
лена на устойчивое развитие этого региона. Масштаб и сложность 
проблем, связанных с водными ресурсами, требуют комплексного 
и многоотраслевого подхода и развития сотрудничества между го-
сударствами региона и международным сообществом. Координа-

ция сотрудничества осуществляется Всемирным Банком, ПрооН, и 
ЮНЕП. доноры оказывают значительную поддержку программам 
по аральскому морю, которые направлены как на решение про-
блем, так и на устранение причин аральского кризиса.

обязательства
В свете вышеупомянутого и в соответствии с результатами об-

суждения на данной международной конференции подтверждаем 
наши обязательства по полному сотрудничеству на региональном 
уровне на основе взаимного уважения, добрососедства и реши-
мости в дальнейшем работать во имя преодоления последствий 
экологического кризиса в зоне бассейна аральского моря и его воз-
действия на природу и человека. Мы также обращаемся к междуна-
родному сообществу, к правительствам государств и народам всего 
мира с призывом помочь нам в наших совместных усилиях.

I. приверженность принципам устойчивого развития
Мы заявляем о нашей приверженности принципам устойчивого 

развития и считаем, что для этого необходимо предпринять следу-
ющее:

развить и реализовать долгосрочную стратегию и программы 
по разрешению аральского кризиса на принципах устойчивого раз-
вития путем:

- признания важного значения водных, земельных и биологиче-
ских ресурсов как основы для устойчивого развития;

- перехода к более сбалансированной и научно-обоснованной 
системе сельского и лесного хозяйства;

- повышения эффективности ирригации посредством выработ-
ки экономических методов использования водных ресурсов, приме-
нения совершенных технологий в орошении и охране окружающей 
среды;

- стимулирования долгосрочных форм использования земель и 
водных ресурсов.

Не допускать снижение уровня жизни людей, одновременно 
обеспечив перспективы достойной жизни для будущих поколений 
путем:

- содействия инициативам, нацеленным на улучшение здоровья 
людей, повышение уровня жизни и сохранение культурного насле-
дия.

усовершенствовать систему комплексного управления природ-
ными ресурсами региона путем:

- создания региональной системы контроля за состоянием окру-
жающей среды, особенно водных ресурсов; 
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тельственных организаций в экономическом процессе и решении 
стоящих перед ними проблем. 

Iv. содействие развитию региональных учреждений
Мы подтверждаем готовность оказывать всемирную помощь 

и доверие региональным учреждениям – Межгосударственному 
Совету по проблемам бассейна аральского моря, его Исполнитель-
ному Комитету, Международному Фонду спасения арала и его Ис-
полнительной дирекции. Мы обязуемся оказывать поддержку для 
укрепления этих региональных структур и в будущем. для этого:

- мы подтверждаем свои намерения и финансовые обязатель-
ства в отношении обеспечения деятельности этих региональных 
учреждений и придания их членам прав и иммунитета наравне с 
сотрудниками представительств ооН и согласны с предложением о 
необходимости иметь постоянного освобожденного Председателя 
Исполнительного Комитета ( по истечении сроков полномочий ныне 
действующего);

- мы признаем значение и необходимость дальнейшего разви-
тия Межгосударственной Комиссии по Социально-экономическому 
развитию, Научно-техническому и Экологическому Сотрудничеству 
(Комиссии по устойчивому развитию).

Принята на Международной конференции ооН по устойчивому 
развитию государств бассейна аральского моря.

нукус, 20 сентября 1995г.

За Республику Казахстан  н. назарбаев 
За Кыргызскую Республику  А. Акаев
За Республику Таджикистан Э. Рахмонов
За Туркменистан   с. ниязов
За Республику Узбекистан  И. Каримов

- создания системы обмена информацией по мониторингу окру-
жающей среды;

- гармонизации экологических стандартов и связанного с ними 
законодательства.

Мы согласны с тем, что центральноазиатские государства при-
знают ранее подписанные и действующие соглашения, договора и 
другие нормативные акты, регулирующие взаимоотношения между 
ними по водным ресурсам в бассейне арала и принимают их к не-
уклонному исполнению.

II. присоединение к международным Конвенциям и соглашени-
ям

Мы заявляем о своей полной поддержке международных согла-
шений в частности, декларации по устойчивому развитию (рио-де-
Жанейро, 1992 год), Всемирной хартии природы, международных 
конвенций по борьбе с опустыниванием, о глобальном изменении 
климата, о сохранении биологического разнообразия и о защите 
трансграничных вод.

Кроме того, мы считаем необходимым создание Междуна-
родной конвенции по устойчивому развитию бассейна аральского 
моря. Вопросы совместного водопользования и унификации эколо-
гических стандартов и связанного с ними законодательства должны 
занимать в ней приоритетное положение. В этой связи мы обраща-
емся к агентствам ооН, прежде всего к ПрооН, с просьбой оказать 
содействие в разработке проекта подобной конвенции.

III. приверженность принципам человеческого развития
оставаясь верными нашим обязательствам в области здраво-

охранения и социального обеспечения, которые являются неотъем-
лемой частью концепции устойчивого развития, мы признаем, что 
последствия кризиса в зоне аральского бассейна требует безотлага-
тельных и конкретных действий.

Мы обещаем направить свои усилия и ресурсы на удовлетворе-
ние приоритетных нужд и обращаемся за помощью и поддержкой к 
международному сообществу в этом вопросе. Мы намерены повы-
сить осведомленность международного сообщества относительно 
аральского кризиса и готовы приложить еще большие усилия в под-
готовке и распространению информации с целью содействия про-
цессу устойчивого развития.

Как представители молодых демократических государств Цен-
тральной азии и организаций, оказывающих помощь в этом ре-
гионе, обязуемся обеспечить участие наших народов и неправи-
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Приложение 14

решение Глав государств Центральной азии
о реорганизации структуры 

международного фонда спасения арала

1. Принять предложение Президента туркменистана С.Ниязова 
и Президента республики Казахстан Н.Назарбаева о коренной реор-
ганизации структуры управления Международного Фонда спасения  
арала.

2. одобрить принципиальную схему управления Фондом, пред-
ложенную Президентом республики Казахстан Н.Назарбаевым.

3. Согласиться с предложением об избрании Президента Меж-
дународного фонда спасения арала сроком на два года, а также с ут-
верждением по предложению Президента Международного Фонда 
спасения арала Председателя Исполкома на тот же срок.

Совершено в г.Алматы 28 февраля 1997г. в одном подлинном 
экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства Казах-
стана, которое направит каждому государству, подписавшему насто-
ящее решение, его заверенную копию.

За Республику Казахстан  н. назарбаев
За Кыргызскую Республику А. Акаев
За Республику Таджикистан Э. Рахмонов
За Туркменистан   с. ниязов
За Республику Узбекистан  И. Каримов

Международный Фонд 
спасения Арала 

СОВЕТ ГОСУДАРСТВ 
ЦЕНТРАЛьНОЙ АЗИИ 

ПО ПРОБЛЕМАМ 
БАССЕЙНА 

АРАЛьСКОГО МОРЯ

Исполком МФСА 

10 человек – 
по 2 человека 

от каждого государства

КУРМКВК СЕКРЕТАРИАТ

Президент Фонда 
Правление 5 человек – 
от каждого государства 

по 1 человеку

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ

Президент Фона

(Ежегодно все государства перечисляют в Фонд. Казахстан, туркме-
нистан и узбекистан по 0,3% от доходной части бюджета, Кыргыз-
стан и таджикистан по 0,1%)

Филиалы Международного Фонда спасения арала в каждом государстве-учредителе
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Приложение 15

решение Глав государств Центральной азии о переизбрании 
президента международного фонда спасения арала

Главы государств Центральной азии – учредители Международ-
ного Фонда спасения арала решили:

1. Избрать Президента республики узбекистан И. Каримова 
Президентом Международного Фонда спасения арала.

Совершено в г. Алматы 28 февраля 1997 г. в одном подлинном 
экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства Казах-
стана, которое направит каждому государству, подписавшему насто-
ящее решение, его заверенную копию.

За Республику Казахстан  н. нАЗАРБАЕВ
За Кыргызскую Республику А. АКАЕВ
За Республику Таджикистан Э. РАХмоноВ
За Туркменистан   с. нИяЗоВ
За Республику Узбекистан  И. КАРИмоВ 

Приложение 16
алмаатинская декларация

Мы, Президенты братских государств – республики Казахстан, 
Кыргызской республики, республики таджикистан, туркменистана и 
республики узбекистан:

- движимые стремлением к укреплению независимости сувере-
нитета наших стран, к повешению жизненного уровня наших наро-
дов,

- исходя из того, что экологическая безопасность является од-
ним из стратегических компонентов национальной безопасности и 
важнейшим аспектом защиты интересов и приоритетов Централь-
ноазиатских государств,

- принимая во внимание, что проблема экологического бед-
ствия в бассейне аральского моря носит глобальный характер и ее 
решение не терпит отлагательств,

- учитывая, что экстремальная экологическая ситуация в араль-
ском регионе оказывает негативное воздействие на природную сре-
ду обитания и условия жизни миллионов жителей не только бассей-
на аральского моря, но и других регионов нашей планеты.

- подтверждая свою приверженность положениям Всемирной 
Программы ооН по окружающей среде («Повестка дня на XXI век»), 
всемерно поддерживая стремление разработать и реализовать еди-
ную стратегию по устойчивому развитию стран Центральной азии,

- признавая, что управление водными ресурсами трансгранич-
ных рек должно иметь экосистемный подход, осуществляться спра-
ведливым и разумным образом, не наносящим взаимный ущерб, 
подтверждая ранее принятые обязательства по полномасштабному 
сотрудничеству на международном и межгосударственном уровнях,

- выражая единое мнение нации их стран, подписавших дого-
вор о нераспространении ядерного оружия, о необходимости объ-
явления Центральной азии зоной, свободной от ядерного оружия,

- исходя из неуклонного стремления действовать сообща во 
имя преодоления последствий экологического кризиса в бассейне 
аральского моря, на состоявшейся 28 февраля 1997 года встрече в 
городе Алматы заявили:

объявить 1998 год – Годом Защиты окружающей Среды в реги-
оне Центральной азии под эгидой организации объединенных На-
ций,

Признавать накануне 50-летия Семипалатинского полигона все 
заинтересованные страны поддержать идею объявления Централь-
ной азии безъядерной зоной, открытой для присоединения други-
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Приложение 17

решение Глав государств Центральной азии 
об избрании президента международного фонда спасения арала

Главы государств Центральной азии - учредители Международ-
ного Фонда спасения арала решили:

Избрать Президента туркменистана С. а. Ниязова Президентом 
Международного Фонда спасения арала сроком на два года.

Совершено в г. Ашгабате 9 апреля 1999 года в одном подлин-
ном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства тур-
кменистана, которое направит каждому государству, подписавшему 
настоящее решение, его заверенную копию.

За Республику Казахстан  н. назарбаев
За Кыргызскую Республику А. Акаев
За Республику Таджикистан Э. Рахмонов
За Туркменистан   с. ниязов
За Республику Узбекистан  И. Каримов

ми государствами региона. 
отметить усилия Центральноазиатских государств, которые не-

смотря на серьезные экономические трудности, предпринимают 
значительные усилия по оздоровлению экологической обстановки 
в бассейне аральского моря, районах Семипалатинского полигона 
и других зон, оказавшихся под воздействием ядерных испытаний,

Признать необходимым разработку комплексной программы 
экологической безопасности, включая проблему арала, создания 
безъядерной зоны в Центральной азии и борьбу с утечкой ядерных 
технологий и сырья,

Признавать организацию объединенных Наций и ее специали-
зированные агентства обратить пристальное внимание на сложив-
шуюся кризисную ситуацию в бассейне аральского моря и пред-
принять действенные меры по защите окружающей Среды в этом 
регионе, обратив особое внимание на меры по оказанию помощи 
бедствующему населению Приаралья.

Подтвердить готовность оказывать необходимое содействие 
международным организациям и институтам в их деятельности по 
реализации Программы конкретных действий и других региональ-
ных проектов.

Завершить совместное с международными организациями 
разработку проекта Конвенции по устойчивому развитию бассейна 
аральского моря.

За Республику Казахстан  н. назарбаев
За Кыргызскую Республику А. Акаев
За Республику Таджикистан Э. Рахмонов
За Туркменистан   с. ниязов
За Республику Узбекистан  И. Каримов 



288 289МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала

КаЗаХСтаН, МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала (ФаКты И СоБытИЯ)

МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала

КаЗаХСтаН, МЕЖдуНародНыЙ ФоНд СПаСЕНИЯ арала (ФаКты И СоБытИЯ)
п

р
и

л
о

ж
ен

и
я

п
р

и
л

о
ж

ен
и

я

Приложение 18

решение Глав государств Центральной азии 
об утверждении положения о международном фонде спасения 

арала и соглашения о статусе мфса  и его организаций

Главы государств Центральной азии решили:
1.утвердить Положение о Международном Фонде спасении я 

арала с учизменений и дополнений.
2. утвердить Соглашение о статусе Международного Фонда 

спасения арала и поручить Правительствам республики Казахстан, 
Кыргызской республики, республики таджикистан, туркменистана и 
республики узбекистан обеспечить выполнение Соглашения на тер-
риториях государств Центральной азии.

Совершено в г. Ашгабате 9 апреля 1999 года в одном подлин-
ном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства тур-
кменистана которое направит государствам, подписавшим настоя-
щее Положение, его заверенную копию.

За Республику Казахстан
За Кыргызскую Республику
За Республику Таджикистан
За Туркменистан
За Республику Узбекистан

УТВЕРжДЕно
Решением Глав государств центральной Азии, 

г. Ашгабат 9 апреля 1999 г.

положение о международном фонде спасения арала 

I. организационные основы фонда
1.1. Международный Фонд спасения арала, далее Фонд, создан 

в соответствии с решением Глав государств Центральной азии, при-
нятым 4 января 1993 года в г. ташкенте и действует на основании 
настоящего Положения.

основной задачей Фонда является финансирование и креди-
тование совместных практических действий и перспективных про-
грамм и проектов спасения арала, экологического оздоровления 
Приаралья и бассейна аральского моря в целом с учетом интересов 
всех государств региона.

1.2. учредителями Фонда являются республика Казахстан. Кыр-
гызская республика, республика, таджикистан, туркменистан и ре-
спублика узбекистан. В числе учредителей на равноправных нача-
лах могут быть иные государства, поддерживающие цели создания  
Фонда и принимающие участие в финансировании его проектов и 
программ.

участниками Фонда могут являться международные организа-
ции и другие юридические и физические лица.

1.3. Постоянно действующим исполнительным органом Фонда 
является Исполнительный Комитет (Исполком).

Исполком является юридическим лицом со статусом междуна-
родной организации, обладающей соответствующими иммуните-
том и привилегиями.

деятельность Исполкома организуется на основе принципиаль-
ной схемы управления, одобренной решением Глав государств Цен-
тральной азии от 28 февраля 1997 г. в г. алматы, и Положения об 
Исполкоме Фонда, утверждаемого Президентом Фонда.

1.4. Фонд включает в себя:
• Правление;
• ревизионную комиссию:
• Исполнительный комитет с региональными  проектами и агент-
ствами, финансируемыми государствами-учредителями, странами-
донорами  и  международными  организациями через Исполком;
• Филиалы и отделения Исполкома в государствах Центральной 
азии;
• Межгосударственную Координационную Водохозяйственну Ко-
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родных ресурсов и охране окружающей среды;
• создание и обеспечение функционирования межгосударствен-
ной экологической системы мониторинга, банка данных и других 
систем о состоянии окружающей природной среды аральского бас-
сейна;
• мобилизация средств на проведение совместных мероприятий 
по охране воздушного бассейна, водных и земельных ресурсов, рас-
тительного и животного мира;
• финансирование совместных научно-технических проектов и 
разработок по управлению трансграничными внутренними водами;
• участие в реализации международных программ и проектов по 
спасению арала и экологическому оздоровлению аральского бас-
сейна.

Iv. права фонда
4.1. для выполнения задач, определенных настоящим Положе-

нием, Фонд имеет право:
• в установленном порядке в государствах-учредителях и иных 
государствах создавать свои филиалы и представительства, в том 
числе с правом юридического лица, по всем направлениям деятель-
ности, отвечающим целям и задачам Фонда;
• осуществлять кредитные  и  иные операции  с ценными бума-
гами, выступать гарантом и размешать средства на депозитах  бан-
ковских  учреждений, приобретать в установленном порядке акции, 
облигации и другие ценные бумаги;
• осуществлять   инвестиции   в   сферах,  связанных  с реализаци-
ей экологических программ и проектов;
• заключать от своего имени договоры, открывать соответствую-
щие счета в учреждениях банка, совершать сделки и иные юридиче-
ские акты.

v. управление фондом.
5.1. Фонд направляет свои усилия на реализацию программ и 

решений по проблемам бассейна аральского моря.
Государства-учредители образуют Правление Фонда, в состав 

которого делегируют по два своих представителя, соответственно, 
по одному в Правление Фонда и в ревизионную комиссию Правле-
ния Фонда.

Правление возглавляется Президентом Фонда, избираемым из 
числа Глав государств-учредителей на срок, устанавливаемый реше-
нием Совета Глав государств Центральной азии.

Президент осуществляет руководство деятельностью Фонда, 

миссию (МКВК), ее Секретариат, Научно-информационный Центр, 
Бассейновые водохозяйственные объединения – БВо «амударья» и 
БВо «Сырдарья»;
• Комиссию устойчивого развития, ее Секретариат, Научно-ин-
формационный Центр.

установить, что место расположения создаваемых региональ-
ных проектов и агентств, финансируемых государствами-учредите-
лями, странами-донорами и международными организациями че-
рез Исполком, в установленном порядке определяется Президентом 
МФСа по согласованию с Главами государств-учредителей Фонда.

II. формирование средств фонда.
2.1. Фонд формируется за счет взносов государств -учредителей 

и участников. учредители и участники Фонда, начиная с 1998 г., те-
кущие взносы в Международный Фонд спасения арала определяют 
от доходной части бюджета республики Казахстан, туркменистана, 
республики узбекистан в размере 0,3%, Кыргызской республики и 
республики таджикистан о размере 0,1% и перечисление произво-
дят в американские долларах по курсу к национальным валютам.

Фонд формируется также за счет:
• добровольных взносов предприятий,  международных и от-
дельных зарубежных общественных и  национальных организаций, 
юридических и физических лиц;
• средств, направленных на решение отдельных целевых про-
грамм;
• иных поступлений.

2.2. Не использованные в отчетном году средства Фонда пере-
ходят  на следующий финансовый  год,   изъятию  не подлежат. от-
влечение средств на цели, не предусмотренные настоящим Положе-
нием к не связанные с проблемами арала, не допускается.

2.3. Имущество Фонда составляют основные и оборотные сред-
ства, отраженные в его балансе.

3.1.основными направлениями деятельности Фонда являются:
• финансирование  и  кредитование совместных межгосудар-
ственных экологических и научно-практических программ и про-
ектов, направленных на спасение аральского моря и оздоровле-
ние экологической обстановки в районах, подвергшихся  влиянию 
аральской катастрофы, а также решение общих социально-экологи-
ческих проблем региона; 
• финансирование совместных фундаментальных и прикладных 
исследований, научно-технических разработок по восстановлению   
экологического равновесия, рациональному использованию при-
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УТВЕРжДЕно
Решением Глав государств центральной Азии

в г. Ашхабаде 09 апреля 1999 г.

соГлаШение
между правительством республики Казахстан, 

правительством Кыргызской республики, 
правительством республики таджикистан, 

правительством туркменистана 
и правительством республики узбекистан 

о статусе Международного Фонда спасения Арала (МФСА) 
и его организаций

Правительство республики Казахстан, Правительством Кыргыз-
ской республики, Правительством республики таджикистан, Прави-
тельство туркменистана и Правительство республики узбекистан, 
именуемые далее «Сторонами», исходя из целей, указанных в пун-
ктах а) и в) статьи 55 устава организации объединенных Наций, тре-
бующих своего решения для народов, проживающих в экологически 
кризисном регионе бассейна аральского моря:

принимая во внимание:
Соглашения между республики Казахстан, Кыргызской респу-

блики, республики таджикистан, туркменистаном и республикой 
узбекистан «о сотрудничестве в сфере совместного управления ис-
пользованием и охраной водных ресурсов межгосударственных ис-
точников», подписанное в г. алматы 18 февраля 1992 года;

решение Глав государств Центральной азии «о создании Меж-
дународного Фонда спасения арала», принятое в г. ташкенте 4 янва-
ря 1993 года:

Соглашение Глав государств Центральной азии «о совместных 
действиях по решению проблемы аральского моря и Приаралья, 
экологическому оздоровлению и обеспечению социально-экономи-
ческого развития аральского моря», подписанное в г. Кзыл-орде 26 
марта 1993 года.

решение Глав государств Центральной азии о реорганизации 
структуры Международного Фонда спасения арала, подписанное в 
г. алмате 28 февраля 1997 г.;

и признавая тот факт, что Главы государств Центральной азии 
«Нукусской декларацией»;

подписанной в г. Нукусе 20 сентября 1995 года, подтвердили 
готовность оказывать всемерную помощь и доверие организациям 
МФСа;

определяет его внешнеэкономическую и международную деятель-
ность, вносит предложения по дополнениям и изменениям к Поло-
жению о Фонде, рассматривает и утверждает планы работы Фонда.

Президент Фонда создает Исполком Международного Фонда, 
утверждает Положение об Исполкоме и по согласованию с Главами 
государств Центральной азии назначает Председателя Исполкома.

Исполком располагается в той стране, Глава которой является 
Президентом Фонда.

Правление Фонда проводит свои заседания не реже двух раз в 
год. Государства-учредители могут вносить предложения о проведе-
нии дополнительных заседаний Правления.

5.2. Исполком обеспечивает свою деятельность в соответствии с 
Положением об Исполкоме, регламентом (порядком) работы Прав-
ления Фонда, подотчетен Президенту и Правлению Фонда.

Председатель Исполкома по согласованию с Президентом Фон-
да определяет порядок и размер заработной платы штатных сотруд-
ников, условий контрактов по найму исполнителей проектов и про-
грамм в пределах сметы, утверждаемой Правлением.

Председатель Исполкома имеет право без доверенности пред-
ставлять Фонд во всех государственных, международных и иных 
предприятиях и организациях, распоряжаться имуществом Фонда, 
увольнять и принимать на работу сотрудников.

vI. учет и отчетность фонда.
6.1. Финансовый год устанавливается с 1  января по 31 декабря  

календарного года. По окончании каждого года составляется отчет и 
баланс фонда, которые представляются на утверждение Правления 
Фонда.

6.2. Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в порядке, установ-
ленном законодательством государства по месту пребывания Фон-
да.

6.3. учредители Фонда имеют право свободного выхода, с воз-
вратом их первоначального и других взносов в Фонд и прибыли за 
вычетом средств, затраченных на осуществление экологических 
программ и проектов, с уведомлением Правления Фонда за б меся-
цев до выхода.

Вопросы, требующие внесения изменений и дополнений в текст 
настоящего Положения, относятся  к исключительной компетенции 
Правления Фонда.

деятельность Фонда может быть прекращена по решению Глав 
государств-учредителей Фонда. 
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налогов и сборов.

статья 4
организации МФСа по согласованию с МФСа могут создавать 

филиалы и представительства, открывать расчетные и валютные 
счета с целью выполнения функций, возложенных на них учреди-
тельными документами и соответствующими положениями. они 
могут переводить средства на счета в учреждениях банка, совер-
шать сделки и иные юридические акты.

организации МФСа могут перечислять средства с валютных 
счетов с целью покупки оборудования и материалов, а также выпол-
нять другие функции по своей финансовой деятельности, которые 
не противоречат уставным документам, положениям и законода-
тельствам Сторон.

статья 5
организации МФСа освобождаются от таможенных пошлин при 

ввозе и вывозе предметов, предназначенных для служебного поль-
зования, не представляющих историческую, культурную ценность и 
не связанных с государственной тайной страны пребывания. однако 
предполагается, что предметы, ввозимые согласно таким изъятиям, 
не будут продаваться в стране, в которую они ввезены, не иначе, как 
на условиях, выработанных с правительством этой страны.

статья 6
организации МФСа могут отправлять и получать Корреспон-

денцию на условиях, не менее благоприятных, чем те, которыми 
пользуются правительственные организации страны пребывания.

Глава 4. привилегии и иммунитеты персонала
статья 7

организации МФСа имеют право нанимать местных и ино-
странных специалистов, консультантов (экспертов) и определять ус-
ловия и положения найма штата сотрудников (основной и вспомога-
тельный персонал).

работы по контрактам с международными организациями 
должны выполняться, в основном, силами местных организаций и 
специалистов. Иностранные эксперты привлекаются лишь в случае 
крайней необходимости. Штат и персоны, нанятые учреждением, 
будут находится под руководством Председателя или директора 
этого учреждения или их первых заместителей.

работникам МФСа, выезжающим в служебные командировки:

объединив усилия для дальнейшего решения кризисных про-
блем в бассейне аральского моря, Стороны согласились о нижесле-
дующем:

Глава 1. структура международного фонда спасения арала. 
статья 1

Международный Фонд спасения арала, именуемый в дальней-
шем «МФСа», включает в себя:

• Правление МФСа;
• ревизионную комиссию;
• Исполнительный комитет МФСа (ИК МФСа);
• Филиалы Исполнительного Комитета МФСа в государствах 

Центральной азии;
• Межгосударственную Координационную Водохозяйствен-

ную Комиссию (МКВК), Секретариат МКВК, Научно-Информацион-
ный Цент (НИЦ МКВК), Бассейновые Водохозяйственные организа-
ции - БВо «амударья» и БВо «Сырдарья»;

• Комиссию по устойчивому развитию (Кур), Секретариат, На-
учно-информационный Центр при Институте пустынь туркмениста-
на (НИЦ Кур).

Глава 2. правовой статус мфса 
статья 2

организации МФСа являются юридическими лицами, имеют 
статус международных организаций и правомочны:

заключать контракты, определять структуру и численность со-
трудников по согласованию МФСа;

• быть истцами и ответчиками в суде:
• приобретать и распоряжаться имуществом, по согласова-

нию МФСа, получать дотации, гранты, займы и субсидии на цели, 
связанные с проблемами.

арала и осуществлять свою деятельность в соответствии с уста-
вами и положениями.

Глава 3. привилегии и иммунитеты организации мфса 
статья 3

Стороны принимают необходимые меры по защите помещений 
и имущества МФСа от преступных посягательств и нанесения ущер-
ба.

организации МФСа, их имущества в пределах территории Сто-
рон освобождаются от всех прямых налогов. Все спонсорские вы-
платы международных доноров и организаций освобождаются от 
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• освобождаются вместе с женами и родственниками, нахо-
дящимися на  их иждивении, от ограничений по иммиграции и от 
регистрации иностранцев;

• пользуются теми же привилегиями в отношении обмена ва-
люты, которые предоставляются должностным лицам соответствую-
щего ранга, входящим в состав дипломатических миссий;

• имеют право ввезти беспошлинно свою мебель и имуще-
ство при первоначальном вступлении в должность в соответствую-
щей стране;

• положение вышеуказанных пунктов не распространяется на 
граждан, являющихся гражданами страны пребывания.

статья 11
должностным лицам региональных организаций предоставля-

ется право пользоваться удостоверениями личности согласованного 
Сторонами образца.

Стороны признают и принимают удостоверения личностей ре-
гиональных организаций, как законные документы.

Заявления о выдаче виз, где таковые требуются, от должностных 
лиц региональных организаций, имеющих удостоверения личности 
региональной организации, рассматриваются в спешном порядке, 
когда эти заявления сопровождаются уведомлениями в том, что эти 
лица следуют по делам региональных организаций. Кроме того, та-
ким лицам предоставляются льготы для быстрого передвижения.

статья 12
Привилегии и иммунитеты Членам Правления, ревизионной 

комиссии и ИК МФСа, (руководители филиалов и их заместители) 
предоставляются не для личной выгоды отдельных лиц, а для того, 
чтобы обеспечить независимое выполнение ими своих функций, 
связанных с работой в этих учреждениях. Поэтому Стороны не толь-
ко имеют право, но и обязаны отказываться от иммунитета своих 
представителей в каждом случае, когда иммунитет, по их мнению, 
препятствует отправлению правосудия и когда отказ от него не при-
чиняет ущерба той цели, ради которой иммунитет был предостав-
лен.

Глава 5. Заключительные положения
статья 13

Все изменения  к настоящему Соглашению вводятся  по согла-
сию Сторон. 

а) выездные документы компетентные органы оформляют в 
порядке и сроки, установленные законодательством Сторон;

б) Стороны принимают надлежащие меры для сохранения 
пенсий и пособий социального обеспечения, приобретенных со-
трудникам до поступления на работу в организации МФСа.

статья 8
Члены Правления и ревизионной комиссии МФСа, представи-

тели Сторон в ИК МФСа - члены ИК МФСа, а также руководители 
филиалов и их заместители для обеспечения независимого выпол-
нения  ими своих функций пользуются следующими привилегиями 
и иммунитетами;

а) иммунитетом от личного ареста или задержания и от наложе-
ния ареста на личный багаж, а также всякого рода судебно-процес-
суальным  иммунитетом  в отношении  всего сказанного, написанно-
го или совершенного ими в качестве должностных лиц;

б) неприкосновенностью всех бумаг и документов;
в) правом получать бумаги или корреспонденцию посредством 

курьеров или вализы;
г) изъятием их и их супругов из ограничений по иммиграции, ре-

гистрации иностранцев и государственной служебной повинности в 
стране, в которой они временно пребывают или через которую они 
проезжают при выполнении своих обязанностей;

д) теми же льготами в отношении валютных ограничений и 
ограничений обмена денег, какие предоставляются представителям 
иностранных правительств, находящихся во временных служебных 
командировках.

статья 9
организации МФСа имеют право осуществлять выплаты своим 

работникам (основному и вспомогательному персоналу) и экспер-
там в порядке и размерах, установленных сметами расходов и ут-
вержденных Сторонами;

Все виды выплат организациям МФСа, персоналу и экспертам 
ведутся в порядке, установленном законодательством страны пре-
бывания.

статья 10
Каждая региональная организация определит категории долж-

ностных лиц, по отношению которым должны применяться положе-
ния настоящей статьи.

должностные лица региональных организаций:
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Приложение 19

ашгабатская декларация

В преддверии XXI века человечество столкнулось с серьезными 
экологическими проблемами, препятствующими его устойчивому 
развитию. деградация окружающей среды – это результат нераци-
онального использования природных ресурсов.

Последствия аральского кризиса негативно отразились на каче-
стве жизни населения Центральной азии, обострились проблема со-
циальной защиты и обеспечение чистой питьевой водой.

Государства Центральной азии уделяют постоянное внимание 
улучшению обстановки в регионе, привлечению к решению этих 
проблем международного сообщества. Совместно с международ-
ными организациями и фондами осуществляется реализация ре-
гионального проекта «управление водными ресурсами и окружа-
ющей средой» при поддержке Глобального Экологического Фонда, 
который направлен на коренное улучшение использования водных 
и других ресурсов, повышение эффективности и культуры природо-
пользования в регионе и оздоровления экологической обстановки 
в целом.

Вместе с тем, принимаемые усилия по решению проблем бас-
сейна аральского моря недостаточны.

Мы, Президенты братских государств Центральной азии – ре-
спублики Казахстан, Кыргызской республики, республики таджики-
стан, туркменистана и республики узбекистан, движимые стремле-
нием обеспечить нашим народам благополучие и веру в будущее, 
сознавая необходимость выработки совместных мер в осущест-
влении региональной стратегии и конкретных действий по рацио-
нальному использованию водных ресурсов региона, основанных на 
экосистемном и интегрированном принципах водохозяйственной 
деятельности,учитывая, что использование водных ресурсов бас-
сейна аральского моря должно осуществляться в интересах всех 
сторон с соблюдением принципов добрососедства и взаимных ин-
тересов, подчеркивая значимость усилий государств – учредителей 
фонда в деле укрепления сотрудничества по проблемам управле-
ния водными ресурсами и охраной окружающей природной среды, 
восстановления водных экосистем, предотвращения загрязнения 
трансграничных вод.

Подтверждая принятые решения по совместной реализации 
Программы конкретных действий по проблемам аральского моря,

Признавая, что информированность общественности является 

статья 14
Все споры и разногласия между организациями МФСа со Сторо-

нами, возникшие в ходе реализации настоящего Соглашения, будут 
разрешаться путем переговоров и консультаций.

статья 15
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его утверждения 

Главами государств Центральной азии, то есть 9 апреля 1999 года.
Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения пу-

тем письменного уведомления об этом депозитария не менее чем 
за шесть месяцев.
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Приложение 20 

ташкентское заявление
Глав государств республики Казахстан, 

Кыргызской республики, республики таджикистан 
и республики узбекистан

Главы государств республики Казахстан, Кыргызской респу-
блики, республики таджикистан и республики узбекистан обсудив 
актуальные проблемы регионального развития и международной 
политики,опираясь на традиционные отношения дружбы и добро-
соседства, историческую и культурную общность народов Централь-
ной азии, исходя из сложившейся практики политического диалога 
и достигнутого уровня регионального сотрудничества,отмечая зна-
чимость взаимовыгодных отношений республики Казахстан, Кыр-
гызской республики, республики таджикистан и республики узбе-
кистан для укрепления стабильности в регионе и международной 
безопасности,принимая во внимание динамично меняющуюся си-
туацию в регионе и вокруг его, выражая озабоченность угрозами, 
исходящими от международного терроризма, политического и ре-
лигиозного экстремизма, наркоагрессии трансграничной органи-
зованной преступности для региональной и международной без-
опасности, признавая важность рационального и взаимовыгодного 
использования водно-энергетических ресурсов, транспортных ком-
муникаций и имеющегося экономического потенциала в регионе, 
придавая особое значение дальнейшему углублению сотрудниче-
ства между государствами региона, основанного на взаимопонима-
нии и взаимной выгоде в политической, экономической, гуманитар-
ной и других сферах,заявляют о следующем:

1. Главы государств подтвердили, что взаимовыгодное сотруд-
ничество в политической, экономической, научно-технической, куль-
турной и других областях, а так же тесное взаимодействие на меж-
дународной арене отвечает национальным интересам всех стран 
региона и играет важную роль в поддержании мира и стабильности 
на региональном и глобальном уровнях,Главы государств отмечают, 
что осуществляемое в русле общемировых тенденций углубление 
многосторонних связей призвано содействовать выполнению бла-
госостояния их народов.

Главы государств подчеркивают, что основным приоритетом 
взаимодействия стран региона должно стать взаимовыгодное эко-
номическое сотрудничество.

2. Главы государств, отмечая необходимость дальнейшего раз-

важным условием согласованных действий в проводимой экологи-
ческой и социально-экономической политики в регионе,

Исходя из неуклонного стремления сообща преодолеть послед-
ствия кризиса и оздоровить экологическую обстановку в бассейне 
аральского моря,

Заявляем:
Признать важность комплексного решения проблем, связанных 

с оздоровлением социально-экологической обстановки в бассейне 
аральского моря.

усилить в государствах региона и их представительствах за ру-
бежом деятельность по привлечению внимания международной 
общественности, средств и возможностей стран-доноров, фондов и 
организаций к реализации программ и проектов по проблемам бас-
сейна аральского моря,

обеспечить всемерную помощь и поддержку в реализации 
проекта под эгидой Всемирного Банка и Глобального Экологическо-
го Фонда проекта «управление водными ресурсами и окружающей 
средой в бассейне аральского моря»,

уделять большое внимание решению проблем горных террито-
рий – зоны формирований стока рек бассейна аральского моря,

реализовать комплекс мер и проектов приоритетных направле-
ний по социальной защите населения, проживающего в бассейне 
аральского моря,

активизировать действия, направленные на борьбу с опустыни-
ванием и загрязнением трансграничных вод,

Содействовать международным организациям и институтам в 
их деятельности по реализации программ и проектов по проблемам 
бассейна аральского моря,

Способствовать через образовательные и другие программы 
повышению информированности населения об актуальных пробле-
мах охраны природы, рациональному природопользованию и улуч-
шению среды обитания для настоящего и будущих поколений.

За Республику Казахстан  н. назарбаев
За Кыргызскую Республику А. Акаев
За Республику Таджикистан Э. Рахмонов
За Туркменистан   с. ниязов
За Республику Узбекистан  И. Каримов

г. Ашгабад, 9 апреля 1999 г. 
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тического урегулирования афганской проблемы, высказались в под-
держку временной администрации афганистана во главе Х.Карзаем, 
усилий ооН и мирового сообщества, направленных на решение за-
дач послевоенного восстановления страны.

Принимая во внимание традиционные добрососедские отно-
шения между народами Центральной азии и народом афганистана, 
их историческую и культурную общность, Главы государств выража-
ют готовность оказать гуманитарное и иное содействие афганскому 
народу в построении обновленного и демократического государ-
ства, живущего в мире и гармонии со своими соседями и интегриро-
ванного в международное сообщество.

7. Главы государств с озабоченностью отмечают рост напряжен-
ности в отношениях между Индией и Пакистаном. резко осуждая 
недавний террористический акт в Парламенте Индии, повлекший 
человеческие жертвы, Главы государств призывают руководителей 
Индии и Пакистана проявить государственную мудрость, воздер-
жаться от чрезвычайных мер и урегулировать имеющиеся пробле-
мы политическими средствами.

Главы государств выражают надежду на развитие и укрепление 
добрососедских отношений между Индией и Пакистаном на долго-
срочной основе, что отвечало бы интересам обеспечения регио-
нальной безопасности и стабильности.

8. Главы государств, придавая приоритетное значение обеспе-
чению безопасности и стабильности в регионе, предпримут в этих 
целях все необходимые совместные усилия как в рамках договора 
о совместных действиях по борьбе с терроризмом, политическим и 
религиозным экстремизмом, транснациональной организованной 
преступностью и иными угрозами стабильности и безопасности Сто-
рон от 21 апреля 2000 года,  так и других договоренностей.

Главы государств приветствуют шаги мирового сообщества по 
созданию всеобъемлющей системы противодействия международ-
ному терроризму, экстремизму, наркоагрессии и другим формам 
организованной преступности.

9. Главы государств отмечают необходимость расширения и 
углубления взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере как 
важного фактора укрепления сотрудничества и добрососедства 
стран и народов Центральной азии.

10. Главы государств в целях дальнейшего продвижения и ди-
версификации политического диалога, совершенствования форм и 
механизмов региональной экономической интеграции, углубление 
взаимопонимания по вопросам формирования единого простран-
ства безопасности, выработки совместных действий по поддержа-

вития всесторонних и взаимовыгодных экономических отношений, 
поручили своим Правительствам активизировать взаимодействие 
на всех уровнях в целях:

практической реализации неиспользованного потенциала эко-
номического сотрудничества, а также придания новых импульсов 
его развития;

выработки эффективных форм и механизмов реализации до-
стигнутых договоренностей, а также двусторонних и многосторон-
них документов, подписанных в сфере торгово-экономического со-
трудничества между государствами региона.

3. Главы государств убеждены в том, что скоординированные 
и согласованные действия в области рационального и взаимовы-
годного использования водных объектов, водно-энергетических 
ресурсов и водохозяйственных сооружений в Центральной азии на 
основе общепризнанных принципов и норм международного пра-
ва, послужит основой для эффективного использования имеющего-
ся сельскохозяйственного и энергетического потенциала государств 
региона во благо народов региона.

Главы государств, Поручили своим Правительствам ускорить ра-
боту по совершенствованию механизма государственного использо-
вания трансграничных водных ресурсов.

4. Главы государств отметили, что взаимодействие по созданию 
общей инфраструктуры, в первую очередь, объединенных транс-
портной и энергетической систем в целях выхода на внешние рынки 
являются одним из приоритетных направлений многостороннего со-
трудничества.

Главы государств отметили необходимость неукоснительного 
исполнения ранее достигнутых соглашений и договоренностей в 
области международных автомобильных и железнодорожных пере-
возок, а также определили конкретные направления дальнейшего 
сотрудничества по повышению эффективности функционирования 
транспортно-коммуникационной системы «Европа-Кавказ-азия».

Главы государств признали важность проведения согласован-
ной тарифной политики на всех видах транспортных перевозок в 
рамках транскавказской евроазиатской транспортной сети траСЕКл.

5. Главы государств подчеркнули важность завершения процес-
са юридического оформления прохождения линии государственной 
границы между своими государствами на основе норм и принципов 
международного права.

Главы государств едины в том, что границы между странами ре-
гиона были и останутся границами мира, дружбы и добрососедства.

6. Главы государств, позитивно оценивая начало процесса поли-
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Приложение 21

решение Глав государств Центральной 
азии об избрании президента 

международного фонда 
спасения арала

Главы государств Центральной азии учредители Международ-
ного Фонда спасения арала решили:

Избрать Президента республики таджикистан Э. Ш. рахмонова 
Президентом Международного Фонда спасения арала сроком на 
два года.

Совершено в г. Алматы 28 февраля 2002 года в одном подлин-
ном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства респу-
блики Казахстан, которое направит каждому государству, подписав-
шему настоящее решение, его заверенную копию

За Республику Казахстан
За Кыргызскую Республику
За Республику Таджикистан
За Туркменистан
За Республику Узбекистан 

нию мира и стабильности в регионе, высказались за активизацию 
многопланового сотрудничества в области политических, торгово-
экономических, научно-технических, культурно-гуманитарных от-
ношений и решили преобразовать  Центрально-азиатское Экономи-
ческое Сообщество (ЦаЭС) в организацию «Центрально-азиатское 
Сотрудничество» (ЦаС).

11. Главы государств поручают своим Правительствам рассмо-
треть все вопросы, связанные с преобразованием ЦаЭС в ЦаС, вклю-
чая вопросы юридического статуса новой организации, уставных до-
кументов, инвентаризации договорно-правовой ЦаЭС на предмет 
преемственности обязательств сторон, вытекающих из действую-
щих международно-правовых документов ЦаЭС и другие аспекты, 
и внести соответствующие предложения для рассмотрения Главами 
государств.

12. Главы государств подчеркивают, что конструктивные пере-
говоры состоявшиеся в атмосфере открытости и взаимопонимания, 
внесли значительный вклад в дальнейшее развитие традиционно 
добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества го-
сударств Центральной азии.

Главы государств согласились продолжить встречи в состо-
явшемся формате и выразили признательность за теплый, ра-
душный прием, оказанный Президентом республики узбекистан 
И.а.Каримовым на гостеприимной узбекской земле.

Президент Республики Казахстан  нАЗАРБАЕВ н.А.
Президент Кыргызской Республики АКАЕВ А.А.
Президент Республики Таджикиста РАХмоноВ Э.ш.
Президент Республики Узбекистан КАРИмоВ И.А.

г. Ташкент, 28 декабря 2001 г.
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Приложение 22

решение Глав государств Центральной азии 
об «основных направлениях программы конкретных действий 

по улучшению экологической и социально-экономической 
обстановки в бассейне аральского моря 

на период 2003-2010 гг.»

1. одобрить «основные направления Программы конкретных 
действий по улучшению экологической и социально-экономической 
обстановки в бассейне аральского моря на период 2003-2010гг».

2. Исполнительному комитету МФСа, совместно с Межгосудар-
ственной комиссией по устойчивому развитию по согласованию с 
Правительствами государств- учредителей до 1 марта 2003г. раз-
работать и внести на утверждение Правления МФСа «Программу 
конкретных действий по улучшению экологической и социально-
экономической обстановки в бассейне аральского моря на период 
2003-2010гг.».-(ПБаМ-2) и осуществить поиск потенциальных доно-
ров для финансирования данной Программы.

3. Правительствам государств –учредителей МФСа, Исполни-
тельному комитету, Межгосударственной координационной водо-
хозяйственной комиссии и Межгосударственной комиссии по устой-
чивому развитию оказать содействие в завершении начатых работ 
по проекту «управление водными ресурсами и окружающей сре-
дой».

Совершено в г. Душанбе 6 октября 2002 года в одном подлин-
ном экземпляре на русском языке.

Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства респу-
блики таджикистан, которое направит государствам, подписавшим 
настоящее решение, его заверенную копию.

За Республику Казахстан
За Кыргызскую Республику
За Республику Таджикистан
За Туркменистан
За Республику Узбекистан

Приложение 23

решение Глав государств Центральной азии 
о сроках полномочий президента мфса

1. установить срок полномочий Президента МФСа 3 года.
совершено в г. Душанбе 6 октября 2002 года в одном подлин-

ном экземпляре на русском языке.
Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства респу-

блики таджикистан, которое направит государствам, подписавшим 
настоящее решение, его заверенную копию. 

За Республику Казахстан
За Кыргызскую Республику
За Республику Таджикистан
За Туркменистан
За Республику Узбекистан 
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Приложение 24

душанбинская декларация

Государства Центральной азии совместно с международными 
организациями уделяют серьезное внимание и прилагают опреде-
ленные усилия по преодолению экологического и социально эконо-
мического кризиса в бассейне аральского моря и улучшению обста-
новки в регионе.

Президенты государств Центральной азии – республики Казах-
стан, Кыргызской республики, республики таджикистан, туркмени-
стана и республики узбекистан,выражая обеспокоенность усугубле-
нием экологического кризиса в бассейне аральского моря, стремясь 
к выполнению принятых решений по совместной реализации Про-
граммы конкретных действий по проблемам аральского моря и раз-
работке концепции по устойчивому развитию стран бассейна араль-
ского моря,

подтверждая ранее принятые решения по комплексному ис-
пользованию и охране водных ресурсов бассейна аральского моря 
с учетом интересов всех стран региона и соблюдением принципов 
добрососедства и взаимоуважения, отмечая, что региональные, ин-
ституциональные органы имеют значительный потенциал по ини-
циированию решений межгосударственных проблем по охране и 
рациональному использованию природных ресурсов и в конечном 
итоге, смягчению аральского кризиса, принимая во внимание ре-
золюцию Генеральной ассамблеи ооН №55/196 о провозглашении 
2003 года Международным годом пресной воды и констатируя, что 
этот год совпадает с десятилетием образования Международного 
Фонда спасения арала, выражая неуклонное стремление сообща 
и совместными усилиями преодолеть последствия кризиса и обе-
спечить экологическую стабильность в регионе, учитывая, что в по-
следние годы участились проявления стихийных бедствий,исходя 
из ответственности перед будущими поколениями, считая, что для 
кардинального изменения ситуации, связанной с этим планетарным 
кризисом, требуется дополнительные меры, направленные на улуч-
шение экологической обстановки в бассейне аральского моря и раз-
решение сопутствующих кризису проблем, заявляют:

определить главным направлением в решении проблем, свя-
занных с аральским кризисом, оздоровление социально-экологи-
ческой обстановки в регионе для создания нормальных жизненных 
условий населению, проживающему в бассейне аральского моря;

считать первоочередными мерами в улучшении социально-эко-

логических условий обеспечения населения бассейна аральского 
моря чистой питьевой водой;

провести Международный форум по проблемам чистой воды и 
рационального использования водных ресурсов в г.душанбе в сен-
тябре 2003 года с непосредственным участием стран региона в его 
организации;

усилить роль Исполнительного Комитета МФСа по координации 
деятельности доноров и привлечению средств в реализацию проек-
тов и программ в бассейне аральского моря и Межгосударственной 
координационной водохозяйственной комиссии по управлению и 
регулированию использования трансграничных вод;

считать критические замечания ПрооН в отношении деятель-
ности Исполкома МФСа справедливыми и заслуживающими внима-
тельного учета в его практической деятельности;

рассмотреть вопрос об учреждении места постоянного распо-
ложения Исполкома МФСа в одном из городов государств учреди-
телей Фонда и внести согласованное решение на очередное заседа-
ние глав государств – учредителей Фонда;

организовать осуществление комплекса мероприятий, посвя-
щенных 10-летию образования Международного Фонда спасения 
арала с участием всех стран региона и международных организаций 
с демонстрацией планов, программ и достижений науки и техники 
по рациональному использованию природных ресурсов и улучше-
нию социального уровня жизни населения стран региона;

ускорить разработку практических мер по увеличению объемов 
использования коллекторно-дренажных вод;

оказывать посильную помощь странам, подвергшимся природ-
ным и стихийным бедствиям;

создавать необходимые условия международным организаци-
ям и институтам в их деятельности по привлечению средств на реа-
лизацию проектов и программ в бассейне аральского моря;

отметить необходимость создания специальной комиссии ооН, 
ответственной за координацию деятельности международных орга-
низаций и стран доноров по решению проблем бассейна аральско-
го моря;

улучшить систему мониторинга и информативность между стра-
нами по состоянию водных и других природных ресурсов с целью 
своевременного и правильного принятия решения по рационально-
му их использованию;

использовать результаты, достигнутые в процессе разработки 
проектов управления водными и энергетическими ресурсами, в це-
лях рационального и взаимовыгодного сотрудничества.
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Приложение 25

решение
правления международного фонда спасения арала 
об утверждении «программы конкретных действий 

по улучшению экологической и социально-экономической 
обстановки в бассейне аральского моря 

на период 2003-2010годы»

23 августа 2003 года              г. душанбе

1. утвердить подготовленную с участием всех государств-учре-
дителей МФСа «Программа конкретных действий по улучшению 
экологической и социально-экономической обстановки в бассейне 
аральского моря на период 2003-2010гг.» (ПБаМ-2).

2. Исполкому МФСа совместно с МКВК и МКур обеспечить коор-
динацию работ по данной Программе и регулярно информировать 
правительства государств и Правления МФСа о ходе ее реализации.  

республика Казахстан  а. рябцев
Кыргызская республика   Б. Мамбетов
республика таджикистан   К. Коимдодов
туркменистан       т. алтыев
республика узбекистан    а. джалалов

За Республику Казахстан
За Кыргызскую Республику
За Республику Таджикистан
За Туркменистан
За Республику Узбекистан

г. Душанбе, 6 октября 2002 года
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Приложение 26

постановление 
правительства республики Казахстан 

от 7 мая 2004 года n 520
«об утверждении программы по комплексному

решению проблем приаралья на 2004 - 2006 годы»

 Правительство Республики Казахстан постановляет:
1. утвердить прилагаемую Программу по комплексному реше-

нию проблем Приаралья на 2004 - 2006 годы (далее - Программа).
2. Центральным и местным исполнительным органам обеспе-

чить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных 
Программой, и по итогам полугодия, не позднее 20 января и 20 
июля, представлять информацию о ходе их реализации в Министер-
ство экономики и бюджетного планирования республики Казахстан.

3. Министерству экономики и бюджетного планирования респу-
блики Казахстан по итогам полугодия, не позднее 1 февраля и 1 ав-
густа, представлять в Правительство республики Казахстан сводную 
информацию о ходе реализации Программы.

4. рекомендовать акимам актюбинской, Карагандинской, Кы-
зылординской, Южно - Казахстанской областей в разрабатываемых 
региональных программах предусматривать комплексные меры и 
механизмы по развитию территорий, подпадающих под действие 
Закона республики Казахстан от 30 июня 1992 года «о социальной 
защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия 
в Приаралье».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Министерство экономики и бюджетного планирования ре-
спублики Казахстан.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-министр Республики Казахстан 

Приложение 27

Постановление 
Правительства Республики Казахстан

от 26 сентября 2006 года N 915  
«Об утверждении Программы по комплексному решению 

проблем Приаралья на 2007-2009 гг.»

Правительство Республики Казахстан ПосТАноВляЕТ:
1. утвердить прилагаемую Программу по комплексному реше-

нию проблем Приаралья на 2007-2009 годы (далее - Программа).
2. Центральным и местным исполнительным органам обеспе-

чить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных 
Программой, и ежегодно, не позднее 20 января и 20 июля, пред-
ставлять информацию о ходе ее реализации в Министерство эконо-
мики и бюджетного планирования республики Казахстан.

3. Министерству экономики и бюджетного планирования респу-
блики Казахстан ежегодно, не позднее 1 февраля и 1 августа, пред-
ставлять в Правительство республики Казахстан сводную информа-
цию о ходе реализации Программы.

4. рекомендовать акимам актюбинской, Карагандинской, Кы-
зылординской, Южно-Казахстанской областей в разрабатываемых 
региональных программах предусматривать комплексные меры и 
механизмы по развитию территорий, подпадающих под действие 
Закона республики Казахстан от 30 июня 1992 года «о социальной 
защите граждан, пострадавших вследствие экологического бедствия 
в Приаралье».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Министерство экономики и бюджетного планирования ре-
спублики Казахстан.

6. Настоящее постановление вводится в действие со дня под-
писания.

Премьер-министр Республики Казахстан 
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Приложение 28

решение
Глав государств Центральной азии

об избрании президента международного фонда 
спасения арала

Главы государств Центральной азии – учредители Международ-
ного Фонда спасения арала решили:

Избрать Президента республики Казахстан Н.а.Назарбаева Пре-
зидентом Международного Фонда спасения арала сроком на три 
года.

совершено в городе Ташкент 25 сентября 2008 года.
Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства ре-

спублики Казахстан, которое направит государствам – учредителям 
Международного Фонда спасения арала его заверенную копию.

За Республику Казахстан
За Кыргызскую Республику
За Республику Таджикистан
За Туркменистан
За Республику Узбекистан

25 августа 2008 г. 

структура международного фонда спасения арала 

Президентом МФСа избираются Главы государств Ца поочеред-
но на установленный ими срок. 

Правление МФСа состоит из пяти человек – Заместителей Пре-
мьер-министра стран учредителей.

ревизионная комиссия – по одному представителю на уровне 
заместителя руководителя финансового органа стран учредителей.

Председатель Исполкома МФСа назначается Президентом 
МФСа по согласованию с другими Главами государств.

Членами Исполкома МФСа направляются Правительствами по 
два представителя от каждой страны учредителя. 

Филиалы Исполкома МФСа находятся на постоянной основе в 
странах-учредителях: 

в республике Казахстан, алматы – Исполнительная дирекция, 
в Кыргызской республике, Бишкек – Исполнительная дирекция, 
в республике таджикистан, душанбе – филиал, 
в туркменистане, дашховуз – филиал, 
в республике узбекистан, ташкент - агентство проектов МФСа и 
Нукус – филиал.
Межгосударственная Координационная Водохозяйственная Ко-

миссия (МКВК) с подразделениями (Секретариат, Научно-информа-
ционный центр, БВо «Сырдарья» в г.ташкенте и БВо «амударья» в 
г. ургенче).

Комиссия по устойчивому развитию (Кур) с подразделениями 
(Секретариат, Научно-информационный центр в г. ашгабаде).

Президентами Фонда в разные годы являлись:
1993-1997гг.   Президент Казахстана н.А. назарбаев 
1997-1999гг.   Президент Узбекистана И.А. Каримов 
1999-2002гг.   Президент Туркменистана с. ниязов 
2002-2008гг.   Президент Таджикистана Э. Рахмон 
2008-по настоящее время Президент Казахстана н.А. назарбаев 
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Приложение № 29

Шестьдесят третья сессия
Пункт 156 повестки дня
предоставление международному фонду спасения арала 

статуса наблюдателя в Генеральной ассамблее

доклад Шестого комитета
докладчик: г-н Марко раковец (Словения)

I. Введение
1. Пункт, озаглавленный «Предоставление Международному 

фонду спасения арала статуса наблюдателя в Генеральной ассам-
блее», был включен в повестку дня шестьдесят третьей сессии Гене-
ральной ассамблеи по просьбе Казахстана, Кыргызстана, таджики-
стана, туркменистана и узбекистана.

2. На своем 34-м пленарном заседании 30 октября 2008 года Ге-
неральная ассамблея по рекомендации Генерального комитета по-
становила включить этот пункт в свою повестку дня и передать его 
на рассмотрение Шестому комитету.

3. Шестой комитет рассматривал этот пункт на своих 25-м и 26-м 
заседаниях 5 и 14 ноября 2008 года. Мнения представителей, вы-
ступавших в ходе рассмотрения Комитетом этого пункта, отражены 
в соответствующих кратких отчетах (A/C.6/63/ SR.25 и 26).

4. для рассмотрения этого пункта Комитету было представлено 
письмо постоянных представителей Казахстана, Кыргызстана, тад-
жикистана, туркменистана и узбекистана при организации объеди-
ненных Наций от 6 октября 2008 года на имя Генерального секрета-
ря (A/63/234). 

II. рассмотрение проекта резолюции a/C.6/63/l.13
5. На 25-м заседании 5 ноября представитель таджикистана от 

имени Казахстана, Кыргызстана, таджикистана, туркменистана и уз-
бекистана представил проект резолюции, озаглавленный «Предо-
ставление Международному фонду спасения арала статуса наблю-
дателя в Генеральной ассамблее» (A/C.6/63/L.13).

6. На своем 26-м заседании 14 ноября Комитет принял без голо-
сования проект резолюции A/C.6/63/L.13 (см. пункт 7).

III. рекомендация Шестого комитета
7. Шестой комитет рекомендует Генеральной ассамблее при-

нять следующий проект резолюции:

орГаниЗаЦионная струКтура 
международноГо фонда спасения арала

соВЕТ ГлАВ ГосУДАРсТВ 
цЕнТРАлЬноЙ АЗИИ 

По ПРоБлЕмАм АРАлА

ИсПолнИТЕлЬныЙ 
КомИТЕТ мФсА

ИсПолнИТЕлЬнАя ДИРЕКцИя 
В РЕсПУБлИКЕ КАЗАХсТАн

ИсПолнИТЕлЬнАя ДИРЕКцИя 
В КыРГыЗсКоЙ РЕсПУБлИКЕ

АГЕнТсТВо 
По РЕАлИЗАцИИ ПБАм 

В РЕсПУБлИКЕ УЗБЕКИсТАн

РЕГИонАлЬныЙ цЕнТР 
ГИДРолоГИИ

нУКУссКИЙ оТДЕл

ДАшоГУЗсКИЙ ФИлИАл 
ТУРКмЕнИсТАнА

ТАДжИКсКИЙ ФИлИАл

КыЗылоРДИнсКоЕ 
оТДЕлЕнИЕ

КомИссИя 
По УсТоЙЧИВомУ РАЗВИТИЮ

нАУЧно-ИнФоРмАцИонныЙ 
цЕнТР

КАЗАХсКоЕ оТДЕлЕнИЕ

КАЗАХсКИЙ ФИлИАл

КыРГыЗCКоЕ оТДЕлЕнИЕ

КыРГыЗCКИЙ ФИлИАл

ТАДжИКсКоЕ оТДЕлЕнИЕ

ТАДжИКсКИЙ ФИлИАл

УЗБЕКсКоЕ оТДЕлЕнИЕ

сЕКРЕТАРИАТ сЕКРЕТАРИАТ

мЕжГосУДАРсТВЕннАя 
КооРДИнАцИоннАя 

ВоДоХоЗяЙсТВЕннАя КомИссИя

КооРДИнАцИонныЙ 
мЕТРолоГИЧЕсКИЙ цЕнТР

БВо «сыРДАРЬя»

БВо «АмУДАРЬя»

нАУЧно-ИнФоРмАцИонныЙ 
цЕнТР

ПРЕЗИДЕнТ ФонДА

ПРАВлЕнИЕ РЕВИЗИоннАя 
КомИссИя
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Приложение 30

совместное заявление
Глав государств-учредителей 

международного фонда спасения арала

28 апреля 2009 года в г. алматы состоялась Встреча Президен-
тов республики Казахстан, Кыргызской республики, республики тад-
жикистан, туркменистана и республики узбекистан.

В ходе переговоров, прошедших в атмосфере взаимопони-
мания, доверия, дружбы и конструктивного сотрудничества, Гла-
вы государств Центральной азии обсудили вопросы, связанные с 
деятельностью Международного Фонда спасения арала (МФСа), 
созданного в 1993 году в целях осуществления совместных практи-
ческих действий и перспективных программ по преодолению по-
следствий аральского кризиса, улучшению экологической и соци-
ально-экономической обтановки в бассейне аральского моря.

Главы государств-учредителей МФСа, далее именуемые «Сто-
роны».

руководствуясь многовековыми добрососедскими связями, 
основанными на общности истории, культуры и традиций, отноше-
ниями взаимной поддержки и стратегического партнерства между 
странами, отвечающими коренным интересам народов региона, ис-
ходя  из богатого опыта плодотворного сотрудничества и выражая 
взаимное стремление поднять межгосударственные отношения на 
более высокий уровень,

стремясь к взаимной помощи и поддержке в достижении Це-
лей развития тысячилетия, к улучшению социально-экономической 
и экологической обстановки в бассейне аральского моря,

отмечая, что развитие взаимовыгодного сотрудничества госу-
дарств Центральной азии имеет важное значение в обеспечении 
устойчивого развития и региональной безопасности,

принимая во внимание изменение климата, интенсивную де-
градацию ледников и снежников региона, а также рост водопотре-
бления, связанного с увеличением численности населения и разви-
тием экономик стран региона,

отмечая значимость усилий стран региона по комплексному 
использованию и охране водных ресурсов, борьбе с опустынивани-
ем и деградацией земель в решении проблем бассейна аральского 
моря,

придавая важное значение реализации проектов, осуществляе-
мых в рамках МФСа, с учетом интересов стран региона,

Предоставление Международному фонду спасения арала ста-
туса наблюдателя в Генеральной ассамблее

Генеральная ассамблея, желая содействовать сотрудничеству 
между организацией объединенных Наций и Международным 
фондом спасения арала,

1. постановляет предложить Международному фонду спасения 
арала участвовать в сессиях и работе Генеральной ассамблеи в ка-
честве наблюдателя;

2. просит Генерального секретаря принять необходимые меры 
для осуществления настоящей резолюции. 
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шение экологической и социально-экономической обстановки в 
бассейне аральского моря.

5. Стороны вновь подтверждают заинтересованность в выра-
ботке взаимоприемлемого механизма по комплексному использо-
ванию водных ресурсов и охране окружающей среды в Центральной 
азии с учетом интересов всех государств региона.

6. Стороны подчеркивают, что конструктивные переговоры, со-
стоявшиеся в г.алматы в атмосфере открытости и взаимопонима-
ния, внесли весомый вклад в дальнейшее развитие традиционно 
добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества го-
сударств МФСа по решению проблем бассейна аральского моря.

Главы государств выражают благодарность за теплый и ра-
душный прием, оказанный Президентом республики Казахстан 
Н.а.Назарбаевым на гостеприимной казахстанской земле.

Президент Республики Казахстан  н.А. назарбаев
Президент Кыргызской Республики  К.с. Бакиев
Президент Республики Таджикистан  Э.Рахмон
Президент Туркменистана    Г.м. Бердымухамедов
Президент Республики Узбекистан   И.А. Каримов

Алматы, 28 апреля 2009 года 

учитывая, что использование водных ресурсов центрально-ази-
атского региона осуществляется в интересах всех государств-учреди-
телей МФСа с соблюдением общепризнанных принципов междуна-
родного права,

принимая во внимание деятельность МФСа и его структурных 
организаций, направленную на укрепление регионального сотруд-
ничества по социально-экономическому и экологическому оздоров-
лению в бассейне аральского моря,

выражая удовлетворение принятием резолюции Генеральной 
ассамблеи ооН от 11 декабря 2008 года о предоставлении Между-
народному Фонду спасения арала статуса наблюдателя в Генераль-
ной ассамблее ооН,

выражая признательность специализированным структурам 
ооН, международным финансовым институтам, странам-донорам, 
другим партнерам по развитию за оказываемую помощь и поддерж-
ку странам региона в решении проблем бассейна аральского моря,

исходя из общего стремления внести свой посильный вклад в 
преодолении последствии кризиса в бассейне аральского моря,

заявляют о следующем:
1. Стороны, отмечая позитивное значение МФСа, деятельность 

которого позволяет коодинировать и решать принципиальные во-
просы сотрудничества по преодолению последствий кризиса в бас-
сейне аральского моря, будут содействовать активизации деятель-
ности и развитию сотрудничества с учреждениями системы ооН, 
включая региональный центр ооН по превентивной дипломатии 
для стран Центральной азии, другими международными организа-
циями.

2. Стороны выражают готовность к дальнейшему совершен-
ствованию организационной структуры и договорно-правовой базы 
МФСа с целью повышения эффективности его деятельности и более 
активного взаимодействия с финансовыми институтами и донорами 
по реализации проектов и программ, связанных с решением про-
блем бассейна аральского моря.

3. Стороны поручают Исполнительному Комитету совместно с 
Межгосударственной координационной водохозяйственной комис-
сией, Межгосударственной комиссией по устойчивому развитию 
МФСа с привлечением национальных экспертов и доноров разра-
ботать Программу действий по оказанию помощи странам бассейна 
аральского моря на период 2011-2015 годы (ПБаМ-3) для последу-
ющего рассмотрения и утверждения государствами-учредителями 
МФСа.

4. Стороны продолжают сотрудничество, направленное на улуч-
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Выступление президента мфса – президента республики 
Казахстан н. наЗарБаеВа на саммите мфса 

г. алматы              28 апреля 2009 г.

Уважаемые Главы государств! 

Экологический кризис в бассейне аральского моря признан ми-
ровым сообществом крупнейшей катастрофой XX века. Проблемы 
арала и влияние экологической ситуации в Приаралье на жизнь про-
живающих там людей всем хорошо известны. 

Как государствами региона, так и мировым сообществом при-
нимаются конкретные меры по оздоровлению экологической обста-
новки в аральском бассейне.

Нами были приняты и реализовываются Программы по оказа-
нию помощи бассейну аральского моря: ПБаМ-1 и ПБаМ-2. При ак-
тивной поддержке и участии Всемирного Банка, азиатского банка 
развития, Европейского Союза осуществляется ряд конкретных про-
ектов. активно привлекаются средства доноров.

С удовлетворением отмечу, что предпринятые нами меры по-
зволили достичь ощутимых результатов – это и пополнение уровня 
воды в аральском море, возрождение рыбной отрасли. а самое 
главное, в лучшую сторону меняется климат.

В прошлом году в Казахстане завершилась первая фаза про-
екта «регулирование русла Сырдарьи и северной части аральского 
моря», стоимостью 86 млн. долл. (заем Всемирного банка – 64,5 
млн. долл., софинансирование из республиканского бюджета рК – 
21,29 млн. долл.).

она включала в себя строительство Кокаральской плотины, 
протяженностью 13 километров, которая была сдана в августе 2005 
года.

Кроме того, на Сырдарье было построено несколько новых ги-
дротехнических сооружений, а также произведена реконструкция 
дамбы Шардара. Эти работы были проделаны для усиления про-
пускной способности реки и большего обеспечения водой Северно-
го арала.

Хочу заверить, что, несмотря на мировой экономический кри-
зис, Казахстан не намерен сворачивать запланированные работы. В 
ближайшее время мы приступаем ко второй фазе проекта «регули-
рование русла Сырдарьи и северной части аральского моря». Будут 
реализованы 8 компонентов программы общей стоимостью более 
191 млн. долл. Среди них – «Комплекс сооружений в заливе Сары-

шыганак стоимостью 82 млн. долл. 

Уважаемые Главы государств!
деятельность Международного фонда спасения арала показала 

важность совместных действий государств и межгосударственных 
структур в решении как региональных, так и глобальных проблем.

Вместе с тем, анализ текущего состояния бассейна аральского 
моря показывает, что, несмотря на наши усилия, степень роста угро-
жающих экологии региона факторам можно отнести как глобальные 
климатические изменения, так и трудности, связанные с наступив-
шим маловодным периодом и нехваткой поливной воды, даже в ус-
ловиях зарегулированного стока рек.

В узком кругу мы обсудили вопросы. Это достаточно серьезный 
и сложный вопрос. различное положение стран Центральной азии 
требует гибкого механизма урегулирования водных отношений.

В свою очередь, хочу подчеркнуть, что одним из важных поло-
жений современной концепции управления водными ресурсами 
является принцип взаимосвязи водопользования с природными и 
экологическими факторами, а также соблюдения баланса между 
экономическим развитием и экологической безопасностью речных 
экосистем.

уверен, что этот принцип будет взят за основу и при реализации 
третьей Программы на 2011-2015 годы (ПБаМ-3).

По итогам сегодняшней встречи мы примем совместное заявле-
ние, в котором предусмотрено поручение Исполкому МФСа с при-
влечением доноров разработать эту Программу, чтобы мы утверди-
ли ее во время наших последующих встреч.

К сожалению, следует констатировать, что в последнее время 
все менее эффективной становиться деятельность самого Фонда. В 
этой ситуации нам предстоит принять принципиальное решение о 
повышении роли и авторитета этой международной организации.

В этой связи предлагаю следующее:
Во - первых, важное значение имеют вопросы укрепления роли 

Правления и Исполнительного Комитета МФСа.
Мы считаем необходимым восстановить статус членов Правле-

ния до уровня заместителей глав правительств республик. Казахстан 
со своей стороны назначит членом Правления МФСа Первого заме-
стителя Премьер-Министра умирзака Шукеева.

Следует повысить и уровень представительства в Межгосудар-
ственной водохозяйственной координационной комиссии (МКВК), в 
состав которой должны входить министры водного хозяйства и ме-
лиорации – члены правительств.
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мнению. Могло быть стать выдвижение инициативы по созданию 
механизмов мониторинга и превентивного реагирования на эколо-
гические угрозы. И в этом мы хотели бы рассчитывать на поддержку 
государств-учредителей нашего Фонда.

Надеюсь, что нынешний саммит придаст дополнительный им-
пульс усилиям наших государств в активации деятельности МФСа, 
решении вопросов по совместному использованию водно-энерге-
тических ресурсов и улучшению экологической ситуации в регионе.

Благодарю за внимание. 

Мы должны предпринимать кардинальные институциональ-
ные, законодательные и финансово-хозяйственные меры для повы-
шения эффективности деятельности МФСа.

Во - вторых, новому Исполкому необходимо принять все меры 
по активизации сотрудничества с международными организациями 
и донорами, провести юридическую экспертизу уставных докумен-
тов Фонда, рассмотреть возможность введения в состав Правления 
и Исполкома Фонда зарубежных экспертов.

В целях разработки и согласования третьей Программы по ока-
занию помощи бассейну аральского моря Казахстан предлагает 
провести в следующем году международную конференцию с уча-
стием доноров.

На наш взгляд, эти меры обеспечили бы устойчивое привлече-
ние средств доноров в регион.

В - третьих, знаменательно придание МФСа в прошлом году 
статуса наблюдателя в Генеральной ассамблее ооН. Это дает воз-
можность развивать сотрудничество Фонда с институтами ооН, та-
кими как ЮНЕП, оПЕКа и др.

Мы считаем, что эту работу необходимо продолжить. Следует и 
дальше продвигать идею о включении МФСа в структуру организа-
ций ооН.

для этого Исполкому МФСа следует провести ревизию прово-
устанавливающих документов Фонда. В частности, предлагается в 
уставные документы Фонда – Положение о МФСа и Соглашения о 
статусе МФСа и его организаций – внести дополнение, назначающе-
го Генерального секретаря ооН их депозитарием.

В - четвертых, важно усилить работу по информированию ми-
ровой общественности о проблемах арала, в том числе в рамках 
диалоговых площадок таких организаций, как ооН и оБСЕ.

В этом деле, наряду с Фондом, активность должны проявить го-
сударственные органы и общественные организации наших стран. 
Надеемся, что реальный вклад в продвижение данного вопроса 
внесет региональный Центр ооН по превентивной дипломатии для 
Центральной азии.

Представляется возможным более широко задействовать по-
тенциал оБСЕ для решения региональных экологических проблем 
в рамках экономико-экологического измерения этой организации.

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 
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UNITED NATIONS                 NATIONS UNIES

Генеральный сеКретарь
послание участникам саммита государств – 

членов международного фонда спасения арала (мфса)

алматы         28 апреля 2009 года

Зачитано Специальным представителем Генерального секре-
таря, руководителем регионального цент ра организации объеди-
ненных Нации по превентивной дипломатии для Центральной азии 
Мирославом Йенчем

Хотел бы передать мои искренние приветствия участникам Сам-
мита государств – членов Международного фонда спасения арала. 
Я рад тому, что, несмотря на серьезный глобальный экономический 
и финансовый кризис, руководители региона Центральной азии со-
гласились обсудить на самом высоком уровне экологические вопро-
сы, вызывающие всеобщую обеспокоенность, в  том числе вопросы, 
касающиеся бассейна аральского моря.

Водные ресурсы Центральной азии особенно уязвимы. За по-
следние десятилетия площадь аральского моря, когда-то четвертого 
по величине озера в мире, сократилась на 70 процентов, что ставит 
под угрозу местные системы жизнеобеспечения и национальное 
процветание. Изменчивость климата создает дополнительную про-
блему в этом регионе, для которого характерны обширные районы 
засушливых и полузасушливых земель. Горные ледники Кыргызста-
на и таджикистана, подпитывающие озеро, тают угрожающе бы-
стрыми темпами. К 2050 году сток воды в реках амударья и Сырда-
рья может сократиться соответственно на 40 и 30 процентов.

Являясь региональной организацией, Международный фонд 
спасения арала располагает всеми возможностями для содействия 
выработке центральноазиатскими странами взаимовыгодных и дол-
госрочных решений. тот факт, что Фонду был предоставлен статус 
наблюдателя в Генеральной ассамблее, свидетельствует о решимо-
сти организации объединенных Наций оказывать вам содействие в 
реализации этого потенциала.

Мой Специальный представитель по Центральной азии и регио-
нальный центр по превентивной дипломатии готовы оказывать вам 
помощь в нахождении долгосрочного решения взаимовыгодных во-
просов водных ресурсов и энергетики в бассейне аральского моря 
и предложить посреднические услуги в ходе любых будущих пере-
говоров в этой области. В случае необходимости специализирован-

ные учреждения организации объединенных Наций также готовы 
оказать помощь и предоставить необходимые технические знания 
и опыт.

В ходе любого обсуждения проблемы аральского моря необхо-
димо признавать возрастающую угрозу изменения климата. В де-
кабре этого года правительства стран мира проведут в Копенгагене 
встречу для обсуждения нового соглашения об изменении климата. 
оно должно быть амбициозным, справедливым и эффективным в 
плане сокращения выбросов парниковых газов. оно должно также 
помочь странам ослабить неизбежные последствия изменения кли-
мата путем содействия развитию и передаче соответствующих ре-
сурсов и технологий.

такое соглашение может положить начало инвестиционной и 
новаторской деятельности, необходимой для того, чтобы превра-
тить нынешнюю кризисную ситуацию с климатом в возможность 
для равноправного и устойчивого роста для всех стран. для того что-
бы соглашение было достигнуто, от всех стран – и богатых, и бед-
ных – потребуется лидерство на самом высоком уровне. Я призываю 
вас принять активное участие в этом процессе, действуя с такой же 
настойчивостью, какую вы проявляете в деле спасения аральского 
моря. Желаю вам продуктивного и успешного совещания.
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Приложение 31

Закон республики Казахстан

о ратификации Соглашения между Правительством республи-
ки Казахстан, Правительством Кыргызской республики, Правитель-
ством республики таджикистан, Правительством туркменистана и 
Правительством республики узбекистан о статусе Международного 
Фонда спасения арала (МФСа) и его организаций

ратифицировать Соглашение между Правительством республи-
ки Казахстан, Правительством Кыргызской республики, Правитель-
ством республики таджикистан, Правительством туркменистана и 
Правительством республики узбекистан о статусе Международного 
Фонда спасения арала (МФСа) и его организаций, утвержденное 
решением Глав государств Центральной азии 9 апреля 1999 года в 
ашгабате.

Президент
Республики Казахстан
н.нАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 8 ноября 2010 года 
№ 348-IV ЗРК 

Приложение 32

Заявление доноров и агентств по реализации 
по представленной третьей программе действий по оказанию 

помощи странам бассейна аральского моря (пБам-3) 
г. Алматы, 9 декабря 2010 года

Сокращение аральского моря вызвало одну из самых серьез-
ных из спровоцированных человеком экологических катастроф XX-
го и XXI-го столетий и оказало воздействие на здоровье и средства 
к существованию миллионов людей, проживающих в бассейне 
аральского моря. Вопросы водных и энергетических ресурсов уже 
оказали негативное влияние  на региональное сотрудничество и ска-
зываются на экономическом росте стран Центральной азии. В бли-
жайшие десятилетия неустойчивое использование водных ресурсов 
и последствия изменения климата могут еще более усугубить эколо-
гическую и экономическую обстановку в регионе. В долгосрочной 
перспективе, только региональными усилиями можно добиться эко-
логической устойчивости и эффективной адаптации к изменению 
климата в бассейне аральского моря. 

По результатам Саммита  Глав-государств 28 апреля 2009 года в 
г. алматы, Исполнительным Комитетом, совместно с региональны-
ми организациями, при  постоянном участии донорского сообще-
ства, была разработана третья Программа действий по оказанию 
помощи странам бассейна аральского моря (ПБаМ-3). Программа 
отражает приоритеты стран и предоставляет уникальную возмож-
ность государствам-учредителям Международного Фонда спасения 
арала более эффективно сочетать национальные и региональные 
усилия по улучшению экологической ситуации, социально-эконо-
мической обстановки и достижению экологической устойчивости в 
бассейне. доноры заявляют о своей полной поддержке Программы 
и готовы развивать тесное партнерство и сотрудничество с Исполко-
мом МФСа и правительствами государств-членов МФСа в ее реали-
зации. Нехватка водных ресурсов в Центральной азии не является 
проблемой. основная задача заключается в обеспечении более эф-
фективного комплексного управления и использования этих ресур-
сов на благо всех заинтересованных сторон.

ИК МФСа играет важную роль в ПБаМ-3 в качестве платформы 
для диалога и координации между странами Центральной азии по 
вопросам управления водными ресурсами. В связи с этим, организа-
ционную и правовую основу ИК МФСа необходимо совершенство-
вать для обеспечения стабильной, профессиональной поддержки и 
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Приложение 33

решение правления международного фонда спасения арала об 
утверждении программы действий по оказанию помощи странам 
бассейна аральского моря на период 2011-2015 годы (пБам-3) 

1. утвердить Программу действий по оказанию помощи стра-
нам бассейна аральского моря на период 2011-2015 годы (ПБаМ-3).

2. Исполнительному комитету МФСа совместно с Межгосудар-
ственной координационной водохозяйственной комиссией и Меж-
государственной комиссией по устойчивому развитию обеспечить 
реализацию ПБаМ-3.

За Республику Казахстан   У. шукеев
За Кыргызскую Республику А.Карашев
За Республику Таджикистан  м.Алимардон
За Туркменистан      А.язмырадов
За Республику Узбекистан     Э.Ганиев

г.Алматы, 14 мая 2012г.

необходимой прозрачности и эффективности реализации ПБаМ-3.  
доноры признают наличие разрыва между потребностями 

ПБаМ-3 и имеющимися ресурсами, но предлагаемая Программа 
обеспечивает важную основу для дальнейшего оказания помощи в 
регионе. доноры предлагают дальнейшую поддержку и  признают, 
что конкретные решения по финансированию будут приниматься 
каждым донором,  в соответствии с бюджетными возможностями и 
соответствующими финансовыми процедурами. Эта поддержка вы-
ражается в дальнейшем укреплении институционального потенциа-
ла и развития Исполкома и других организаций МФСа. В то же время 
ожидается поступление дополнительных финансовых средств для 
ПБаМ-3 от стран Центральной азии с привлечением их собственных 
ресурсов.

для обеспечения более эффективного использования имею-
щихся ресурсов и привлечения дополнительного финансирования, 
необходимо вывести координацию деятельности с донорами на 
качественно новый уровень. Исполнительному комитету Междуна-
родного Фонда спасения арала отводится ключевая роль в коорди-
нации доноров, сочетая при этом обмен информацией, исследова-
ния, мониторинг и оценку. 

доноры рассматривают свое сотрудничество и диалог со стра-
нами-участницами МФСа в рамках ПБаМ-3 как возможность для 
выработки взаимовыгодных, экологически и социально ответствен-
ных решений проблем, связанных с использованием общих водных 
ресурсов и содействия принятию эффективных мер адаптации к из-
менению климата. 

В заключении, доноры рекомендуют обеспечить регулярный 
совместный процесс мониторинга продвижения и реализации  одо-
бренной ПБаМ-3.
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Программа помощи аральскому морю является длительным 
процессом, охватывающим множество взаимосвязанных про-
блем с окончательной целью устойчивого управления окружа-

ющей средой. Этот процесс потребует сотрудничества всех местных 
национальных и межрегиональных учреждений, всего мирового со-
общества.

Восстановление окружающей среды и соответствующее управ-
ление являются ключевыми в достижении степени устойчивого 
развития. Принимая своеобразный вызов, брошенный кризисом 
аральского моря окружающей среде и человеку, страны Централь-
ной азии имеют шанс продемонстрировать всему миру, что они спо-
собны решать эти проблемы за счет согласованных усилий и сотруд-
ничества как на региональном, так и на международном уровнях.

действительно, эти пять стран сделали значительные шаги к ре-
гиональному управлению окружающей средой, приложив больше 
сил и средств к разрешению кризиса аральского моря, улучшению 
жизни миллионов людей в этом регионе.

однако, в своей борьбе достичь общих успехов страны Цен-
тральной азии нуждаются в поддержке мирового сообщества. 
аральское море – кризис мирового масштаба, и мировое сообще-
ство глубоко заинтересовано в том, чтобы увидеть реализацию сво-
их инициатив в борьбе с крупнейшей экологической катастрофой XX 
столетия.

Исполнительная дирекция Международного Фонда спасения 
арала в республике Казахстан отдает дань уважения всем, кто внес 
свой вклад в его работу, обеспечивая реализацию Проектов и Про-
грамм, а также нашим основателям, нашим постоянным донорам, 
странам, которые объединили свои усилия в преодолении араль-
ской трагедии.
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2009, the current President of IFAS, President of the Republic of Kazakh-
stan Nursultan Nazarbayev said, ‘The activities of the International Fund 
for Saving the Aral Sea have shown the importance of joint action of the 
states and interstate agencies in addressing both regional, and global 
issues’. 

The regional cooperation of the Central Asian States under the aus-
pices of the Fund facilitated establishment of qualitatively new relations 
between the countries in the region, and continues to contribute sig-
nificantly to its modern life. Sustainable development of this regional 
cooperation in the XXI century will largely depend on how the measures 
outlined in the Third Aral Sea Basin Program (ASBP-3) – which was sup-
ported by the donor community and approved by all five member-states 
of the International Fund for Saving the Aral Sea – will be implemented 
in terms of timeliness and adequacy.

SAGHIT IBATULLIN
Chairman of the Executive 
Committee of the International 
Fund for Saving the Aral Sea

the InternatIonal fund 
for savIng the aral sea 
Celebrates Its 20th an-
nIversary.

On March 26, 1993, Kyzy-
lorda witnessed an important 
event in the life of all people of 
Central Asia – the Internation-
al Fund for Saving the Aral Sea 
came to being.

At the onset of independ-
ent development of the Cen-
tral Asian states, their Presi-

dents, N. A. Nazarbayev in the Republic of Kazakhstan, A. A. Akayev in 
the Kyrgyz Republic, E. Rahmon in the Republic of Tajikistan, S. A. Niyazov 
in Turkmenistan, and I. A. Karimov in the Republic of Uzbekistan have 
demonstrated the utmost political will and sovereign wisdom that re-
sulted in the recognition of and commitment to addressing the issues of 
shared water use in the Aral Sea Basin, taking into account the interests 
of all the states in the region. They brought the interstate water relations 
to a high international level, while maintaining the long-standing tradi-
tions of friendship, mutual understanding, partnership, and channeling 
this high potential to improve prosperity in the region. An evidence of 
their success in this undertaking is the stable functioning of the water 
and energy sectors in the difficult conditions of transition period that fol-
lowed the independence, the establishment of market economy in the 
countries, and the unbending will of governments and peoples of the 
region to find a way out of the socio-economic and environmental situa-
tion prevailing in the Aral Sea Basin.

During this period, thanks to the consistent policy of leaders of the 
Central Asian States, the IFAS and its organizations became an irreplace-
able political platform for negotiations and consultations between the 
countries, and for development of bilateral and multilateral agreements 
for the integrated management, use and conservation of transboundary 
water resources.

In his address to the Summit of the Heads of States held in April 28, 
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brIef hIstory of the aral sea

The name of the Aral Sea stems from the word “aral”, which means 
an “island”. This name is associated with the fact that this vast lake lies 
as an island among waterless deserts of the Turan depression. In old Rus-
sian sources, it was referred to as the Blue Sea. Barthold V. V. explains 
that the area in the Amudarya delta used to be called “Aralan”, which 
means “an island between branches of a river” and believes that the 
name “The Sea of Aral” was derived therefrom.

The Aral Sea is located in the northern desert part of Central Asia, 
within the borders of Uzbekistan and Kazakhstan. Until 1960, it used to 
cover an area of 68 thousand square km, holding a volume of 1,000 cubic 
km of water.

With the size, the Aral Sea ranked second in the world among en-
dorheic inland lakes after the Caspian Sea, and was the fourth largest 
lake in line with the Lake Superior (Canada, USA), and Lake Victoria (Tan-
zania, Kenya, Uganda), therefore people called it a sea.

The natural elevation of the Aral Sea water surface used to be 53 
meters above the sea level, which was almost 
80 meters above the level of the Caspian Sea. 
Originally, before the shrinkage that started in 
1960, it had approximately 428 km in length 
and 234 km in width, with a maximum depth 
of 69 m (elevation 53 m asl). The sea held 
1,064 cubic km of water.

The northern coastline of the sea is ir-
regular, high and low-lying, indented with 
deep bays, and the eastern coastline is mainly 
low, sandy, with many small bays and islands. 
The southern coastline used to be formed by 
the delta of Amudarya River. Indentation of 
the western coastline is very moderate; it is 
formed by the Ustyurt chink of 180-200 m in 
height.

Until 1990, the sea area used to be di-
vided into two major but unequal parts, the 
Large and Small Sea, connected by the Berg’s 
Strait.

The summer in the region is hot and long; 
the average July temperature ranges from 26 
to 33°C. In winter, the cold air masses reach 
the area reducing the overall temperature. In the northern deserts, the 

IntroduCtIon

In the past two decades, the problem of the Aral Sea is holding the 
stage in many mass media. New papers reflecting various aspects of sav-
ing the “life” of the drying sea come out every year; the issue that used 
to be actively discussed in many countries has now become global.

Twenty years ago, the newly formed independent states of Central 
Asia, namely, the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Re-
public of Tajikistan, Turkmenistan and the Republic of Uzbekistan estab-
lished the Interstate Commission for Water Coordination. In view of the 
deficit of water in the Aral Sea Basin, this unique regional body accom-
plished a lot and is still putting significant efforts to ensure sustainability 
of water supply, mitigate the environmental situation and improve re-
gional security.

This year of 2013 celebrates the twentieth anniversary of signing 
the “Agreement on joint action to address the problems of the Aral Sea 
and surroundings, improve the environmental health and ensure socio-
economic development in the Aral Sea Region”, and creating the Interna-
tional Fund for Saving the Aral Sea.

The authors dedicate this work to the twentieth anniversary of the 
Fund’s activities, having chronologically commended on the measures 
aimed to improve the environmental situation and the socio-economic 
conditions in the Kazakhstan part of the Aral Sea Region taken by the 
Parliament and the Government of the Republic of Kazakhstan, the in-
ternational organizations and donors.

In
tr

o
d

u
C

tI
o

n

b
r

Ie
f 

h
Is

to
r

y
 o

f 
th

e 
a

r
a

l 
se

a

Fig.1. 
Map by A. Butakov 

drawn in 1848
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part generating the runoff). The river channel is circuitous and unstable. 
The annual river flow fluctuates from 22 to 57 km3 with an average of 34 
km3. The turbidity is high - 2,000 g/m3.

The runoff of these two rivers generates in the highlands of Tien 
Shan and Pamir, and comprises an average of about 110 km3 per year. 
But the sea, due to the natural losses in seepage and evaporation and, 
most importantly, due to intense diversion of river water for irrigation 
and watering of the adjacent desert lands, used to receive only about 
half of this volume, and all of the inflow would evaporate from the sea 
surface the same year.

Fluctuations in the level of the Aral Sea used to largely depend not 
only on the water sources in the whole of Central Asia, but also on the 
Amudarya River course direction.

According to archaeological studies, Amudarya used to alternately 
change its course, falling into the Aral Sea or to Sarykamysh. This was 
due to both natural reasons and human activities (erection of dams in V 
century BCE, and destruction of irrigation facilities in the times of Geng-
his Khan and Timur (Tamerlane).

Over the past 200 years, the Aral Sea level fluctuations have also 
occurred, but apparently, their amplitude never exceeded 4 m. The fluc-
tuations in the Aral Sea level in the first half of the XX century did not 
exceed 1 m. In 1911-1960, the reported inflow to Aral from Amudarya 
and Syrdarya on average was 56 km3, and another 10 km3 used to fall 
on water surface as precipitation, with the average sea levels remaining 
constant within a narrow range of 52.2-53.4 m, mirror area of 65-67 km2, 
and 1,040-1,090 km3 in volume, i.e. the sea rested within the boundaries 
it has had 4-6 thousand years ago.

It should be noted that through the entire history of ancient irriga-
tion in Central Asia, the water diversions from the Amudarya and Syrd-
arya Rivers never influenced the Aral Sea level. The amount of water 
consumed for irrigation throughout the basin of the sea was negligible, 
despite the huge areas developed at the time (in ancient times, they 
irrigated 3.5-3.8 million hectares, including 1.3 million hectares in the 
lower reaches of Amudarya, and 2.2-2.5 million hectares in the lower 
reaches of Syrdarya). Fluctuations in the level of the Aral Sea are likely 
to have been associated with the destructive internecine wars between 
the Central Asian states of the times, and the foreign invasions. That is 
when a part of Amudarya’s flow, following the destruction of artificial 
dams in Khorezm, swiftly escaped through the dry channels of Daudan 
and Daryalik to Sarykamysh.

Total number of Aral Sea islands which had a land area of 0.01 km2 
and more used to comprise 1,100, before the 1961. Their total land area 

average January temperature is -10 to -15°C, in south it may rise above 
0°C in some areas. The annual precipitation ranges from 20 to 120 mm.

The water balance of the Aral Sea used to form in the following man-
ner: the inflow was generated by 8.7 km3 of precipitation and 5.5 km3 of 
river runoff, with the level change of 0.6; the loss of water was mainly 
due to the annual evaporation of 63.8 km3 from the water surface.

The Aral Sea is a closed endorheic natural pond, but there are two 
largest rivers of Central Asia falling therein, the Amudarya and Syrdarya, 
which have always played an important role in trade and political rela-
tions between the ancients and retained their importance until present.

Amudarya received its modern name – the ancient writers called it 
Oaks, Oxus (Greek), Dzheyhun (Arabic) – relatively recently, in the VI cen-
tury. The historians say that the name stems from the name of the city 
of Amul (Amus, Amuy, Amu), that used to rest on the bank of Amudarya, 
the present location of Turkmenabat (former Chardjou).

The length of Amudarya is 2,620 km (2,540 km according to other 
sources). It becomes Amudarya where the River of Vakhsh that collects 
water from Alay Valley and Northern Pamir conflows with the River 
Panj, major tributaries of which are Rivers Gunt and Bartang draining 
the south-eastern part of the Pamir Plateau. Its length from the point of 
confluence is 1,400 km.

The basin of Amudarya also includes Rivers Kafirnigan and 
Surhandarya running down the southern slopes of Hissar Mountains and 
the River Kunduz, the runoff of which generates in Afghanistan.

The overall area of the basin is 465 km2, of which runoff generation 
occurs only in its mountainous part (about 217 km2). The mean annual 
runoff ranges from 48 to 101 km3, with an average of 63 km3. The water 
in this river has strong turbidity of 2,500-4,000 g/m3. Strong stream bank 
erosion (deygish) is a common feature.

In the lower reaches, the river’s several branches used to fall into 
the Aral Sea, forming a delta area of about 19 km2.

Amudarya, the basin of which used to host the ancient states of 
Central Asia, the Khorezm (in the estuary), Sogdiana and Bactria (in its 
middle and upper reaches), has been known since antiquity. Currently, 
almost the entire runoff of the river is used for irrigation.

Syrdarya used to be named Yaksart (Greek), Seyhun (Arabic), and 
the locals still preserve the names of Hashart, and Tsenchyu-uguz, i.e. 
‘the Pearl River’. You will not come across the modern name in the sourc-
es of even XVIII century but only of later periods, and its true origin is un-
known. Syrdarya is formed by the confluence of the Naryn and Karadarya 
Rivers. Its length from the point of confluence is 2,206 km. The basin 
area is approximately 462 km2 (150 km2 of which is the mountainous 
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to be the habitat of the Aral Salmon, listed in the Red Data Book of the 
former USSR.

In 1980th, due to the increase in salinity from 11 to 20 g/l, and dry-
ing of the river channels that since antiquity used to serve as routes to 
the spawning sites, fish catches have dropped to 14 tons and the sea 
lost its commercial fishing value, and in 1984, the fishing in the sea com-
pletely ceased.

In the hunting areas of Amudarya and Syrdarya deltas, the catch of 
muskrats used to reach up to 1 million 130 thousand animals each year. 
Most of the pelts were sold in the international fur auction and brought 
foreign currency to the state. The population of boars was rather numer-
ous. Cane, which was used as a building material and livestock feed, was 
grown and harvested here as well.

Before the 1960th, the Aral Sea, being an internal body of water 
between Kazakhstan and Uzbekistan, served as a major link between the 
ports of Aralsk and Muynak, the turnover between which reached 250 
thousand tons per year (mainly cotton, bread, salt, fish, chemicals and 
wood).

The economic significance of the Aral Sea is not limited to the com-
mercial activities listed above. What is rather more important is the over-
all impact of the Aral Sea on the surroundings, in the form of moderating 
the climate. The evaporation from the Aral Sea conditioned and shaped 
climate across the entire Central Asia. Prior to the shrinkage, it used to 
evaporate over 60 km3 of water per year, which would then transform 
into precipitation falling over the region. And this immense evaporation 
was compensated by the Amudarya and Syrdarya river runoffs.

The use of water from the Amudarya and Syrdarya Rivers is the main 
pillar supporting the economies of Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, 
Kazakhstani part of the Aral Sea Region and, to a lesser extent, Kyrgyzstan. 
The flows of Amudarya and Syrdarya Rivers were almost fully regulated, 
in order to create the largest area of irrigated agriculture and the cotton 
base of the former Soviet Union, without making any forecasts as to the 
future of the rivers, the Aral Sea and the environmental consequences 
for the whole of Central Asia, leaving the sea without water inflow, thus 
dooming it to dry.

Development of cotton, and later, rice production, was largely based 
on progressive increase in the irrigated land area in the Amudarya and 
Syrdarya River Basins, from 4.1 million hectares in 1960 to 7.4 million 
hectares in 1990. These irrigated lands produced 95% of cotton, about 
40% of rice, 25% of vegetables and melons, 32% of fruit and grapes of 
total production in the former USSR.

Naturally, since this period, the river water runoff to the Aral Sea 

prior to the shrinkage was 2,230 km2. Among these, there used to be 12 
major islands such as Barsakelmes, Kokaral, Lazarev, Vozrozhdeniya, etc. 
All of these islands were of continental origin, located along the eastern 
coastline. In the south of the sea, there used to be a unique Akpetkinsky 
(Karabayly) archipelago of more than 50 islands constituted by the wa-
terlogged sand ridges of Kyzylkum. One of the major islands was named 
Barsakelmes, which translates from the Kazakh language as “if you go 
there, you won’t return”.

Another island with an interesting destiny was the Island Vozrozh-
deniye (land area of 169.8 km2), which was discovered in the middle of 
the XIX century and named in honor of the Russian Tsar Nicholas. The 
island was one of the Royal Islands, along with the Island Constantine, 
named in honor of the Grand Duke Konstantin Romanov, once president 
of the Russian Geographical Society, and the Island Naslednik. The name 
Vozrozhdeniye (Renaissance) was given to it in Soviet times. For many 
years, this deserted island was a secret military ground to test protective 
equipment and remedies against biological weapons.

At the onset of drying of the Aral Sea, the first islands to merge with 
the mainland were the islands of Akpetkinskiy archipelago, and the bays 
that separated them turned into salt marshes.

The 1990 witnessed disappearance of the Kokaral Island. It merged 
with the mainland, and the Bay Saryshyganak ceased to exist. The Berg’s 
Strait followed them along and disappeared. The land areas of other is-
lands began to expand. In 10 years, all the islands merged together and 
into the mainland, dividing the Big Sea in two – the Western and the 
Eastern Sea.

The Aral Sea used to be surrounded with a rich and diverse nature 
that had its own unique life.

Starting from the 1960th, since the commencement of lowering in 
the sea levels, the trees and shrubs began to degrade, the areas occu-
pied by reeds and licorice reduced, turanga disappeared and the elae-
agnus dried out. In areas where some vegetation remains, its diversity 
is much poorer. Muskrat is extinct here. The quantities of commercial 
game species reduced dramatically. Most waterfowl changed their nest-
ing sites, having moved north to the lakes of Turgay trough.

Commercial use of the Aral Sea was primarily associated with fish-
ing. Catches reached 40-50 thousand tons, including more than 20 thou-
sand quintals of the most valued Aral fish, the barbel. Until the 1960s, 
the Aral ranked third among the inland reservoirs of the USSR, annually 
contributing about 13% of the total fish catch. The main fish species of 
the Aral Sea, apart from the barbel, were bream, carp, shemaya, roach, 
perch and chub, which accounted for 80% of all production. The sea used 
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These volumes of diversion and losses of water from the two rivers can-
not be compensated, and the evaporation from the sea surface still con-
tinues. A natural consequence of reduced water inflow was a rapid drop 
in the level of the Aral Sea and an increase in its salinity. The reduction 
of water levels resulted in a 23 km2 reliction of the sand and marsh sur-
face of the sea bed. Meanwhile, since 1961, only in the Amudarya del-
ta, more than 50 lakes have dried up, the tugay (black forest stretching 
along the coasts of Central Asian Rivers) and reed areas reduced 2-fold to 
1 million hectares. Flora and fauna of the Aral Sea Region had lost 50% of 
their gene pool. Desertification involved more than 4.5 million hectares, 
turning pasture lands to deserts, causing serious damage to the livestock 
production industry.

Groundwater levels dropped over the entire Aral Sea Region too, 
and this has caused changes in the feeding regimen of plants, and in soil-
forming processes.

The dry bed of the Aral Sea has become a source of powerful dust 
storms. The dust is blown and spread in the radius of 150-500 km. Just 
the former south-eastern coast of the Aral Sea alone produces 15-75 
million tons of dust annually. The dust contains toxic sulfate and chloride 
salts and sets on hundreds of thousands square kilometers, harming the 
generative and vegetative organs of plants, reducing pasture productiv-
ity and crop yields.

The dust discharge resulted in almost a three-fold increase in atmos-
pheric turbidity, which affects the dissipation of solar radiation and tem-
perature of the soil surface. The Aral Sea used to absorb heat in summer 
and release it in winter. It contributed to hydration of the entire Aral Sea 
Region. Nowadays, the hydrating impact of the sea had reduced twice.

The salt spread by the wind is a significant issue. Currently, the sea 
water contains about 10 billion tons of salt. If this salt is scattered on 
the ground with a 5 cm layer, it will cover a land area of about 10 million 
hectares. The spread of such amounts of salt to the adjacent irrigated 
areas is very dangerous. The salt dust falling on pollen of flowering plants 
destroys or severely reduces yields.

The inhabitants of the Aral Sea Region are witnessing formation of 
a new desert, the Aralkum. The nature suffers, but people suffer even 
more. As a result of the large-scale development of lands in the Aral Sea 
Region, and as a consequence of drying of the sea, the levels of morbid-
ity and mortality in the region increased significantly, especially among 
children. The incidence of typhoid, cholelithiasis, chronic gastritis, kid-
ney disease, esophageal cancer, and tuberculosis rose dramatically. The 
overall stress of the population living in the area grows as well, which 
leads to social tensions.

began to decline sharply. If in 1910-1960, the Aral Sea annually received 
about 62 km3 of water on average, then in 1961-1970 it only received 
43.3 km3, in 1971-1980 – 16.7 km3, in 1981-1990 – 3.5 km3 per year. In 
1974-1986, the Syrdarya runoff did not reach the Aral Sea, the Amudarya 
runoff was partially missing in the period of 1982-1983, in 1985-1986 
and in 1989. This resulted in a decrease of its level: in the 1960s by an 
average of 0.2 m per year, in the 1970s – 0.6 m, in 1980 – 0.85 m, and in 
the beginning of 1987 the level reduced to 36.4 m, i.e. 16.6 m lower than 
the average annual level before the 1961.

In 1975-1988, the Karakum Canal alone diverted from Amudarya 
10 to 13.5 km3 of water annually, which enabled irrigation of about 850 
hectares. Large quantities of water from Amudarya fed the newly de-
veloped lands along the Amu-Bukhara and Qarshi Canals (about 15 km3 
additionally).

The water from Syrdarya running through a system of canals irri-
gated vast areas in Ferghana Valley, south-eastern regions of Uzbekistan 
and lands in Kazakhstan. Only a small part of the flow used for irrigation 
would return back to the river. The best part was irretrievably consumed 
or discharged into the drainage systems - which are an integral part of 
any irrigation system and aim to ensure the optimum level of groundwa-
ter and adequate soil productivity – while constituting closed drainage 
basins in the desert, which led to the emergence and development of 
desertification processes and pollution of the environment. The latter 
occurred through the use of pesticides in an average amount of 20-25 
kg/ha per year, and fertilizers in an average amount of 400 kg/ha per 
year. The total volume of drainage water in the Amudarya and Syrdarya 
River Basins would reach 32.71 km3 annually.

The drainage resulted in formation of two large evaporation ponds, 
Sarykamysh on Amudarya River, and Arnasay on Syrdarya River. The lat-
ter was formed at the former sites of Aydar salt marsh, the Arnasai sys-
tem of lakes and the Lake Tuzkane. The irrigation drainage water from 
the Golodnaya Steppe and the floodwaters from Shardara Reservoir are 
still being discharged there.

The Aydarkul Salt Marsh hollow filled up with water in 1969, when 
during a high-water season on Syrdarya, the Shardara reservoir dis-
charged 21.8 km3. The Lake Aydar merged with the Lake Tuzkane and 
formed a single lake system of 2,400 km2. Now the Arnasai Lakes (or 
Arnasai) area ranges from 1,775 to 3,100 km2, the overall water volume 
ranges from 12.5 to 35 km3, and water salinity in different spots of the 
system varies from 4 to 12 g/l, with an average of 10.3 g/l.

Apart from Arnasai and Sarykamysh, there are about 100 ponds 
which accumulate drainage water, with the total area exceeding 10 km2. 
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ChaPter 1. hIstory of establIshMent of the fund

1.5. BACKgRoUND AND EStABlISHMENt oF IFAS

The severity of the socio-economic and environmental situation, 
and the unresolved issues in participatory management of limited water 
resources in the transboundary rivers of the Aral Sea Basin motivated 
the intensive regional cooperation.

In 1992, the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev called 
upon the Heads of the Central Asian states to join efforts in mitigation of 
the negative impact of the Aral Sea shrinkage on the environment and 
people of the region.

Following intensive work, in February 1992, at the meeting of the 
heads of water management agencies of the Central Asian countries 
held in Almaty, the “Agreement on cooperation in joint management and 
protection of interstate water sources” was signed, and the Interstate 
Commission for Water Coordination (ICWC) – an interstate body for wa-
ter resources management – was established, in order to make decisions 
on water use limits for the countries of the basin, while annually measur-
ing the resources of transboundary rivers in the region.

A further step towards regional integration was the meeting of the 
Heads of Central Asian States held in Tashkent, on January 4, 1993. Fol-
lowing the meeting, the parties agreed on establishment of the Inter-
national Fund for Saving the Aral Sea (IFAS). The main objectives of this 
interstate organization are to raise awareness of the international com-
munity about the disastrous situation in the Aral Sea, organize financing 
for environmental, applied science and practical projects and programs 
aimed at environmental rehabilitation of the affected areas, as well as at 
addressing socio-economic issues in the region, using the funds of the 
Central Asian States and international organizations.

The Heads of the Central Asian States, at their meeting held in Kyzy-
lorda on March 26, 1993, adopted the “Agreement on joint action to 
address the problems of the Aral Sea and surroundings, improve the 
environmental health and ensure socio-economic development in the 
Aral Sea Region” and signed the Statute of the International Fund for 
Saving the Aral Sea (IFAS), which date is now celebrated as the day of 
establishment of the IFAS. President of the Republic of Kazakhstan, N. 
A. Nazarbayev, was elected as President of the IFAS. The same meeting 
also established institutions such as the Interstate Council for the Aral 
Sea (ICAS) with a permanent Executive Committee in Tashkent, the Com-
mission on the socio-economic development, scientific, technical and 
socio-economic cooperation (in 1995 transformed into the Commission 

on Sustainable development (CSD).
In June 1993, the President of the Republic of Kazakhstan N. A. Naz-

arbayev addressed the heads of 32 countries of the world with a request 
to assist and support the IFAS in implementing measures to mitigate the 
impacts of the Aral Sea crisis.

1.6. MEMoRABlE DAtES
18.01.1992. The Resolution of the Supreme Council of the Republic 

of Kazakhstan “On urgent measures to radically transform the living con-
ditions of population in the Aral Sea Region” (Appendix 1).

18.02.1992. Meeting of the Heads of water management agencies 
of Central Asian States, Almaty:
• Signing of the Agreement between the Republic of Kazakhstan, 
Republic of Uzbekistan, Republic of Tajikistan and Turkmenistan on 
cooperation in joint management, use and protection of interstate water 
sources” (Appendix 2)
• Creation of the Interstate Commission for Water Coordination 
(ICWC).

30.06.1992. Adoption of the Law of the Republic of Kazakhstan “On 
social protection of citizens harmed by the environmental disaster in the 
Aral Sea Region” (Appendix 3)

04.01.1993. Meeting of the Heads of Central Asian States, Tashkent:
•  Adoption of Joint Communiqué of the Heads of Central Asian States 
and the decision on the establishment of the International Fund for 
Saving the Aral Sea (IFAS) (Appendix 4). 

26.03.1993. Meeting of the Heads of Central Asian States, Kyzylorda:
• Adoption of the “Agreement on joint action to address the problems 
of the Aral Sea and surroundings, improve the environmental health and 
ensure socio-economic development in the Aral Sea Region”. (Appendix 
5)
•  Signing of the Statute of the IFAS (Appendix 6);
•  Election of N. A. Nazarbayev, President of the Republic of Kazakhstan, 
to be the President of the IFAS (Appendix 7);
• Formation of the Interstate Council for the Aral Sea;
• Creation of the Commission on the socio-economic development, 
scientific, technical and socio-economic cooperation

24.06.1993. The Resolution of the Cabinet of Ministers of the Re-
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28.12.2001. Meeting of the Heads of Central Asian States, Tashkent:
• Adoption of the Tashkent Statement of the Heads of Central Asian 
States (Appendix 20).

28.02.2002. Meeting of the Heads of the Central Asian States, Al-
maty:
• Election of E. Sh. Rakhmonov, President of the Republic of Tajikistan, 
as the President of the IFAS (Appendix 21).

06.10.2002. Meeting of the Heads of Central Asian States, Dushan-
be:
• Approval of the “Main lines of action of the Program of specific 
actions to improve the environmental and socio-economic situation in 
the Aral Sea Basin in the period of 2003-2010 (ASBP-2).” (Appendix 22)
• Adoption of the Decision on the Terms of Office of the President of 
IFAS (Appendix 23)
• Adoption of the Dushanbe Declaration (Appendix 24).

28.08.2003. Meeting of the Board of IFAS in Dushanbe
• Approval of the “Program of specific actions to improve the 
environmental and socio-economic situation in the Aral Sea Basin in the 
period of 2003-2010 (ASBP-2)” (Appendix 25).

07.05.2004. Adoption of the Resolution of the Government of the 
Republic of Kazakhstan “On approval of the Program to comprehensively 
address the issues in the Aral Sea Region for the period of 2004-2006” 
(Appendix 26).

26.09.2006. Adoption of the Resolution of the Government of the 
Republic of Kazakhstan “On approval of the Program to comprehensively 
address the issues in the Aral Sea Region for the period of 2007-2009” 
(Appendix 27).

25.08.2008. Adoption of the Decision of Heads of Central Asian 
States to elect the President of the Republic of Kazakhstan, Nursultan 
Nazarbayev, as the President of the IFAS, Tashkent (Appendix 28).

11.12.2008. Adoption of the UN Resolution on Observer Status for 
the International fund for Saving the Aral Sea in the General Assembly 
(Appendix 29)

28.04.2009. Summit of the IFAS Founder-States, Almaty:

public of Kazakhstan “Regarding the International Fund for Saving the 
Aral Sea” (Appendix 8).

29.06.1993. Message from the President of the Republic of Kazakh-
stan Nursultan Nazarbayev to the Heads of 32 countries of the world 
asking for assistance and support to the IFAS in addressing the Aral Sea 
crisis (Appendix 9).

19.10.1993. The Resolution of the Supreme Council of the Republic 
of Kazakhstan to ratify the Statute of the IFAS (Appendix 10).

11.01.1994. Meeting of the Heads of Central Asian States, Nukus: 
• Approval of the “Program of specific actions to improve the 
environmental situation in the Aral Sea Basin (ASBP-1)”; (Appendix 11)
• Approval of the Statute of the Interstate Council for the Aral Sea 
(ICAS).

03.03.1995. Meeting of the Heads of Central Asian states, Dashko-
vuz:
• Adoption of the Joint Statement of the Heads of the Central Asian 
States (Appendix 12).

20.09.1995. The International UN Conference on Sustainable Devel-
opment of countries in the Aral Sea Basin, attended by the Heads of IFAS 
founder states, Nukus:
• Adoption of the Nukus Declaration (Appendix 13).

28.02.1997. Meeting of the Heads of Central Asian States, Almaty:
• Adoption of the decision to reorganize the management of the 
Fund; (Appendix 14).
• Election of I. A. Karimov, President of the Republic of Uzbekistan, as 
the President of the IFAS (Appendix 15).
• Adoption of the Almaty Declaration (Appendix 16). 

09.04.1999. Meeting of the Heads of Central Asian States, Ashgabat:
• Election of S. A. Niyazov, President of Turkmenistan, as the President 
of the IFAS (Appendix 17)
• Approval of the Statute of the IFAS and the Agreement between the 
Governments of the Central Asian States on status of the IFAS and its 
organization (Appendix 18);
• Adoption of Ashgabat Declaration (Appendix 19).



348 349INTERNATIONAL FUND FOR SAVING THE ARAL SEA

INTERNATIONAL FUND FOR SAVING THE ARAL SEA, KAZAKHSTAN (FACTS AND EVENTS)

INTERNATIONAL FUND FOR SAVING THE ARAL SEA

INTERNATIONAL FUND FOR SAVING THE ARAL SEA, KAZAKHSTAN (FACTS AND EVENTS)
C

h
a

P
te

r
 1

C
h

a
P

te
r

 2

ChaPter 2. MaIn lInes of aCtIon of the Ifas to overCoMe the 
IMPaCt of the aral CrIsIs

2.7. tHE ARAl SEA BASIN PRogRAM (ASBP-1)

World community recognized the environmental crisis in the Aral 
Sea Basin as the largest environmental disaster of the last century result-
ing in severe socio-economic consequences for the population of the 
subregion inhabited by over 50 million people. In 1994, the Heads of the 
Central Asian States adopted the first “Aral Sea Basin Program” (ASBP-1). 
Due to the water-management focus of the ASBP-1 and certain issues 
with cross-sectoral coordination, it soon became obvious that there is a 
need for a new approach to planning and implementation of these activi-
ties in the region.

Main objective of the IFAS thereunder was to raise funds from the 
five Central Asian States and the international donor community to fi-
nance the Aral Sea Basin Program (ASBP).

Development of the first Program was initiated in 1992, with the ac-
tive participation of the World Bank, UNDP and UNEP. The main goals of 
the Program, which was launched in 1994, included:

• stabilizing the environment in the Aral Sea Basin
• restoring the affected environment of the Aral Sea Region
• improving management of water and land resources in the Basin
• creating management structures at all levels for planning and 

implementation of the Program.
All work under the ASBP-1 was divided in two stages. The prepara-

tory stage was allocated 3 to 5 years, and about USD 30 million. The sec-
ond stage – the stage of implementation – was allocated 10 to 15 years, 
with the overall cost of work estimated at about USD 500-750 million. 
The program included eight components based on a concept of projects, 
some of which were already quite well elaborated.

Having completed most of the work under the initial preparatory 
stage, in the first half of 1997, the five Central Asian States and the ma-
jor international organizations which funded this program undertook a 
joint survey of the status of the ASBP-1, including its organizational and 
management framework. The meeting produced the following recom-
mendations for the second phase of the Program: (I) in order to obtain 
the unconditional support of the Central Asian States, put the main em-
phasis on implementation of fast output projects; (II)  highlight the most 
demonstrative practical results of projects; (III)  develop coherent poli-
cies and action programs focusing on water and natural resources man-
agement at the level of the states and the entire region, with the goal 

• Adoption of the Joint Statement of the Heads of the Central 
Asian States and issuance of instructions to develop the Programme of 
Actions to Assist Countries in the Aral Sea Basin for the period of 2011-
2015 (ASBP-3). (Appendix 30)

04.04.2010. The UN Secretary General, Mr. Ban Ki-moon, visited the 
Aral Sea. During the meetings with the Heads of the States in the Aral 
Sea Basin, he specifically addressed the safety and environmental issues 
of the region. The UN Secretary-General has repeatedly stressed that the 
creation of IFAS is the perfect tool to support social and economic devel-
opment of all Central Asian countries. He expressed the hope that future 
decisions on the Aral Sea will consider the growing threat posed by the 
climate change and promised to provide extensive assistance through 
the UN.

08.11.2010. Adoption of the Law of the Republic of Kazakhstan “On 
Ratification of the Agreement between the Governments of the Central 
Asian States on status of the IFAS and its organization” (Appendix 31).

09.12.2010. Statement by the Donors and Implementing Agencies 
on the Occasion of the Presentation of the Third Program of Action to 
Assist the States in the Aral Sea Basin (the Third Aral Sea Basin Program 
– ASBP-3) (Appendix 32).

15.05.2012. Approval of the “Action Programme to assist countries 
in the Aral Sea Basin for the period of 2011-2015 (ASBP-3) by the Board 
of IFAS (Appendix 33). 
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national centers hosting databases on the environment and water re-
sources. This resulted in online publishing of the five updated reports 
reflecting the current environmental situation.

Water quality management
Numerous detailed reports were produced on the use of water 

resources, their quality assessment and management practices, devel-
opment of pilot projects, proposals for improving the legal framework, 
standards and regulations, options and issues in strategic planning, pol-
lution prevention, water quality management. The research was funded 
mainly by the Government of the Kingdom of the Netherlands.

Drainage system in Uzbekistan
The MAWR RU developed the Irrigation and Drainage Sector De-

velopment Strategy and supervised preparation of the feasibility report 
and the feasibility study of this project. The team of experts presented 
alternative options of improving the drainage water disposal system and 
the baseline scenario, as well as evaluations thereof, and completed the 
environmental assessment of the Project.

Restoration of wetlands
In close cooperation with local experts, international consultants un-

dertook a series of preliminary studies, the results of which laid grounds 
to prepare a coherent strategy for restoration of biological diversity, and 
contained an assessment of prospects of the Pilot Project to restore the 
biological diversity of the Lake Sudochye worth USD 3.9 million. The pro-
ject was included in the GEF-funded WEMP project, and its implementa-
tion was successfully completed in mid-2002.

Restoration of the Northern Aral Sea
The work started with identification and assessment efforts under 

the project “Regulation of the Syrdarya River flow and the water level in 
the northern part of the Aral Sea” (Stage I), which had an overall budget 
of USD 65 million. This project was the first major investment project 
within the general Program for the economic development in the Ka-
zakhstan part of the Syrdarya River Basin, devised in accordance with 
the main lines of action of the ASBP. The Project provided for six compo-
nents: restoration of the Northern Aral Sea, improvement of hydrological 
monitoring of Syrdarya River, restoration of Shardara Dam, restoration 
of aquatic biological resources; monitoring and evaluation; institutional 
development. The main objectives of the project were to: (I) develop 
the agriculture (including livestock industry) and fisheries in the Kazakh-

to reduce the amount of water intake from the Amudarya and Syrdarya 
Rivers by 15 percent; (IV) improve work with the civil society and the 
public, and create favorable conditions supporting the policy improve-
ments in this area.

The paragraphs below offer a brief description of works under the 
main projects and activities. 

Regional strategy for water resources management
The preparatory stage was successfully completed. The National 

and Regional Reports prepared with the assistance from the World Bank 
and with the active participation of experts and consultants, UNDP, US-
AID and WARMAP were presented. Based on the results of these reports, 
key stakeholders decided to move to the second phase of the Program. 
The IFAS Board approved the Terms of Reference for the second stage of 
the program. Implementation of the second stage of the program began 
in 1998 in form of the project on water and environmental management. 
Three draft Agreements to improve the management of transboundary 
waters were prepared and sent to the member-states.

Ensuring the stability of dams and reservoirs
The project was funded from the Trust Fund of the Government of 

Switzerland and equity financing of the Central Asian States. It complet-
ed assessment of safety and stability of 10 dams, two in each of the five 
countries in the region, and developed appropriate investment plans. 
By means of pilot projects, monitoring and early warning systems were 
modernized on selected dams.

Hydrometeorological Services
Under the supervision of Swiss experts, the National and Regional 

Groups undertook an assessment of needs of the National Hydromete-
orological Services (NMHS). The detailed assessment reports have been 
sent out to all the countries in the region and the donors. Based on these 
reports, it was proposed to equip 25 transboundary waters monitoring 
stations with hydrological equipment to process and transfer data to the 
NMHS. The Swiss government funded equipment of experimental mete-
orological and hydrological stations in Uzbekistan and Tajikistan. The UK 
and U.S. governments funded the purchase of equipment for the NMHS 
in Uzbekistan to receive and process satellite data. 

Regional Environmental Information System
A series of activities was implemented under the guidance of the 

TACIS-WARMAP experts. The project established two regional and five 
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operational management of water resources
The scope of the project included equipment of channel Dustlik 

in Uzbekistan with instrumentation. The purchase and installation of 
equipment and training of local staff was financed by the Government 
of Canada (CIDA). The monitoring equipment was installed on the River 
Chirchik (Karasu), funded by the U.S. government. The French govern-
ment has funded the pilot project at the upper reach of the Southern 
Golodnostepsky canal.

Capacity Development
Local staff was trained in methods and rules of procurement, dis-

bursement of loans, and management. The Government of the Nether-
lands funded the equipment of the ICAS and IFAS offices. The funding 
from the UNDP was used for the capacity development project in re-
gional organizations. The main objective of the project was to build the 
capacity of ICAS and its institutions (ICSD and ICWC).

Water and Environment Management Project (WEMP)
The largest regional project was the GEF-funded Water and Environ-

ment Management Project (WEMP), funded by the governments of the 
Netherlands and Sweden. The total project budget comprised USD 21.5 
million, including USD 9.3 million from the GEF, USD 4.1 million from the 
five Central Asian States, USD 2.8 million from the Government of the 
Netherlands, USD 1.4 million from the EU/TACIS, USD 1 million from the 
Swedish International Development Agency.

The project consisted of six components:
Component A: National and Regional Water and Soil Salt Manage-

ment.
The component supported development of sustainable regional and 

national sustainable water management and distribution strategies and 
scenarios with the account of the environmental needs in the basins of 
Amudarya and Syrdarya Rivers, and assisted the decision makers in five 
countries to formulate medium and long-term agreements on water re-
sources management.

Component B: Public Awareness.
The component included developing a public awareness campaign 

in the five states, development of a communications strategy on water 
saving and education of the population to instill careful attitude to water.

Component C: Dam Safety and Reservoir Management.
The component supported safety assessment of selected dams in 

the five countries. It also supported the upgrading of monitoring and 

stan part of the Syrdarya Basin; (II) preserve the Northern Aral Sea and 
improve the environment in the delta of Syrdarya and in the Aral Sea 
Region.

Environmental studies in the Aral Sea Basin
With the financial support from international donors, the Program 

undertook a number of environmental studies on the Aral Sea shrinkage 
impact.

Syrdarya River Flow Regulation and Delta Development Project
The project was implemented as a component of the umbrella Pro-

ject on Regulation of the Syrdarya River Flow and Preservation of the 
Northern Aral Sea. Preliminary stages were funded by the Government 
of Italy.

Clean water supply, sanitation and health – Uzbekistan
The work started with identification and assessment efforts under 

the Project to improve water supply, sanitation and health of people in 
Karakalpakstan and the Khorezm province, the overall budget of the pro-
ject amounted to USD 120 million. The project started in 1998. Funding 
was provided by the World Bank (USD 75 million), the Government of 
Germany (USD 9.4 million), and the Kuwait Fund (USD 19.8 million). The 
main components of the project included: (I) improvements in water sup-
ply; (II) improvements in sanitation, health and hygiene; (III) provision of 
technical assistance; (IV) project management, design and supervision.

Clean water supply, sanitation and health – turkmenistan
The identification and evaluation efforts under the project focused 

on the town of Dashoguz. The overall cost of the project was USD 30.3 
million.

Clean water supply, sanitation and health – Kazakhstan
The identification and evaluation efforts under the project focused 

on the towns of Aralsk and Kazalinsk in Kyzylorda province, funded by the 
World Bank (USD 7.7 million) in 1998 and the follow-up project funded 
by the Government of Germany (USD 7.7 million) and the Kuwait Fund 
(USD 11.5 million).

Integrated water and land management project in the upper watershed 
Reports describing the main issues and proposals for pilot projects 

in the runoff formation zone were developed and distributed to the Cen-
tral Asian States and international donors.
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and donors, prepared a draft of the ASBP-3, which was supported by the 
international donor organizations (Joint Statement of Donors, Ashgabat, 
July 20, 2010) and approved by the Decision of the Board of IFAS on 
May 15, 2012. The program works in four directions: (I) Integrated Use of 
Water Resources; (II) Environmental protection; (III) the Socio-Economic 
Development; (IV) Improving institutional and legal instruments.

Direction I – Integrated Use of Water Resources – includes projects 
aimed at addressing the problems associated with transboundary wa-
ter resources management, improvement of irrigated lands, establishing 
monitoring systems and databases, modeling, basin plans development, 
and ensuring the safety of water facilities.

Direction II – Environmental protection. The second group of pro-
jects addresses the problems associated with the environmental protec-
tion and improvement of the environment, including biodiversity con-
servation, and natural disasters risks reduction.

Direction III – Socio-Economic Development. The third group of 
projects addresses socioeconomic issues, including a focus on improving 
living conditions, ensuring sustainable development, increasing employ-
ment, and improving water and power supply systems, education and 
public health.

Direction IV – Improving institutional and legal instruments. This di-
rection includes projects aimed at addressing the issues associated with 
institutional development, improving regulatory frameworks and insti-
tutional structures, strengthening the capacity of regional IFAS bodies. 
Moreover, the projects will contribute to the strengthening of regional 
cooperation, the development of strategies for sustainable develop-
ment, training and retraining of personnel responsible for the water re-
sources management, and increasing public awareness.

EC IFAS asked member countries to prepare project proposals in ac-
cordance with the Framework document. In response, EC IFAS received 
a total of 335 project proposals including 149 proposals for Direction 1; 
100 for Direction 2; 71 for Direction 3; and 15 for Direction 4. The pro-
posals were clustered and 47 projects were identified.

ASBP-3 includes: 
• regional projects that will be financed mainly by international 
donors;
• projects funded from national budgets;
• national projects funded by international donors.

The main objective of ASBP-3 is to improve the living conditions of 
the people in the region by applying the principles of integrated water 
resources management, to develop a mutually acceptable mechanism 
for a multi-purpose use of water resources and to protect the environ-

warning systems at nine dams, and training in dam safety monitoring 
and assessment, preparation of detailed designs for priority rehabilita-
tion measures.

Component D: Transboundary Water Flow Monitoring.
The component supported capacity building through the purchase 

and installation of water flow and water quality monitoring equipment 
at 25 trans-boundary water monitoring stations.

Component E: Wetlands Restoration.
The component supported restoration of Lake Sudochye, which is a 

nesting site for the endangered species of migratory birds.

2.8. tHE ARAl SEA BASIN PRogRAM (ASBP-2)
The Aral Sea Basin Program (ASBP-2) was approved by the IFAS Board 

on August 28, 2003. Earlier, on October 6, 2002, in Dushanbe, the Heads 
of the IFAS founder-states decided to develop a new program, taking into 
account the progress of the first phase of the ASBP-1, and agreed on its 
main lines of action. In accordance with the decision, the Presidents of 
Central Asian States requested the Executive Committee of IFAS together 
with the ICWC and the ICSD, in consultation with the governments of 
the founder-states, to develop a “Program of specific actions to improve 
the environmental and socio-economic situation in the Aral Sea Basin 
for the period of 2003-2010 (ASBP-2)”. The resulting program included 
14 priority lines of action, combined into 4 blocks: water management, 
socio-economic development, ecology and environmental monitoring.

ASBP-2 became the key instrument defining the main priorities in 
improving the environmental and socio-economic situation in the re-
gion for the period of 2003-2009. It was developed based on multilateral 
partnership and proposals received from all the stakeholders in  the Cen-
tral Asian States.

During the implementation of the “Program of specific actions to 
improve the environmental and socio-economic situation in the Aral Sea 
Basin for the period of 2003-2010 (ASBP-2)”, and of the projects under 
this program by the IFAS founder-states, the overall investment amount-
ed to about USD 2 million, while donor assistance did not exceed 1% of 
the total.

2.9. tHE ARAl SEA BASIN PRogRAM (ASBP-3) 
In the period of 2009-2012, following the Resolution of the Heads 

of States of 28 April 2009, the Executive Committee of the IFAS (EC IFAS), 
with the participation of the Interstate Commission for Water Coordi-
nation (ICWC), the Interstate Commission on Sustainable Development 
(CSD), in cooperation with national experts from Central Asian countries 
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ChaPter 3. aCtIvItIes of the governMent of the rePublIC of 
KaZaKhstan and the eXeCutIve board of the Ifas to over-
CoMe the IMPaCts of the aral CrIsIs In KaZaKhstan Part of 
the aral sea basIn

In the early 90’s, the Kazakhstan part of the Aral Sea Region was de-
clared an environmental disaster zone. The year of 1992 saw the adop-
tion of the Law “On social protection of citizens harmed by the environ-
mental disaster in the Aral Sea Region”, which divided the area around 
the Aral Sea into three zones of residence:

• zone of environmental disaster
• zone of environmental crisis,
• zone in environmental pre-crisis.
In accordance with the Law, the zone of environmental disaster in 

the Aral Sea Region includes the whole territory of Kyzylorda province, 
Baygany, Irgiz, Mugalzhar (within the boundaries of settlements in the 
former Mugodzharskiy district), Temir and Shalkar districts of the Aktobe 
province; Arys, Otrar, Suzak, Shardara districts, and Turkestan city in the 
South Kazakhstan province, Ulytau district of Karaganda province (within 
the boundaries of settlements in the former Zhezdinskiy district of Zhez-
kazganskaya province).

While developing the classification for the environmentally affected 
areas in the Kazakhstan part of the Aral Sea Region, the zone of environ-
mental disaster also incorporated the Aral and Kazaly districts of Kyzy-
lorda province, and the Shalkar district of Aktobe province.

The total area of the Aral Sea Region is 639.4 thousand square km. 
The share of Kyzylorda province is 226.0, of which the share of Aral and 
Kazaly districts is 55.2 and 37.6, respectively. Land area of Shalkar district 
of Aktobe province is 61.8 thousand square km.

Residents of the region are legally entitled to receive compensations 
and benefits, depending on the environmental zone.

From 1992 to 2002, 55 projects aimed at improving social services, 
water supply and infrastructure in Kyzylorda province were implemented 
at the expense of the republican and local budgets.

31 schools were commissioned and reconstructed; Syrdarya central 
district hospital in the village Terenuzek, Zhalagash district hospital and 
a multi-hospital complex in Kyzylorda worth USD 76.6 million were built.

Further on, the Government of the Republic adopted the Programs 
to comprehensively address issues in the Aral Sea Region for 2004-2006, 
and 2007-2009. In these programs, the Aral Sea Region was named one 
of the priorities.

The Program to comprehensively address issues in the Aral Sea Re-
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ment in Central Asia taking into account the interests of all the states in 
the region.

It should be noted that the above Directions complement each oth-
er in such a way that the whole is greater than the sum of the parts, 
and that by implementing proposed projects across these different di-
rections, an overall synergy is achieved. The inextricable connection and 
dependence of the overall result from the effective implementation of 
the proposed projects in all four directions is also worth emphasizing.
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providing basic services guaranteed by the State.
In addition, the Program to Combat Desertification in the Republic 

of Kazakhstan for 2005-2015 is taking measures to improve the use of 
pastures, creating sown pastures to prevent desertification in Kyzylorda 
and South Kazakhstan provinces, to develop and implement a pilot pro-
ject for reconstruction and reclamation of salt-affected soils in Kyzylorda 
province and other activities.

The funds allocated for the Program to comprehensively address 
issues in the Aral Sea Region for 2007-2009 from the National budget 
amounted to KZT 20,947.8 million, including KZT 7,790.0 million in 2007, 
KZT 6,569.5 million in 2008, KZT 6,588.3 million in 2009.

The Comprehensive Programs and the Aral Sea Basin Program 
(ASBP) in the Kazakhstan part of the Aral Sea Region included a large-
scale national Project on Regulation of the Syrdarya River Flow and 
Preservation of the Northern Aral Sea (RSSAM), I phase, with the cost of 
works amounting to USD 85.8 million.

Achievements of the project:
• increased throughput capacity of Syrdarya River channel from 

350 to 700 cubic meters per second;
• preservation of the Northern Aral (Small) Sea as a geographical 

and climate-shaping object, thus:
• raising the water level in the Small Sea from 39.90 m BS to 42 m 

BS;
• increasing the surface area of the sea from 2,414 to 3,262 sq. 

km, i.e. an increase of 848 sq. km or 34 %;
• increasing the volume of water from 15.6 to 26.7 cu. km, i.e. an 

increase of 11.1 cu. km or more than 70%;
• creating favorable conditions for cultivation and harvesting of 

valuable fish species, and restoration of biodiversity;
• ensuring sustainable water supply to irrigation and lake systems;
• ensuring safe operation of the Shardara Dam and stabilization of 

the Shardara HPP operating regime;
• improving the environmental and socio-economic situation of 

the region and the population in the Aral Sea Region. 

gion for 2004-2006 was developed in accordance with the decision of 
Parliament of the Republic of Kazakhstan dated November 27, 2002 No 
1573 MP II.

As part of this Program, the National budget for 2004-2006 allocat-
ed KZT 17,356.1 million, including KZT 6,271.9 million allocated in 2004, 
KZT 7,814.4 million allocated in 2005, KZT 3,269.8 million allocated in 
2006 to address issues in the Aral Sea Region.

These funds were used for the following projects:
• Regulation of the Syrdarya River Flow and Preservation of the 
Northern Aral Sea;
• Water Supply and Sanitation in Settlements of the Aral Sea Region;
• Construction of the Wastewater Biological Treatment Station in 
Kyzylorda;
• Construction of the Main Trunk Sewers with Pressure Sewage 
Pumping Stations 1 and 12 to the Wastewater Biological Treatment 
Station in Kyzylorda;
• Reconstruction of the Karaozek inflow with a head discharge outlet 
in Kyzylorda province;
• Reconstruction and Expansion of Water and Sewer Networks in 
Kyzylorda (Phase 1);
• Conversion of Heat and Power Plants and Residential Sectors in 
Kyzylorda to use Associated Gas.

This Program also incorporated the sectoral program “Drinking wa-
ter”, the State Program for Rural Development in the Republic of Kazakh-
stan for 2004-2010, the State Program of Education Development in the 
Republic of Kazakhstan for 2005-2010, the Program of State Healthcare 
Reform and Development in the Republic of Kazakhstan for 2005-2010.

The measures for socio-economic development of the Aral Sea Re-
gion undertaken by the State, including in the framework of the Program 
to comprehensively address issues in the Aral Sea Region for 2004-2006, 
helped to stabilize the economic situation in the region, created a fa-
vorable environment to further build its capacity, improve demograph-
ics, and reduce mortality.

However, the magnitude of the issues in the Aral Sea Region re-
quired continued work to address them. Therefore, following the as-
signment of the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Naz-
arbayev, which he gave during his working visit to Kyzylorda province in 
27-28 April 2005, the new Program to comprehensively address issues in 
the Aral Sea Region for 2007-2009 was designed.

Implementation of these and other measures contributed to some 
improvement in the environmental health of the region, improved cov-
erage of its social security network and life-supporting infrastructure 
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ChaPter 4. CooPeratIon of the eXeCutIve board of Ifas In 
KaZaKhstan WIth InternatIonal organIZatIons on Pro-
JeCts and PrograMs In the aral sea basIn

With the support and assistance of international financial institu-
tions such as the World Bank and the Asian Development Bank, the mul-
tilateral donors of the UN system, in particular UNDP, UNICEF, UNESCO, 
bilateral donors such as USAID (United States), CIDA (Canada), KfW (Ger-
many), JICA (Japan), TICA (Turkey), MASHAV (Israel), Embassy of New 
Zealand in Moscow, international organizations and NGOs, in particu-
lar, the Scandinavian Foundation, Kuwait Fund, the Eurasia Foundation, 
the Peace Corps, the Living Sea (NGO, Denmark), the Soros Foundation 
in Kazakhstan, major companies such as JV Kazgermunai, JV Petro Ka-
zakhstan Kumkol Resources, Turgay Petroleum and other international 
organizations a series of projects aimed at addressing the environmental 
problems and providing humanitarian aid were implemented in the Ka-
zakhstan part of the Aral Sea Basin.

The leading UN agency, the UNICEF, which is focused on addressing 
the long-term agenda of survival, development and protection of chil-
dren, in the period of 1995 to 1999 implemented the regional program 
ASPERA (Aral Sea Project for Environmental and Regional Assistance), 
aimed at helping children and mothers most harmed by the environ-
mental disaster. The program covered three areas of Central Asian States 
adjacent to the Aral Sea: Kazakhstan (Kyzylorda province), Turkmeni-
stan and Uzbekistan, and included five major blocks: maternal and child 
health, nutrition, basic education, water and sanitation. The program 
was formulated as an emergency response measure and involved the 
supply of important materials (drugs, vaccines, equipment for educa-
tional purposes, water purification equipment, etc.). Achievements of 
the program include: Kyzylorda province was supplied with vaccines for 
immunization of children under the age of two. The province was sup-
plied medical equipment, and medical personnel was trained in safe im-
munization practices. As a result of these activities, the overall vaccina-
tion of children has reached 90%, the deaths from intestinal diseases 
among children under five decreased by 76%.

In 2000-2001, the USAID implemented the project on “Evaluation 
and Control of Syrdarya River Pollution in the Kazakhstan part of the Aral 
Sea Region”.

The fishermen-friendly Society for a Living Sea, an environmental 
organization from Denmark, implemented the project “From Kattegat to 
the Aral Sea”.

In 1996-2000, JICA, the Japan International Cooperation Agency, im-

plemented a project to improve irrigation and drainage system in the 
Kyzylorda province and to develop a national cartographic database in 
the southern region of Kazakhstan.

The State of Israel has provided assistance in the framework of 
MASHAV. A number of projects were implemented with partial funding 
from the USAID, aimed at introducing technologies for growing crops in 
existing adverse conditions, fish breeding technologies, as well as pro-
jects for the construction of greenhouses and introduction of new crop 
production technologies in the open field.

In 1996-1999, a pilot project of water supply, which was part of a 
large-scale project “Water, Sanitation and Health in the settlements of 
Kyzylorda province”, with the overall cost totaling USD 7.2 million was 
funded with a World Bank loan.

The project replaced 7 km of the existing Aral-Sarybulak group wa-
ter supply pipeline and improved water supply to the cities of Aralsk and 
Novokazalinsk.

In 1998-2002, the Governments of the States in the region and the 
World Bank, with the financial support from other donors and equity 
participation of founder-states of the Fund implemented a regional pro-
ject of the Global Environment Facility (GEF) “Water and Environment 
Management in the Aral Sea Basin” with the total budget of about USD 
23 million, aimed at implementing the principles of integrated water re-
sources management in the Aral Sea Basin.

The Kazakhstan CIDA projects were aimed at supporting the NGOs 
in the Aralsk and Kazaly districts, and in the city of Kyzylorda, at improve-
ment of drinking water supply, and at helping people with disabilities.

Turkish International Cooperation and Development Agency (TIKA) 
has completed projects for the development of handmade carpet weav-
ing in the Aral Sea Region, aimed at restoring the artisan industry and 
addressing the problem of women’s employment, and introduction of a 
new discipline “Arts and Crafts” in the Kyzylorda State University.

The New Zealand Embassy in Moscow has allocated funds for the 
project of constructing the landfill waste in Kazalinsk. The Eurasia Foun-
dation implemented projects of creating an Internet center and auto-
mating the KSU library, and expansion of public participation in the gov-
ernment decision-making for the development of self-government in the 
region.

Soros Foundation-Kazakhstan awarded grants to support education 
and health, in particular the projects to create pilot models for the active 
schools and other projects.

Large companies working in the country were also actively engaged 
in addressing the social problems by supporting children’s institutions, 
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the Republic of Uzbekistan was held to exchange experience on the op-
erations of their Centre. The Ministry of Emergency Situations and Ka-
zvodhoz under the Committee for 
Water Resources of the Republic of 
Kazakhstan supported the creation 
of the Center for Hydraulic Struc-
tures Safety and training of their 
specialists therein.

The KazSRIWE established 
a Corporate Fund “International 
Training Centre for the Hydraulic 
Structures Safety”, the main pur-
pose of which is to strengthen the 
staff capacity in the water sector 
through training, retraining and 
advanced training in management 
and supervision of the hydraulic 
structures safety.

The Executive Board of the IFAS in the RK, in cooperation with 
the UNECE, prepared the detailed TOR and cost estimates for the total 
amount of USD 71 thousand for improvement of hydraulic structures’ 
safety, using the experience of countries with advanced technology. The 
EB IFAS has also conducted training for Kazakhstan specialists in methods 
to assess the state of hydraulic structures, use instruments and equip-
ment for diagnostics, and to understand technical documentation.

In the framework of a program named “Grass Roots” jointly imple-
mented with the Japanese govern-
ment, the Project for phytomelio-
ration of the absolute wasteland 
at the north-east coast of the Aral 
Sea, funded from the grant of the 
Government of Japan, supplied ag-
ricultural equipment to plant for-
est at the dried bottom of the Aral 
Sea, which began in 2011.

In 2011, the Embassy of Japan 
under the “Grass Roots” program 
provided the contractor Baytak 
Dala LLP with KZT 11.80 million to 
purchase the machinery for the af-
forestation of the absolute waste-
land at the north-east coast of the Aral Sea.

the disabled and veterans of the war, and by allocated funds for the de-
velopment of sports and culture.

Since 1993, the UNECE has 
been directly involved in solving 
the problems of the Aral crisis by 
being directly engaged in matters 
of inter-regional water manage-
ment and contributing to the so-
lution of interstate environmental 
issues on a larger scale. The coop-
eration of the IFAS with the UN-
ECE was mainly based on the re-
gional project “Safety of Hydraulic 
Structures in Central Asia: Capac-
ity Building and Regional Coopera-
tion”.

The Republic of Kazakhstan 
engaged in all areas of this project. The Kazakhstan Board of IFAS actively 
participated in drafting of the Agreement on Cooperation in the field of 
Safety of Hydraulic Structures in Central Asia. The project was developed 
and discussed in a number of regional and national meetings and semi-
nars, with the participation of representatives of all Central Asian States. 
The temporary working group was established specifically to promote 
the draft Agreement, and membered by representatives of relevant min-
istries and agencies.

Under the project, the UN-
ECE supported the creation of the 
Training Center on the basis of Ka-
zSRIWE and fundraising efforts to 
support it.

In December 2012, the Execu-
tive Board and the UNECE signed a 
Memorandum “On the establish-
ment of the International Training 
Center for the Hydraulic Structures 
Safety in Taraz”.

At the same time, organiza-
tional preparations to establish 
the training center on the basis 
of KazSRIWE continued in coop-
eration with the KazSRIWE, and a 

workshop with the experts of Gosvodkhoznadzor’s Diagnostic Center of 

Fig.2. 
Machinery purchased 
under the grant

Fig.3. 
Preparing to sow 
haloxylon

Fig. 4 
Filling the furrows 

with sand

Figure 5. 
Sowing haloxylon
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brochure on Syrdarya River delta wetlands, as well as a booklet for the 
members of the Aral-Syrdarya Basin Council (ASBS). The environmental 
monitoring of biodiversity and, in 
particular, the updated data on the 
number of birds, made it possible 
to include the territory of the Small 
Aral Sea and the Syrdarya delta, 
with the total area of 330,000 hec-
tares, on the list of Ramsar sites.
On April 24, in Kyzylorda, the EB 
IFAS of RK took part in the meeting 
of the joint project of the Govern-
ment of the Republic of Kazakh-
stan and the UNDP/GEF to expand 
and strengthen the management 
of protected areas in the arid and 
semiarid ecosystems, and in coop-
eration with the UNDP convened workshop on “Effective management 
of water resources in emergency situations and in conditions of climate 
change in the Aral Sea Region”. At this meeting, the EB IFAS in Kazakh-
stan proposed to include the Syrdarya River delta cluster into the project 
area.

In April 2012, the Almaty office of the OSCE organized teleconfer-
ence to discuss funding from the 
Japanese government for the pro-
ject “Developing curriculum for the 
Aral-Syrdarya Basin Council Train-
ing Center”. The project was imple-
mented on the basis of Kyzylorda 
State University (KSU) named after 
Korkyt Ata. The project has devel-
oped the mechanism of the Train-
ing Center’s operation. To date, 
the schedule of trainings has been 
finalized, the focus groups have 
been defined and a pilot training 
course for the representatives of 
ASBS member-organizations was 
delivered. Thus, the project to es-
tablish the Training Center was completed successfully and laid grounds 
for the first practical steps to implement IWRM in Kazakhstan part of the 
Syrdarya Basin.
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Using the contribution of the Republic of Kazakhstan to the IFAS, in 
2011 the Executive Board allocated KZT 0.133 million to sow haloxylon 

on 5.0 hectares of the dried bed 
of the Aral Sea. The Baytak Dala 
LLP selected the plots and cut the 
furrows at 6 plots with the total 
area of 30 hectares, collected and 
planted seeds at the area of 3.5 
hectares.

In order to implement joint 
projects aimed at improving the 
environment and socio-economic 
situation in the region of the en-
vironmental disaster in November 
2009, the EB IFAS and the OSCE 
Centre in Astana signed the Mem-
orandum of Cooperation.

In 2010, the OSCE has launched a large-scale project to implement 
an IWRM system in the Kazakhstan part of the Aral Sea Region with the 
total budget of EUR 510 thousand and named “Implementation of IWRM 
in the Kazakhstan part of the Aral Sea Basin: practical steps at the nation-
al level: Creating a Training Center for the Aral-Syrdarya Basin Council 
(ASBS)”.

In 2010, the OSCE has launched a large-scale project to implement 
an IWRM system in the Kazakhstan part of the Aral Sea Region with the 

total budget of EUR 510 thousand 
and named “Implementation of 
IWRM in the Kazakhstan part of 
the Aral Sea Basin: practical steps 
at the national level: Creating a 
Training Center for the Aral-Syrdar-
ya Basin Council (ASBS)”.

In 2011, the project took the 
first steps at the national level and 
completed the sub-project “En-
vironmental Monitoring of Syrd-
arya River Delta Wetlands” with 
the total budget of EUR 35,000. 
Based on the results thereof, the 
experts prepared the Natural-Sci-
ence Justification (NSJ) to expand 

the Barsakelmes reserve, held the national conference and released a 

Fig.6. 
The EB IFAS and 
the OSCE Centre 
in Astana sign 
the Memorandum 
of Cooperation 
November 2009

Fig. 9. 
Opening of the 

Training Center

Fig.10. 
Mr. Paul Haener 

delivering training 
for the staff of 

information producers

Fig.7. 
Syrdarya river delta 
wetlands
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In 2011, the project took first steps at the national level and com-
pleted sub-project “Environmental Monitoring of Syrdarya River Delta 
Wetlands” with the total budget of EUR 35,000. Based on the results 
thereof, the experts prepared the Natural-Science Justification (NSJ) to 
expand the Barsakelmes reserve, held the national conference and re-
leased a brochure on Syrdarya River delta wetlands, as well as a booklet 
for the members of the Aral-Syrdarya Basin Council (ASBS).

The environmental monitoring of biodiversity, and, in particular, the 
updated data on the number of birds, made it possible to include the 
territory of the Small Aral Sea and the Syrdarya delta, with the total area 
of 330,000 hectares, on the list of Ramsar sites.

On April 24, in Kyzylorda, the EB IFAS of RK took part in the meeting 
of the joint project of the Government of the Republic of Kazakhstan and 
the UNDP/GEF to expand and strengthen the management of protected 
areas in the arid and semiarid ecosystems, and in cooperation with the 
UNDP convened workshop on “Effective management of water resourc-
es in emergency situations and in conditions of climate change in the 
Aral Sea Region”. At this meeting, the EB IFAS in Kazakhstan proposed to 
include the Syrdarya River delta cluster into the project area.

In order to further the implementation of IWRM in the Aral Sea 
Basin, the EB IFAS in Kazakhstan took part in creation of a special in-
formation system for on-line flow monitoring within the borders of the 
Republic of Kazakhstan. This became the topic of the training course in 
November 2012, attended by all the stakeholders producing the hydro-
logical data: CWR MoA, MES RK, Kazhydromet and others.

The training built upon the work already performed under the 
FFEM-EECCA project “Capacity building in data administration for assess-
ing transboundary water resources in the countries of Eastern Europe, 
Caucasus and Central Asia (EECCA)”, which was implemented with the 
technical assistance from the International Water Management Institute 
in France, in cooperation with the Executive Committee of the Interna-
tional Fund for Saving the Aral Sea (IFAS).

During discussions with the FFEM-EECCA project manager, it was 
agreed to launch an operational newsletter for the Syrdarya River Basin 
on 23 gauging stations and large water intakes.

In August 2012, Mr. Paul Haener, the FFEM-EECCA project manager, 
met with stakeholders such as Kazhydromet and MES RK in the premises 
of the CWR of the Ministry of Agriculture, where the preliminary results 
of pilot activities to create interactive linear network on the Kazakhstan 
part of Syrdarya River were presented; the parties discussed data on av-
erage daily water flow, as well as issues concerning the exchange of and 
access to the information.

The database developed 
within the project allows access 
to a variety of information on 
the Syrdarya River Basin, includ-
ing graphics of releases during 
the vegetation season, freeze-up, 
etc. for decision-making on water 
management. This online newslet-
ter will track not only the inflow of 
water into the Small Aral Sea, but 
the losses as well, which will help 
ensure prompt response.

The Executive Board con-
ducted preliminary training of wa-
ter professionals in Shymkent and 

Kyzylorda to ensure the appropriate level of preparedness of these pro-
fessionals, in particular, training data providers and recipients in the use 
of Access database, data synchronization, use of the web-site, as well as 
other practical issues.

Fig.11. 
Training on the 
database and 
information 
newsletter 
development
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ChaPter 5. MeMorIes of honoured veterans, founders of 
the fund and ContrIbutors to Water ManageMent In the 
rePublIC of KaZaKhstan

UZAKBAI KARAMANOV
Executive Director of ED IFAS in 1993 to 1994.

long way to the sea
For me, the Aral Sea is a part of my life. My 

childhood and teenage years spent at this beauti-
ful and gracious sea where my parents lived and 
worked as fishermen will always remain the most 
vivid memories in my mind. All my ancestors from 
time immemorial have lived in the Syrdarya River 
delta. The river was their food and drink, was the 
life-center, and provided the means of subsistence. 
I returned to the sea when I graduated the Kuiby-
shev Civil Engineering Institute, and while at home 
I felt that the sea is gradually moving away from its 
shores, unable to resist the designs and plans of 
the nature converters.

In order to develop millions of hectares of land 
in the desert and semi-desert zone of Central Asia 

and Kazakhstan, the USSR policymakers decided to expand the irrigated 
areas in the Amudarya and Syrdarya River Basins, divert these rivers 
that fed the Aral Sea. That required construction of numerous irrigation 
works such as reservoirs, hydraulic installations, pumping stations, aque-
ducts, line conduits and auxiliary water channels; the land prepared for 
development was supposed to host dozens of new settlements, rice and 
livestock production farms, social infrastructure, an extensive network 
of communications. Even back in the days, some scientists have warned 
that large-scale interventions in the Aral Sea ecosystem will be detrimen-
tal to the environment, but no one listened to them. The project authors, 
with numbers in their hands, argued that the implementation will bring 
fantastic benefits to the country. Because after all the irrigation and me-
lioration reforms Kazakhstan would be able to annually produce one mil-
lion tons of rice for the state, and our neighbor, Uzbekistan – six million 
tons of cotton, which will make the USSR rank second in the production 
of these important agricultural raw materials in the world after China. 
As we see today, the political situation clearly prevailed over long-term 
economic expediency. The program engaged tens of the Union-level and 
republican-level ministries, dozens of research institutes, specialized de-

sign and construction organizations. It was allocated enormous budget, 
material and human resources. Within a few years, they completed co-
lossal amount of capital works. But when the propaganda bustle calmed 
down, the dismal consequences of these tremendous efforts revealed 
themselves. In about twenty years, the level of the Aral Sea dropped by 
more than 16 meters, the water area decreased by 45 percent. The huge 
network of irrigation canals created by 1989 by the Union’s Ministry of 
Water Resources was taking away the lion’s share of the rivers’ water, 
and the “limit” of the Aral Sea was diminished to a barely one eighth of 
its annual needs. By the year 90th, along an extensive coastline, the sea 
receded from its past shores by 150 kilometers. It was later estimated 
that if the large-scale works progressed at the same or faster pace, by 
the beginning of the XXI century the Aral Sea would have completely 
disappeared from the face of the Earth. The salt content in the water had 
risen dramatically, and reached 25 grams per liter. This circumstance, as 
well as the disappearance of almost all spawning sites, led to a disas-
trous decline in fish stock. That was a devastating blow to the local fish-
ing industry, which once employed about 60 thousand people – in fact, 
the industry was completely destroyed. The clumsy attempt to organize 
delivery of Pacific fish to the Aral canneries was not successful due to the 
high cost of this venture. The fishing villages found themselves tens of 
kilometers away from the sea, and many fishing families, having aban-
doned their hearth and home, moved to the Caspian Sea, Kapshagay, 
Balkhash, and other water bodies of the country. This greatly reduced 
the numbers of the local population. A sad symbol of the dying Aral Sea 
was the numerous cemeteries of rusty ships, stuck in the barren shores, 
and the exposed seabed.

Fairly soon, another serious problem came to light – in order to ob-
tain relatively high yields of cotton, rice and other crops, the soil should 
be added large amounts of mineral fertilizers and pesticides, up to 260 
kilograms per hectare. All this poison from the fields of Kazakhstan’s 
neighbors was carried into the Syrdarya and Amudarya, and hence to 
the Aral Sea, seeped into the ground and underground waters, which 
were used for drinking and domestic purposes. The use of substandard 
drinking water was bound to affect the health of the local population in 
the region, increasing the incidence of gastro-intestinal diseases, viral 
hepatitis, kidney cancer, significantly increasing the infant mortality. Ul-
timately, it was realized that the man-made tragedy of the Aral Sea is a 
planetary scale disaster. Every year, up to 75 million tons of sand, dust, 
etc. are blown from the exposed seabed to the atmosphere. As the aero-
space photography has shown, long wedges of this toxic mixture settle 
on a vast territory – from the Tianshan Mountains in the east to Scandi-
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1990 the representatives of the USSR and the UNEP had signed, in the 
headquarters of the United Nations Environment Programme in Nai-
robi, a memorandum on development of an action plan to restore the 
Aral Sea. Forging the partnership with such a prestigious international 
organization opened access for the country to the nature conservation 
experience accumulated in the world, which can be used to solve our 
environmental problems.

In May 1990, the land of Kyzylorda hosted an international Round 
table on “How to Save the Aral Sea”. The meeting was attended by staff 
of the specialized agencies of the United Nations, the UNEP, UNESCO, 
WHO, the well-known foreign and Soviet scientists, representatives of 
governmental and non-governmental organizations, and leaders of so-
cial structures.

The Telethon Help the Aral Sea yielded great resonance both in our 
country and far beyond its borders. The Telethon was organized by the 
Government in April 1990. It pursued a highly targeted goal – to draw 
public attention to the environmental crisis in the basin of the sea.

On May 22, 1990, the Supreme Council of the Kazakh SSR adopted 
the Resolution “On urgent measures to address the environmental and 
socio-economic problems in the Aral Sea Region”. The Union’s Council 
of Ministers needed to create a single state body under the Council of 
Ministers of the USSR to coordinate the work to be accomplished and 
implement the science and technology policy for the Aral Sea, as well as 
to allocate the necessary financial and logistical resources thereto. The 
Council of Ministers of the Kazakh SSR was requested to develop a com-
prehensive national environmental and socio-economic program “Aral” 
and submit it for consideration of the Supreme Council of the Republic. 
We were instructed to create a republican commission to coordinate and 
monitor the works aimed to save the Aral Sea and improve the overall 
environmental and socio-economic situation in the Aral Sea Region.

Moreover, the Resolution recognized the need for concerted action 
with Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan to save the Aral 
Sea and improve the environmental situation in its region. On June 14, 
1990, Kyzylorda hosted an off-site extended meeting of the Academy of 
Sciences of the Kazakh SSR. It was attended by eminent scientists from 
the Academy of Sciences of the USSR, the Central Asian republics, heads 
of ministries and agencies of the Union, members of the Councils of the 
USSR and the Kazakh SSR, Soviet party workers, business executives, and 
representatives of the public. What made the meeting particularly sig-
nificant was participation of the president of the Kazakh SSR, the first 
secretary of the Communist Party of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, 
who made a special speech to the audience. I was instructed to make 

navia in the west of Europe. Hundreds of thousands of people breathe 
toxic air. The salt dust covers alpine glaciers with an impermeable film, 
causing them to bleed many rivers. This adversely impacts the quality of 
water which eventually enters the water mains and wells located thou-
sands of miles away from the “origin point”. In addition, pollution of the 
mountains’ ice cover accelerates its melting and, therefore, significantly 
exacerbates the greenhouse effect. Various agencies of Alma-Ata and 
Moscow received hundreds of letters asking or rather pleading to save 
this unique reservoir for the current generation and those to come. To 
mitigate the disastrous consequences of the Aral Sea tragedy, in Sep-
tember 1988, the Central Committee of the CPSU and the USSR Council 
of Ministers, pursued by the insistence of the leaders of Kazakhstan and 
the Central Asian republics, adopted a special resolution. This document 
contained provisions for a radical improvement of the environmental 
and health situation in the Aral Sea Basin, increased efficiency of the 
water use and strengthening the protection of water and land. But after 
the collapse of the big state, all decisions taken at the Union level lost 
their power.

Ultimately, all we could rely on was mainly our own abilities, hope-
fully, successfulness of coordinated efforts with other Central Asian re-
publics and also, perhaps, the aid of specialized international organiza-
tions. Therefore, the Council of Ministers of Kazakhstan, without waiting 
for anyone’s approval, planned measures for accelerated resolution of 
priority socio-economic problems in the Aral Sea Region.

In order to consolidate the sands at the exposed bottom of the dry-
ing sea, the Kazakh Research Institute of Forestry undertook some soil-
related research. The foresters laid more than 600 hectares of pilot for-
est plantations – mostly haloxylon and other undemanding plants that 
easily tolerate the semi-desert and desert climate. They also developed 
an experimental agroforestry plan for an area of six thousand acres.

The Kazakh SSR prepared a number of scientifically based proposals 
to organize a special economic zone in the Aral Sea Region, involving the 
creation of an economic climate conducive to investment, organization 
and conduct of business. To do this, first of all, they needed to identify 
the disaster area, where the socio-economic development was in crisis. 
We believed that it should include the Kyzylorda province, as well as a 
number of settlements in Baygany, Irgiz and Shalkar districts of Aktobe 
province. If we take the region as a whole, the FEZ should also include the 
Tashauz province of Turkmenistan, the Karakalpakstan and the Khorezm 
province of Uzbekistan.

The international dimension of the Aral Sea problem was of a great 
importance as well. To this end, it is important to note that in January 
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together with the Academy of Sciences and a number of ministries and 
departments, had comprehensively elaborated the matters of proactive 
participation of the Global Infrastructure Fund (GIF) in addressing the 
problem of the Aral Sea preservation. The GIF concept was developed in 
the late 70s by the scientific task force led by Masaki Nakayama, Presi-
dent of the Mitsubishi Institute in Tokyo. Since the environmental disas-
ter in the Aral Sea has long gone beyond the national borders and now 
threatened the entire world, the Global Infrastructure Fund recognized 
that the work of saving the Aral Sea is its utmost priority. During the 
first meeting of GIF in Moscow in January 1992, the Coordinating Council 
“Aral” was formed and endowed with the rights and responsibilities to 
implement the project of international assistance to the Aral Sea Region. 
Alma-Ata was chosen to be the seat of the Council. At the second meet-
ing, which took place two months later in the capital of Kazakhstan, the 
Council considered and approved the “Conceptual framework for the 
interstate program to eliminate the consequences of the Aral Sea cri-
sis” and the “Program of scientific support to the international project 
of the environmental management in the Aral Sea Basin”. Management 
of the Global Infrastructure Fund wanted the GIF’s International Fund 
for the Preservation of the Aral Sea to be headed by an experienced and 
authoritative politician, who would be able to become a guarantor that 
the issues of Aral would be resolved and believed that this should be 
the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. Of 
course, in the days the GIF could not have imagined that in a fairly little 
time, in January 1993, the heads of the Central Asian States will support 
the initiative of the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan 
Nazarbayev to create IFAS, and will elect him as the first president of the 
Fund on 26 March 1993.

In its impact, the environmental crisis in the Aral Sea Basin is by far 
the biggest disaster that involved the territory of the five Central Asian 
States with a population of nearly 40 million people. Being the legacy of 
the recent past, the shrinking of the Aral Sea was a consequence of issues 
with and mistakes of the command economy practiced during decades, 
and its very negative impact on the socio-economic and environmental 
situation in the region still continues today.

That year, I remember it well, it was the beginning of 1993, after the 
heads of the Central Asian States approved the proposal to create the 
IFAS, we needed to very promptly ensure support of influential countries 
in the world, the authoritative international organizations and financial 
institutions. We prepared messages to address the heads of states and 
governments of many countries, where we proposed them to take part 
in saving the Aral Sea. In these addresses we, in essence, have built upon 

a Report on measures to accelerate the solution of the socio-econom-
ic and environmental problems in the Aral Sea Region. In my report, I 
had focused on the practical issues hindering the implementation of the 
measures aimed at radical improvement of living conditions, and on the 
ways to accelerate solving of the environmental problems in the Aral Sea 
Region. Later, the materials from this and other scientific conferences, 
the research completed by Kazakhstani and foreign scientists, and most 
importantly, the support provided by the President of the Republic of 
Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, laid grounds for the adoption of Reso-
lution “On urgent measures to radically transform the living conditions of 
population in the Aral Sea Region” by the Supreme Council of the Repub-
lic of Kazakhstan on January 18, 1992, which declared the Kazakhstan 
part of the Aral Sea Region an environmental disaster zone. This was fol-
lowed by a large and laborious work to implement this Resolution. Just a 
few months later, the draft law on the Aral Sea Region was prepared and 
submitted to the Supreme Council of the Republic in June 1992. The Law 
on social protection of citizens harmed by the environmental disaster in 
the Aral Sea was adopted, and in June 30, 1992 signed by the President 
of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. In the world prac-
tice, there were no analogues of provision of such large-scale assistance 
to the population on a legislative basis, at the time no country had such 
a law. The law intended to ensure social protection of citizens harmed by 
the Aral Sea environmental disaster and gave definition to their status, 
introduced classification of zones, set the amounts of compensations 
and benefits to persons in need of social rehabilitation measures, estab-
lished the fundamental approaches to the development of systems to 
protect life and health of population living in environmentally unfavora-
ble areas, and to ensure conditions for sustainable livelihood.

The environmental disaster area in the Aral Sea Region involved the 
entire Kyzylorda province, several districts of Aktobe, South Kazakhstan 
and Karaganda provinces. Consequences of a crisis of such a magnitude 
were out of powers of the Republic to handle on its own, it needed con-
solidated engagement of international community, joining the efforts of 
the Central Asian States, and primarily the settlement of regional issues 
with water relations. We did not have much experience in dealing with 
international organizations including the UN, and, as they say, we had 
to learn on the fly. The most important thing was to realize that much 
depends on us ourselves, that is, the five Central Asian States. In this con-
text, whatever external assistance would be sought to address the Aral 
Sea problem, it must take into account the interests of the whole region, 
and the issues of water allocation from transboundary rivers should 
also be addressed in a fair and reasonable manner. In March 1992, I, 
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Small Aral were separated with a 13 kilometer dam, including the con-
crete dike Kok-Aral. This is where in the past decades the water from 
Syrdarya used to overflow into the dried southern part of the Aral Sea, 
was lost and sank into the sand there. Back in 2002, the level of the Small 
Aral Sea would not exceed 38 meters above the ocean level, and just 
five years later it reached 42 meters. When the work began, the water 
surface area was less than 2,500 km2, and now it has grown by another 
900 km2. It was planned that by 2008 the Small Aral would have accu-
mulated 27 km3 of water, however, in spite of the boldest forecasts we 
managed to reach the number a year sooner. Now commercial fisheries 
are rapidly recovering at the North Aral Sea, the seafood is supplied to 
the CIS countries and abroad. Now, as far as I know, the second stage of 
the Project on Regulation of the Syrdarya River Flow and Preservation of 
the Northern Aral Sea is in the development stage. Upon its completion, 
the Small Aral Sea water surface will comprise more than 3,800 km2, 
and the water level therein will rise by another four meters. As recently 
as in the beginning of the new millennium, the life in the midst of the 
environmental disaster, the city of Aralsk, was barely noticeable. Today, 
the situation there has improved so much, and to a great extent this is 
due to the revival of the sea that had almost died. During the years of 
environmental disaster, the Aral Sea moved 75 kilometers away from the 
city, and now it is almost within the reach, only twelve kilometers away. 
The day is near when the waves of the sea, like in the good old days, will 
once again fill the shores of the Aral port. The locals believe it but the 
authors of the Project know for sure. There is another problem which is 
being successfully solved in the region, and that is desertification. For 
many years the dunes advanced relentlessly, and ever-growing areas of 
land were buried under the thick layers of sand. To date, the deserts and 
semi-deserts occupy 22 million hectares of land area in the region. Not 
even the most modern equipment is able to withstand the invasion of 
sands, this takes biological control methods which we have insisted on in 
the late 80’s and early 90’s and which, by virtue of well-known reasons of 
a political nature, remained unfulfilled. But as they say, everything new 
is a well forgotten old. The government of Kazakhstan is implementing 
a program to combat desertification through to 2015. The program, in 
particular, has planned for a number of remedial projects and reduction 
of desertified areas in Kyzylorda province.

Despite the most difficult economic situation of the countries in the 
region in the early years of their independence, the Aral Sea problem has 
always been receiving considerable attention. The intergovernmental 
structures established under the International Fund for Saving the Aral 
Sea brought the regional cooperation between the Central Asian States 

the ideas of the Global Infrastructure Fund. Many countries in Europe, 
Asia, and America responded to the appeal of the young sovereign Re-
public of Kazakhstan, they were sympathetic to the situation in the re-
gion and were ready to become donors to stop the further spread of the 
environmental disaster. I believe that these archival materials, the cor-
respondence of the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan 
Nazarbayev on the Aral Sea issues, are waiting for their historians and 
researchers, because the first lessons of the young Kazakhstan’s foreign 
diplomacy are linked to the creation of the International Fund for Saving 
the Aral Sea.

I am deeply convinced that the creation of IFAS initiated the integra-
tion processes not only in the Central Asia but also in the CIS.

On March 26, 1993, Kyzylorda hosted the Aral Sea Conference of the 
Heads of Central Asian States, also attended by the Russian Federation, 
who signed the “Agreement on joint action to address the problems of 
the Aral Sea and surroundings, improve the environmental health and 
ensure socio-economic development in the Aral Sea Region”, and es-
tablished the International Fund for Saving the Aral Sea. Thus, the legal 
and institutional framework to overcome the consequences of the en-
vironmental crisis in the region was established in the Aral Sea Basin. 
For the first time in the international practice, a high-level conference 
was convened to address an environmental problem, and an authorita-
tive inter-governmental body was created at the same level. The high 
status of the body was ascertained by the fact that its head at all times 
was to be one of the Heads of Central Asian States. Before and after the 
summit, as they say now, there have been other high-level meetings on 
the Aral Sea issues in many capitals around the world, but the Kyzylorda 
conference in 1993 made it in the history as an example of diplomatic 
success and showed that the determinant in addressing transboundary 
environmental problems was the political will of the Heads of the States. 
Thus, in April of the same year the World Bank and the Central Asian 
States held a big meeting of donor countries that could provide financial 
assistance to countries in the Aral Sea Basin. The donor countries were 
sympathetic to our request, and the conference was followed by many 
projects in the Aral Sea Basin, implemented in an integrated manner and 
creating a regional impact. 

In September 2001, the government of the Republic of Kazakhstan 
managed to strike a USD 64.5 million loan agreement with the World 
Bank, another USD 21.3 million were allocated from the national budget. 
This is when the “Project on Regulation of the Syrdarya River Flow and 
Preservation of the Northern Aral Sea” was developed. The results did 
not take long to manifest, and in the summer of 2005, the Great and 
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the Aral Sea Basin Program launched by the Fund
Decisions that converged efforts of the five 

Central Asian States which after the collapse of 
the USSR remained alone to deal with the envi-
ronmental disaster of the Aral Sea were probably 
truly historical steps. They resulted from the pain 
of our people, who witnessed disappearance of 
the Sea which for many was the source of life and 
a climate-shaping factor. These decisions were the 
result of wisdom of the Heads of Kazakhstan, Kyr-
gyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. 
In early 1993, these wise men created the Inter-
state Council for the Aral Sea (ICAS), and on March 
26, 1993 – The International Fund for Saving the 
Aral Sea (IFAS), and later, the Commission on Sus-
tainable Development (CSD). These institutions for saving the Aral Sea 
were respectively headquartered in the capitals of the three states, the 
eyewitnesses of the Aral tragedy: Tashkent (Uzbekistan), Almaty (Ka-
zakhstan) and Ashgabat (Turkmenistan). The framework provided for the 
balance of interests of all the founders of the Fund, taking their potential 
into account.

Let’s take a look at how it all was structured. The ICSD, membered 
by the economists, environmentalists, NGOs, national economy, finance 
and environment ministries and agencies, made research and identified 
problems in livelihoods of populations in disadvantaged regions, ways to 
stabilize, and then improve the economic and financial situation, and as 
a result – conserve the nature.

The ICSD was alternately headed by the Ministers of Environment 
and Nature Protection (although I believed then and I still believe now 
that this structure must be headed by someone who has real controls 
(Ministry of Finance and Ministry of Economy)).

Based on these proposals, the ICAS developed feasibility studies 
and projects to implement. Tashkent was the center that headquartered 
powerful research and design organizations dealing with water issues, 
and who would better know these issues and how to address them, if 
not out brothers Uzbeks.

And the IFAS, located in Almaty, the financial center of the region, 
reviewed these projects and sought financing to fund them.
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in the Aral Sea Basin to a qualitatively new level. But it would be pre-
mature to claim that the Central Asian States have managed to achieve 
concerted cooperation, and this primarily concerns the sharing of trans-
boundary water resources and stabilization of shrinking of the Aral Sea. 
Full elimination of consequences of environmental disasters like the one 
with Aral will require more effort in terms of regional political coopera-
tion between the countries to overcome obstacles caused by econom-
ic and social factors and the difference in approaches to the choice of 
the national economic development strategies. To this end, the role of 
the IFAS and its great importance in ensuring regional security must be 
specifically highlighted. It is impossible to overestimate the personal in-
volvement of the Heads of States of the region in the development and 
implementation of strategic actions in solving the problems of the Aral 
Sea, as that was the crucial factor which enabled the IFAS to consolidate 
the joint efforts at the interstate level to save the Aral Sea, to attract the 
attention of the international community and the international financial 
institutions to the Aral Sea problem. In considering the role and impor-
tance of the IFAS, it is important to note that this is a collective instru-
ment of regional cooperation that can influence the political and eco-
nomic processes in the region. The Fund assumed functions of not only 
addressing the problems related to the sharing of transboundary water 
resources in the Aral Sea Basin, but practically to solve a much broader 
range of challenges posed by the Aral Sea crisis. It is worth mentioning 
that the emphasis made on the source of the problems in the region was 
correct from the onset, and that is the issues of sharing the transbound-
ary rivers. For the countries in the region that have economies strongly 
dependent on the available water resources, ensuring their equitable 
and reasonable distribution is key not only to the solution of environ-
mental problems, but also security in the region. Therefore, almost all 
regional projects and programs incorporate the issue of the Aral Sea and 
the social and economic challenges posed by it in the context of resolv-
ing the water distribution issues taking into account the interests of each 
country in the region. The IFAS contributes to the formation of qualita-
tively new relations between the states in the region, by strengthening 
regional cooperation and enabling the conflict-free resolution of com-
plex water issues. It is sufficient to say that the region was repeatedly 
exposed to dry years and disastrous floods, but with all the complexity 
of the situation the water issues in these periods were addressed taking 
into account the existing situation and interests of each party. Resolution 
of water issues in this arid region is quite a difficult task and it can be 
solved only within the framework of international cooperation, which is 
largely strengthened by the activities of the IFAS. 
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paid their entrance contributions to the account of the Executive Direc-
torate (Turkmenistan transferred funds to the Dashkhovuz branch of the 
ED IFAS).

That year was mostly a year of organizational work. As it was en-
visaged by the agreement with the World Bank, the funds for adminis-
trative support were used to equip the Executive Committee of ICAS in 
Tashkent and the Directorate of IFAS in Almaty.

But we needed to act, because the people in the Aral Sea Region 
waited for specific actions from the IFAS.

The international assistance provided under the ASBP-1 bypassed 
the IFAS, and it amounted to about USD 42 million. Probably, these funds 
were used to create the department for the Aral Sea in the World Bank. 
There was another interesting issue – whenever some state would allo-
cate the aid money, the money would be used up by firms or institutions 
of the same state. For example, when the Italian side allocated USD 500 
thousand to study the Syrdarya River channel, the implementing agen-
cies that they had assigned to the task were Italian companies Italconsult 
S.p.A. and ELC Electroconsult S.p.A. The co-executors (and in fact, the 
main suppliers of all the raw data) were the Kazakhstani design organiza-
tions “Kazgiprovodkhoz” and “Yuzhkazvodproekt” and another Institute 
of ours, financed by the Executive Directorate of the Fund; there were 
many such examples. There was one other curious detail. The funds 
for the administrative support were supposed to be only used to equip 
the office of the Executive Committee or the Executive Directorate. We 
needed to buy, for example, some office furniture, office equipment 
or vehicles. We would prepare several options for consideration listing 
the price, delivery time, and the company brand. Next, the panel of our 
employees would select the appropriate supplier that qualified to the 
specifications, and I would forward these considerations to Mr. Grabows-
ki, who set in Warsaw and was an independent expert. He, of course 
without even coming to Almaty, would provide his ‘expert approval’ of 
our choice, and receive the payment from us for his ‘expert conclusion’ 
for no actual work. We would lose money on currency conversions. Of 
course, we opposed these absurdities. Sometimes we would win, some-
times we had to bow our heads. And by the second half of the year, in 
our bank account we had a certain amount of money left of what was 
allocated for the EC ICAS and the ED IFAS.

This is when we approached the World Bank with a proposal to im-
plement the Program of emergency aid to the Aral Sea Region, for which 
we saved USD 1 million and asked for a grant from the World Bank in the 
amount of USD 1 million.

Resolution of the IFAS dated April 19, 1996 allocated the money in 

This framework incorporated everything with crystal clarity.
And now let’s say a few words about the hero of the day, the IFAS.
The money available to the Fund come from the following sources:
• entrance contributions of the founder-states (in the original 

document, it is 1.0% of the national income of each country);
• annual contributions of the founder-states, which the heads of 

states define each year;
• donations from legal entities and individuals.
In September 1994, the Fund’s Board, at the suggestion of the then 

President of IFAS, the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan 
Nazarbayev, elected me to be a member of the Board, the Director of the 
Executive Directorate of the organization.

By the time, the former head of the Executive Directorate, and that 
was the first ex-Prime Minister of independent Kazakhstan Mr. Uzakbai 
Karamanov, has developed the Aral Sea Basin Program (ASBP-1), almost 
solved the issue of finding an office for the IFAS, finalized the staffing 
schedule and cost estimates, signed an agreement with the World Bank 
for the provision of administrative support from the “Capacity building” 
institute to resolve the Aral Sea problem.

The amount of this support was USD 2 million, including USD 850 
thousand for the Executive Directorate (bearing in mind that the IFAS 
already had an office space, partially supplied with office equipment, 
furniture, motor vehicles, the wage fund) and USD 1,150 thousand for 
the Executive Committee of the ICAS in Tashkent.

However, no country except the Republic of Kazakhstan have paid 
in the entrance contribution, therefore receiving the promised support 
to develop the organization dedicated to the Aral Sea had become prob-
lematic.

Since the management of the Fund was located in Almaty, the Re-
public of Kazakhstan paid in one third of the entrance contribution pro-
vided for in the Statute. We had to meet and negotiate often with the 
head of the Regional Office of the World Bank, Mr. David Pearce, and 
the UNDP Resident Representative in Kazakhstan and Kyrgyzstan, Nigel 
Ringrose. Their argument was simple and rigid, “Your states agreed to 
establish a structure to address the Aral Sea issues, but if you do not 
meet your own financial obligations, if you do not help yourselves, who 
can help you then?”

In these circumstances, I had to report this state of affairs to the 
President, N. Nazarbayev, and propose to change the entrance contribu-
tion, making it 0.3% of the GDP, which was accepted after consultations 
with the other founder states.

Only after this amendment, in the course of 1995, all participants 
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NARIMAN KIPSHAKBAYEV
Member of the Interstate Council of the IFAS 
(1993-1995)
ICWC member (1992-1995)
Director of the Kazakhstan branch of the SIC 
ICWC

the 20th Anniversary of Water Cooperation in 
Central Asia: Past Experience and Future Chal-
lenges

For 74 years (1917-1991), during the Soviet 
period, the use and protection of water resources 
in inter-republican rivers including the Aral Sea 
Basin was governed by the Soviet Government, 
specifically the Ministry of Land Reclamation and 
Water Resources of the USSR.

After the collapse of the Soviet Union on De-
cember 31, 1991 and formation of the five sover-
eign states in Central Asia: Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan, all located in the basin of the 
Aral Sea, the need to develop a joint action plan with respect to the use 
and protection of water resources of Amudarya and Syrdarya Rivers has 
become a priority and urgent need.

Based on the assignment of the Governments of the Central Asian 
countries, the Ministers of Water Resources, N. Kipshakbayev in the Re-
public of Kazakhstan, M. Zulpiev in the Kyrgyz Republic, A. Nurov in the 
Republic of Tajikistan, A. Ilamanov in Turkmenistan, R. Giniyatullin in the 
Republic of Uzbekistan, who were at the same time members of the Su-
preme Council of the Republics, after productive negotiation processes 
and in the short time unprecedented in the world practice, had signed, 
on February 18, 1992, in Almaty, the Agreement between the Republic 
of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, the Re-
public of Uzbekistan and Turkmenistan “On cooperation in joint manage-
ment, use and protection of transboundary water sources”. The time it 
took us to develop and sign the Agreement without any international ex-
perience on this matter was very short, less than 2 months. This prompt 
effort was required by the complex water situation in the basin and the 
commitment of the states to avoid any aggravation of the situation and 
normalize the environmental and economic conditions as much as possi-
ble, ensuring the unhindered establishment of the new sovereign states.

Main achievements of the Central Asian States included:
• Basin countries have the same rights to use, and bear the 
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the amount of USD 2 million to address the urgent needs of the Aral Sea 
Region (Kazakhstan – 35%, Kyrgyzstan – 5%, Tajikistan – 5%, Turkmeni-
stan – 27.5%, and Uzbekistan – 27.5%.)

And since 1997, based on our suggestion, the Fund had annually 
prepared a list of priority measures for the Aral Sea Region, which had 
to be developed by the Executive Directorate based on the inputs of the 
two districts and the Kyzylorda province administration, coordinated 
with the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan and ap-
proved by the EC IFAS, created in 1997 to replace the Executive Direc-
torate of IFAS and the Executive Committee of the ICAS, as proposed by 
the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev and the President of 
Turkmenistan Saparmurat Niyazov.

During the next 10 years until 2007, these programs guided the vari-
ous works funded by the Kazakhstan Executive Board of the IFAS, the 
funding amounted to more than USD 4 million. During these years, the 
Government of Kazakhstan underprovided the IFAS – against the obliga-
tions of the States – according to my calculations, more than USD 150 
million. Given that the Government Procurement Law does not extend 
on the IFAS organizations, these funds could be used for cheaper, more 
rational, more efficient construction “without much fuss” and with the 
participation of leading companies of the world such as Halliburton and 
others, of not only the Kokaral Dam, but also the Aitek, Aklak and many 
more. Alas.
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2. A single unified system for the Aral Sea Basin to measure and use 
water resources, and a system of environmental monitoring;

3. Measures to improve water quality, manage all forms of pollution 
and reduce the discharge of pollutants into water sources;

4. Interstate program “Clean Water” and “Health” to ensure supply 
of safe drinking water, and improve sanitary and epidemiological situa-
tion;

5. Measures to improve water management and environmental 
conditions in the upper watersheds;

6. Engineering solutions to create artificially watered landscape eco-
systems in the deltas of Amudarya and Syrdarya and adjacent areas of 
the dried bottom of the Aral Sea;

7. Completion of collector paths along the Amudarya and Syrdar-
ya, and measures to improve the capacity of Syrdarya River below the 
Shardara reservoir;

8. Automation of Control Systems (ACS) for water resources in the 
basins of Amudarya and Syrdarya.

Objectives of the Programs were to find ways of more rational use of 
water resources and existing reservoirs for irrigation and energy purpos-
es in the interests of the economies and the environment of all countries 
in the Aral Sea Basin.

To achieve this objective we needed to address the following prob-
lems:

Establish rational regulation regimes for Naryn-Syrdarya and 
Vakhsh-Amudarya cascade by maximizing the combination of irrigation 
and energy-production regimes;

In determining the rational reservoir-assisted flow regulation re-
gimes, not only the interests of irrigation and production must be taken 
into account, but also the social and environmental issues;

In June 1994, Paris hosted an international meeting of donors, 
where the Program results were reported. Recognizing the specific na-
ture of the problem, the donors and other participants confirmed their 
willingness to provide funding in the amount of USD 31 million.

The actual completion of projects under the Program:
1. The “Strategy for water allocation, water management and pro-

tection of water resources in the Aral Sea Basin” is an essential part of 
the “Program of specific actions” and was developed in order to imple-
ment the unified mechanism for transboundary water management 
agreed by the countries and to determine the optimum regimes for the 
reservoir cascades on Syrdarya and Amudarya Rivers. The General provi-
sions of the Aral Sea Basin water strategy developed under the project 
were actually finalized in 1996.

responsibility for the water resources, ensuring their rational 
consumption and protection (Article 1).
• The countries commit to prevent any actions on their territories 
that could affect the interests of other parties and harm them, lead to 
changes in the agreed quantities of water consumption or pollution of 
water sources (Article 3).
• The countries commit to cooperate in addressing the environmental 
issued associated with the Aral Sea shrinkage, as well as to establish 
volumes of sanitary releases annually, based on the water abundance in 
the interstate water sources (Article 4).
• Countries decided to set up, on a parity basis, the Interstate 
Commission for Water Coordination (ICWC) to regulate, use rationally 
and protect water resources in the inter-state sources; the membership 
of the commission shall include the executives of water agencies, who 
shall meet quarterly and as needed, at the initiative of the parties.
• Meetings of this commission shall be alternately chaired by 
representatives of the States and held in the relevant capitals (Article 7).

A further step towards regional cooperation was made by the Heads 
of the Central Asian States when they signed the “Agreement on joint ac-
tion to address the problems of the Aral Sea and surroundings, improve 
the environmental health and ensure socio-economic development in 
the Aral Sea Region” (March 26, 1993, Kyzylorda).

It was decided to establish the International Fund for Saving the Aral 
Sea (IFAS) and the Interstate Council of the IFAS, to be membered by 5 
people from every country, and I was elected as a member of the Inter-
state Council of the Republic of Kazakhstan representing the IFAS.

Water resources have always been the subject of specific attention 
of the Heads of the Central Asian States, as the distribution and rational 
use of water in this region have always shaped the dynamics of develop-
ment in its states. For example, we can cite the opinion of the then U.S. 
President Bill Clinton, ‘Any solution found to the problems of the Aral Sea 
will depend on proper management and allocation of water resources in 
the region. I believe that the creation of the Interstate Council and adop-
tion of Kyzylorda Agreement are an important step in this direction’ (end 
of quote).

In January 1994, the Conference of the Heads of Central Asian States 
in Nukus adopted a “Program of specific actions to improve the environ-
mental situation in the Aral Sea Basin in the next 3-5 years”. The program 
included the development of:

1. General water allocation strategy and drafting the interstate leg-
islative and regulatory instruments on its basis, as well as regulations on 
maximum allowable limits of water consumption;



384 385INTERNATIONAL FUND FOR SAVING THE ARAL SEA

INTERNATIONAL FUND FOR SAVING THE ARAL SEA, KAZAKHSTAN (FACTS AND EVENTS)

INTERNATIONAL FUND FOR SAVING THE ARAL SEA

INTERNATIONAL FUND FOR SAVING THE ARAL SEA, KAZAKHSTAN (FACTS AND EVENTS)

C
h

a
P

te
r

 5

C
h

a
P

te
r

 5

satisfied with the firm’s performance.
With respect to Amudarya River Delta, the study on conservation 

and development of wetlands in the delta developed a comprehensive 
report and recommendations on how to create a controlled delta sys-
tem with optimum required parameters. The project is still being imple-
mented.

Restoration of the Northern Aral Sea began in 1995 and completed 
in 2006, the Northern Aral Sea (NAS) was created with Kokaral Dam of 
12 km in length with a spillway, the water level today is around +42 m of 
water (natural elevation +53 m).

Regulation of Syrdarya river flow commenced with the support of 
the World Bank in 1995, the work included the following:
• waterworks built on Syrdarya – Aytek, Aklak and Karauzyak;
• overhauled dams – Kazalinsk, Kyzylorda, Shardara;
• protective dams built along the banks of the Kazakhstan part of 
Syrdarya River.

Today, the next phase of this project is being implemented.
5. The Project “To develop and implement interstate programs 

“Clean Water” and “Health” to ensure supply of safe drinking water to 
the population of Central Asia, and improve the sanitary and epidemio-
logical situation”.

The work on this project started in 1995, in Kazakhstan, Turkmeni-
stan, and Uzbekistan at the same time, funded with the loans from the 
World and the Asian Banks as well as grants and loans from countries 
such as Japan, Kuwait, and Germany.

The work included:
• constructing new water supply pipelines;
• upgrading running water treatment facilities;
• upgrading rural distribution centers;
• reconstructing water supply systems in cities, located in the lower 
reaches of Amudarya and Syrdarya Rivers;
• reconstructing and expanding the underground water intakes;
• constructing group pipelines;
• constructing desalination plants;
• modernizing SES laboratories;
• constructing diagnostic centers and modernizing other medical 
sites.

6. The Project to “Undertake water management and environmen-
tal studies and based on the results of these, implement focused meas-
ures to improve the environmental conditions in the upper watersheds”

The Project prepared national reports and proposals to implement 
the work, no further funding has been decided upon.

2. The Project on “Improving the surface water measurement sys-
tem at hydrological stations in the Aral Sea Basin” of major inter-State 
significance pursued the following objectives:

Preservation of the minimum possible number of stations and crea-
tion of new stations in Amudarya and Syrdarya River Basins; equip the 
stations with modern facilities to address the water allocation issues;

Improved water quality registration at hydrological stations of major 
interstate significance;

Increasing the speed of transmission and availability of reliable data 
on quantity and quality of water for the purposes of interstate water 
distribution.

The project planned to equip 25 hydrological stations, including 20 
on rivers (the rest on collectors) and organize 6 group stations located in 
the following cities:
• Kyzylorda (Kazakhstan);
• Uzgen (Kyrgyzstan);
• Fergana (Uzbekistan);
• Tuyamuyun (Uzbekistan);
• Kurgan-Tube (Tajikistan);
• Kirki (Turkmenistan).

Eventually, only the pilot stations in Tajikistan and Uzbekistan were 
upgraded and equipped.

3. Develop principles to improve water quality, limit all types of pol-
lution, take effective measures to reduce, and eventually completely 
stop all discharges into the river.

Under this project, the Central Asian specialists prepared national 
reports, which reflect the following matters:
• quality of surface and groundwater;
• monitoring system of water quality and sources of pollution;
• treatment and re-use of sewage and drainage water;
• prevention of pollution from industrial and agricultural effluents;
• regulatory framework for treatment of polluted water.

Additionally, proposals for the management of water quality were 
developed as well.

No work at the regional level was performed.
4. The Project to “Undertake the relevant research and select engi-

neering solutions, then design the plans and create artificially watered 
landscape ecosystems in the deltas of Amudarya and Syrdarya and ad-
jacent areas of the dried bottom of the Aral Sea…” The project includ-
ed studies of Amudarya delta and priority works to shape up the land-
scaped areas, including rehabilitation of Sudochye Lake. The contract 
was awarded to Euroconsult but the Uzbekistan experts remained dis-
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7. The Project to “ensure Automation of Control Systems (ACS) for 
water resources in the basins of Amudarya and Syrdarya”

The Project never received the donor support in full.
The project prepared the feasibility study for the basins of Amudar-

ya and Syrdarya. The headworks of channel Dostyk and headworks of 
channels in Fergana Valley were automated, monitoring equipment was 
installed on the River Chirchik, and the pilot project for the headworks of 
Southern Gololodnostepskiy canal was developed.

8. The WARMAP Project - Water Resources Management and Agri-
cultural Production in the countries of Central Asia.

The project established WARMIS and WUFMAS databases at the re-
gional level and developed a feasibility study.

During 1995-2000, there were eight WARMIS information system 
centers created: three regional ones (SIC ICWC, BWO Amudarya and 
BWO Syrdarya) and five national ones (Kazakh branch of the SIC, Kyrgyz 
branch of the SIC, Tajik branch of the SIC, Turkmengiprovodhoz, Comput-
ing Center of the MAWR of Uzbekistan). However, the issue of funding 
and staffing of these centers is still unresolved.

8 years after adoption of the first decision (1994), the Heads of the 
Central Asian States, in October 2002, in Dushanbe, adopted a new Reso-
lution “On main directions of the Program of specific actions to improve 
the environmental and socio-economic situation in the Aral Sea Basin for 
the period of 2003-2010”.

The second program of 2002 was a continuation and development 
of the first program, the task for the next 8 years were better specified 
and the execution of these measures was assigned on the governments 
of the Central Asian States, the Executive Committee of the IFAS, the 
Interstate Commission for Water Coordination (ICWC) and the Interstate 
Commission on Sustainable Development (ICSD).

MAIN DIRECtIoNS oF tHE SECoND PRogRAM ADoPtED IN 2002
№ Program title objective and goals
1 Developing coordinated 

instruments for 
integrated water 
resources management in 
the Aral Sea Basin

Develop a package of agreements 
on Syrdarya River Basin
Develop a package of agreements 
on Amudarya River Basin

2 Rehabilitation of water 
facilities

Restore irrigation and drainage 
systems in the countries of Central 
Asia
Ensure safety of dams and reser-
voirs
Better use land resources and 
increase their productivity

3 Improving the envi-
ronmental monitoring 
systems

Create a regional data bank on 
water resources in order to predict 
the water abundance
Develop a system for the trans-
boundary waters monitoring in the 
Aral Sea Basin
Improve the monitoring of snow 
and ice resources in the region
Develop a model of climate change 
and forecast the impact of these 
changes on the water resources of 
the Aral Sea

4 Program of disaster man-
agement

Develop projects to prevent water 
and wind erosion
Strengthen the river shores
Maintain and replant the woods in 
the upper watersheds and in the 
Aral Sea Region
Elaborate the flood control, regula-
tion and other measures related to 
the prevention and elimination of 
impacts of natural disasters
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5 Program to promote the 
solution of social prob-
lems of the region

Assist in implementation of pro-
grams to protect public health in 
the countries of Central Asia
Assist in implementation of pro-
grams to improve living standards 
and create jobs
Assist in implementation of projects 
to provide clean drinking water
Develop the continuous environ-
mental education system, as the 
basis for sustainable development 
of the region
Ensure interaction of non-govern-
mental organizations in the Central 
Asian republics (CAR’s NGOs) and 
effective public participation in ad-
dressing the Aral Sea issues.

6 Improving physical infra-
structure and strengthen-
ing legal framework of 
interstate organizations

Improve the physical infrastructure 
and strengthen the legal frame-
work of interstate organizations 
(EC IFAS, BWO Syrdarya and BWO 
Amudarya)

7 Developing and imple-
menting regional and 
national environment 
conservation programs in 
the upper watershed

Develop and implement regional 
and national conservation pro-
grams in the upper watershed

8 Developing and imple-
menting regional and 
national programs on sus-
tainable use of water in 
Central Asian economies

Restore irrigation and drainage 
systems and increase productivity 
of irrigated land in Central Asia

9 Developing and imple-
menting an international 
program of sanitary and 
environmental reha-
bilitation of human 
settlements and natural 
ecosystems in the Aral 
Sea Region

Assist in the implementation of 
projects to improve the health of 
natural ecosystems in the Aral Sea 
Region

10 Developing an interna-
tional sustainability and 
biological productivity 
recovery program

Assist in the implementation of 
projects to restore environmental 
stability and biological productivity 
of the natural ecosystems in the 
Aral Sea Region

11 Designing the Concept of 
sustainable development 
in the Aral Sea Basin

Develop and adopt a fundamental 
policy document for implementa-
tion of a common strategy on reha-
bilitation and sustainable develop-
ment in the Aral Sea Basin

12 Regional action program 
to combat desertification

Combating desertification, devel-
opment of alternative living and 
business conduct methods
Monitoring of desertification

13 Improving wetlands in the 
lower reaches of Amudar-
ya and Syrdarya Rivers

Save wetlands in the lower reaches 
of the rivers

14 Rationalizing the use of 
saline drainage water

Take measures to improve the 
quality of drainage water to enable 
re-use

Resolutions of the Heads of Central Asian States in 1994 and 2002 
set out certain obligations, in the first Resolution:

‘The Executive Committee of the Interstate Council shall plan, 
coordinate, develop and monitor the implementation of the planned 
program, engaging the scientific, design and other organizations of all 
participating states in these activities...’

and in the second Resolution:
‘The EC IFAS shall, together with the ICWC and ICSD and in 

consultation with the Governments of the founder-state, before March 
1, 2003, develop and submit the Program for approval of the Board of 
IFAS and to search for potential donors to fund this program.

Governments of IFAS founder-states, the EC IFAS, ICWC and ICSD 
shall provide assistance in completion of the work commenced under 
the Water and Environment Management Project’

The pertinence and vital importance of these Resolutions laid in the 
following:

• quickly, immediately after the collapse of the USSR, the 5 Central 
Asian States adopted joint decisions to normalize the situation associated 
with the environmental crisis that emerged in the Soviet Union;

• all projects and programs planned for implementation are 
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still not elaborated and finalized.
With this complex situation in the region, we need to jointly find 

new approaches, take new actions to normalize and develop water 
cooperation.

The sustainable development of our countries is not possible without 
addressing the matter of coordinated water resources management of 
transboundary rivers in the basin. It is imperative to establish a sound 
legal framework of joint action. To this end, it would be of interest to 
develop and put in place a “Water doctrine of Central Asia” (could be 
called a “Convention”).

Over the years from 1993 through 2012, the Resolutions, 
Declarations, Statements of the Heads of the Central Asian States had set 
all the main directions of work to be undertaken in the region to address 
the socio-economic and environmental issues, and it is important to 
summarize the provisions of these political and legal instruments to 
develop and prepare, under the auspices of IFAS, a joint action strategy 
for the near-term future, making corresponding adjustments to the 
ASBP-3, and taking into account all the projects of the past programs, 
which never came to life.

In order to achieve success in the region, we must:
a) secure implementation of a high-quality water resources 

management system, and a system of sustainable financing of the water 
infrastructure and the work of interstate agencies for regulation and 
protection of transboundary rivers’ water resources;

b) continuously improve the comprehensive, integrated approaches 
in transboundary water management at the regional level;

c) intensify our efforts to prevent and reduce water pollution, 
improve the quality of water resources and ecosystems;

d) develop a new approach to water, food, energy and recognition 
of their relationship in the process of planning and decision-making, 
improve productivity and sustainable management of natural resources;

e) taking into account the growing demand for water in the region, 
the reuse of water in all sectors of economy requires the integrated 
water resources management approach, which will be assisted by the 
set of principles and processes developed to facilitate decision-making, 
planning and investment in the sector at all levels of governance;

f) there cannot be food safety without water, because it is the key 
factor for agriculture and food production. Consequently, our work in 
the field of water and food security should be integrated and make 
provisions for the effective use and protection of water resources;

g) water resources and energy production become increasingly 
interrelated because water is one of the main elements in the production 

priority and comprehensive in nature. The approach is based on 
ecosystems and is common for all joint actions.

Resolutions of the Heads of Central Asian States mainly aimed to 
address the following tasks:
• achieve joint management of water resources in interstate water 
sources;
• ensure optimum necessary parameters of ecosystems and 
biodiversity;
• universally restore order in rational use and conservation of water 
resources;
• improve and strengthen the socio-economic development of the 
region.

In order to implement the joint plans, the states established a 
number of interstate bodies:
• The International Fund for Saving the Aral Sea (IFAS)
• The Executive Committee of IFAS
• The Interstate Commission for Water Coordination with its executive 
bodies – BWO Amudarya and BWO Syrdarya, and the SIC
• The Interstate Commission on Sustainable Development

Over the 20 years, the governments of Central Asian States and the 
interstate bodies have made substantial accomplishments.

The main results in my opinion are continued operation of these 
institutional bodies and ongoing interstate cooperation.

The main reasons for non-fulfillment of programs and projects 
approved by decisions of the Heads of the States are as follows:

First: one of the key focuses of cooperation between the Central 
Asian States is the joint management and rational use of water resources 
in the basin of the Aral Sea.

Water authorities of Central Asian States that were assigned to 
engage on this issue in each state, unfortunately, are not interagency 
coordinating bodies with sufficient powers to regulate the use and 
protection of water resources;

Second: the trend and the habit of the command-and-control 
approach of previous years still persists, and the current local executive 
bodies often impede the efforts of interstate structures to implement 
the agreed Resolutions to manage and distribute the water resources;

third: The ICWC, ICSD, and EC IFAS tend to work independently and 
scatter efforts, there’s no one to coordinate their activities.

Fourth: The strong dependence of projects and programs on donor 
funding. Up until now, the issues of funding of operations and structure 
of the interstate bodies of the IFAS haven’t been addressed in full.

Fifth: The mechanisms of rotation of the Head of IFAS structures are 
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SEILBEK SHAUKHAMANOV
Social and political activist,
Member of the Interstate Council for the Aral Sea 
(1993-1996)
The Head of Kyzylorda province at the time.

Destiny of the Aral Sea is the destiny of people
The problem of the Aral Sea is not only a trag-

edy of Amudarya and Syrdarya, or the Aral Sea Re-
gion, but it is a social, economic and environmental 
disaster of a global scale. Over the past decades, 
the surface area of the Aral Sea – once the fourth 
largest lake in the world – decreased significantly 
jeopardizing both the local life support systems, 
and the national prosperity. Drying of the Aral Sea 
has caused one of the most serious man-made en-
vironmental disasters in the world. This alarm first 
rang during the Soviet times, when the water pro-
fessionals, environmentalists, scientists, heads of 
districts and of the province, the Central Asian Republics altogether tried 
to attract attention. Unfortunately, no measures were taken on the part 
of the Union to prevent the Aral Sea catastrophe. As a result, in 1990 the 
annual inflow of water into the Aral Sea dramatically reduced from 56 
cubic km to 12.9 cubic km.

The water level has dropped 16 meters (from 54 meters to 38 me-
ters), and the area of the reservoir has halved – the Sea shrunk by 33 
thousand square kilometers and divided into two parts: the Northern 
Sea (the Small Aral Sea) and the Southern Sea (the Big Aral). In some 
places, the shoreline of the sea has receded by 100-150 km. Shrinking of 
the Aral Sea has affected the livelihoods and health of five million people 
who lived in the deltas of Amudarya and Syrdarya.

That is why, in these circumstances, the Heads of the sovereign Cen-
tral Asian States have expressed their desire to take joint actions to com-
bat the Aral Sea crisis in the context of addressing matters of the shared 
transboundary water resources use.

the first action occurred in February 1992, when the “Agreement 
on cooperation in joint management and protection of interstate water 
sources” was signed, and the Interstate Commission for Water Coordina-
tion (ICWC) – an interstate authority for water resources management 
– was established to make decisions on water use limits for the countries 
of the basin, annually measuring the resources of transboundary rivers 
in the region.
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of energy and industrial processes. The electricity, in turn, is essential 
for the production and distribution of water resources. Therefore, the 
issues of water management and energy must be considered together 
and be harmonized with the natural water cycles in order to promote 
the rational and efficient use of water and electricity to meet the needs 
of all, and first and foremost, we must harmonize our water and energy 
policies;

h) consider the task of increasing the water use efficiency, the 
management of ecosystems and wetlands, restoration and conservation 
of forests and mountain ecosystems as the utmost priority. Protection 
of biodiversity and conservation of ecosystems is an integral part of the 
water management framework.
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for the International Fund for Saving the Aral Sea. In 2010, the UN Secre-
tary General Ban Ki-moon visited the Aral Sea. During the meeting with 
the Heads of States of the region, he paid particular attention to the en-
vironmental issues and security in the region, and promised all possible 
assistance to the region on the part of UN. Several Programs to address 
the Aral Sea issues were adopted for 2, 3, 5 and 7 years.

The large-scale works in our province helped resolve many critical 
issues.

In the early 90s, the Kazakhstan part of the Aral Sea Region was de-
clared an environmental disaster zone. 

The year of 1992 saw the adoption of the Law “On social protection 
of citizens harmed by the environmental disaster in the Aral Sea Region”, 
which divided the area around the Aral Sea into three zones of residence:
• zone of environmental disaster
• zone of environmental crisis,
• zone in environmental pre-crisis.

People living in the region, depending on their environmental zone, 
were legally granted compensations and benefits. In Aral and Kazaly dis-
tricts, the wages and pensions increased by 50%, and in other areas by 
30%.

This law was passed in the transition period when the people in the 
Republic often did not get their wages, pensions and benefits paid at all. 
Today, this law adds about KZT 9 billion to the pay of people in Kyzylorda 
province.

Under the adopted Programs, there were some large-scale projects 
implemented in the province. In particular, the first phase of the ma-
jor national project “Regulation of the Syrdarya river flow and the water 
level in the northern part of the Aral Sea” (RSNAS), which had the overall 
budget of USD 85 million. The project resulted in the increased capacity 
of Syrdarya from 350 to 700 cubic meters per second. The water level in 
the Small Sea rose from 39.90 m BS to 42 m BS. The surface area of the 
sea had enlarged from 2,414 to 3,262 km, i.e. an increase of 848 sq. km 
or 34%. The volume of water in the sea increased from 15.6 to 26.7 cu. 
km, i.e. by 11.1 cu. km or more than 70 %.

The ecosystem and biodiversity of the region had improved, the sys-
tem of lakes received more water, the scale of breeding and fish catch 
had increased dramatically.

The facilities that were commissioned over time are the Aklak wa-
terworks, Kokaral Dam, the Ayteke building complex. The banks of the 
river were protected with dams. The Kazaly and Kyzylorda waterworks 
and Shardara and Arnasay Reservoirs had undergone capital repairs. All 
this improved the environmental, social and economic conditions for the 

the second action was undertaken in January 1993, when the 
Heads of the Central Asian States decided to establish the International 
Fund for Saving the Aral Sea (IFAS).

The main objective of the Fund is to improve the environmental 
health and ensure socio-economic development of the Aral Sea Region.

On March 26, 1993, Kyzylorda witnessed an important event in the 
life of all people of Central Asia – the International Conference on the 
Aral Sea problems.

This conference dedicated to the problems of the Aral Sea was at-
tended by the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Naz-
arbayev; President of the Kyrgyz Republic Askar Akayev; President of the 
Republic of Uzbekstan Islam Karimov; President the Republic of Tadzhik-
stan Emomali Rakhmonov, Deputy Chairman of the Council of Ministers 
of the Russian Federation Georgiy Khizha.

This region, the city of Kyzylorda, had never hosted events of such 
an international significance before. The meeting was organized at a high 
level and was held in an atmosphere of mutual understanding. Along 
with the others, we also made a material contribution to this interna-
tional, interstate, political and socially significant event.

Presidents of the fraternal countries have expressed their gratitude 
to the organizers of the International Conference for the warm welcome 
and hospitality. Some important and promising documents were signed 
back then at the Conference. For the first time ever, the problem of the 
Aral Sea was brought to the global and international level.

The Heads of the Central Asian States signed the “Agreement on 
joint action to address the problems of the Aral Sea and surroundings, 
improve the environmental health and ensure socio-economic devel-
opment in the Aral Sea Region”. The Agreement established the Execu-
tive Committee permanently headquartered in Tashkent, the Interstate 
Council and the necessary commissions under it. I was elected a member 
of the Interstate Council.

The President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev 
addressed the heads of 32 countries of the world with a request to as-
sist and support the IFAS in implementation of measures to mitigate the 
impacts of the Aral Sea crisis.

In 1995, the United Nations International Conference on the Sus-
tainable Development of States in the Aral Sea Basin, attended by the 
Heads of the IFAS founder-states, adopted the Nukus Declaration.

In 1999, the countries adopted the Ashgabat Declaration, and the 
Joint Statement of the Heads of the Central Asian States on restoring the 
Aral Sea ecosystem was signed.

The UN General Assembly adopted a Resolution on Observer Status 
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Appendix 1 

resolution of the government of the 
republic of Kazakhstan

January 18, 1992
on urgent measures to radically transform the living conditions of 

population in the aral sea region

1. The Supreme Council of the Republic of Kazakhstan noted that as 
a result of the ongoing shrinkage of the Aral Sea, the environmental and 
economic conditions in the Aral Sea Region have aggravated to a crisis, 
the environment is completely out of balance, the living conditions and 
public health have deteriorated dramatically.

The previously adopted resolutions of the Supreme Council and the 
Government of the Republic on the Aral Sea and the Aral Sea Region 
have not been executed to the Council’s satisfaction.

In order to ensure social protection to the population of the Kazakh-
stan part of the Aral Sea Region, preservation and gradual restoration 
of the Aral Sea, the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan re-
solves:

In accordance with Article 49 of the Law of the Kazakh SSR “On En-
vironmental Protection in the Kazakh SSR” declare all districts of Kyzy-
lorda province and the city of Kyzylorda, the Baygany, Irgiz, Mugodzhary, 
Temir and Shalkar districts of Aktobe province, the Arys (including the 
city of Arys), Otyrar, Suzak, Turkestan (including the city of Turkestan) 
and Chardara districts of Shymkent province and the Dzhezdin district of 
Dzhezkazgan province an environmental disaster zone.

2. The Cabinet of Ministers of the Republic of Kazakhstan is instruct-
ed to take measures to provide benefits and compensations to the popu-
lation of the Aral Sea Region, differentiated for each of these districts, 
depending on the extent of the environmental disaster impact.

3. The Cabinet of Ministers of the Republic of Kazakhstan and the 
Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan are instructed to 
prepare for the VIII session of the Supreme Council of the Republic of 
Kazakhstan a draft Law “On the establishment of legal, environmental 
and economic requirements for economic and other activities, as well as 
social protection of the population harmed by the environmental disas-
ter in the Aral Sea Region”.

4. The Cabinet of Ministers of the Republic of Kazakhstan is instruct-
ed to take specific actions as follows:

- to implement the State National Program for Saving the Aral Sea 
and restoring the environmental balance in the Aral Sea Region for the 
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population of the Aral Sea Region. As a result, lives of the population 
became better, and migration processes sharply declined.

Now, people are pinning their hopes on the project RSNAS-2.
Under this project, the system of lakes will be restored, and a hydro-

power plant will be built. Raising level of the Small Aral will enable free 
sailing and resuming of commercial fishing.

We think and we hope that in future there will be a RSNAS-3.
As part of the third phase of the project, it would be good to restore 

the inter-farm and inter-district canals, drainage systems and water-
works. Restoring the altered soils that are the gold reserve of the country 
is of paramount importance.

To date, most of the irrigated land in the region is salinized, turned 
into salt marshes and cannot be used for agriculture. Any further delay 
in implementation of the decisions taken to eliminate the Aral Sea crisis 
will cost us a fortune. 
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Appendix 2

agreement between the republic of Kazakhstan, the Kyrgyz 
republic, the republic of tajikistan, turkmenistan and the republic 

of uzbekistan on cooperation in joint management, use and 
protection of interstate water sources

Alma-Ata, 18 February, 1992

The Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of 
Tajikistan, Turkmenistan and the Republic of Uzbekistan hereinafter re-
ferred to as “the Parties”,

prompted by the need for coordinated and organized joint manage-
ment of the interstate water sources, and with the purpose of furthering 
a continuous harmonized policy in the interests of economic develop-
ment and better living standards for the population;

building on the historical commonness of peoples living in the Re-
publics, their equal rights and responsibilities for the rational use and 
protection of water resources;

recognizing the indissoluble interdependence of interests of all Re-
publics in addressing the issues of shared water use consistent with com-
mon regional principles and norms of equitable water sharing;

understanding that only unity and joint coordination of actions will 
facilitate favorable environment enabling solution of socio-economic is-
sues, will allow to mitigate and stabilize environmental tension which 
originated as a consequence of water resources deficit, and taking into 
account that in the Republic of Tajikistan there is a disproportion in the 
irrigated land area per capita, and recognizing the need for a possible 
increase in water allocated for the irrigated agriculture there;

respecting the existing framework and principles of water allocation 
and building on the existing regulatory instruments focused on alloca-
tion of water in the interstate sources,

have agreed upon the following: 

Article 1 
Recognizing the shared ownership and the single nature of the re-

gion’s water resources, the Parties have equal rights to utilize and re-
sponsibility for the efficient use and protection thereof.

Article 2
The Parties commit to ensure strict observance of the agreed proce-

dures and rules of water resources use and protection.

period until 2005. Together with other independent stakeholder states, 
to decide on inter-republican water allocation and preservation of the 
Aral Sea;

- to improve the food supply including provision of environmentally 
sound food to the environmental disaster zone districts, drinking water 
supply to the population and livestock facilities of Dzhalagash and Kar-
makchi districts of Kyzylorda province.

5. Consider the military training activities on Vozrozhdeniye Island 
unacceptable.

The Cabinet of Ministers of the Republic of Kazakhstan is instructed 
to study the activity of that polygon and submit a proposal to shut it 
down to the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan.

6. Based on the Memorandum of Cooperation between the Gov-
ernment of the Republic of Kazakhstan and the UNEP, the Cabinet of 
Ministers of the Republic of Kazakhstan is instructed to achieve adoption 
of the Republic of Kazakhstan to the membership of UNEP, as well as to 
include the new National concept of recovery of the natural balance in 
the Aral Sea Basin, preservation and restoration of the Aral Sea, normali-
zation of environmental, biomedical and socio-economic situation in the 
Aral Sea Region on the agenda of the United Nations Environmental Pro-
gramme, with the appropriate support from the UNEP Fund.

7. The Committee of Ecology and Rational Management of Natural 
Resources is instructed to supervise implementation of this Resolution 
of the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan.

Chairman
of the Supreme Council
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to define and approve the annual water use limits for each Republic 
and the region as a whole, the appropriate schedules of reservoir op-
eration, adjustment of the above according to the updated forecasts de-
pending on water abundance and prevailing water and economic situa-
tion for the year.

Article 9
Appoint the BWO Syrdarya and BWO Amudarya as the executive 

and interdepartmental control bodies of the Interstate Commission for 
Water Coordination, which must function based on provisions that all 
structures and facilities at the rivers and water sources operated by the 
BWOs remain the property of the respective Republics, and are deemed 
to be entrusted for temporary operation to the BWOs, without any right 
of transfer or purchase as of 01.01.1992.

Operations of the Basin Water Organizations (BWOs) shall be fund-
ed from allocations from the budgets of water management bodies of 
the Republics on the basis of parity and share participation.

Article 10
The ICWC and its executive body shall ensure: 
strict compliance with the regime of releases and water use limits;
factual implementation of measures on efficient and prudent use of 

water resources, environmental releases in all rivers and irrigation sys-
tems (where provided), guaranteed supply of water to the river deltas 
and the Aral Sea in order to improve the environment and water quality, 
in conformance to the agreements achieved. 

Article 11 
All decisions made by the Interstate Commission for Water Coordi-

nation on the established limits of water intake, efficient use and pro-
tection of water resources shall be binding on all water consumers and 
water users.

Article 12
Parties agreed to elaborate, during 1992, a mechanism of financial 

and other liability for violation of the agreed water use regimes and lim-
its.

Article 13
All disputes have to be resolved by the heads of republican water 

management bodies and if needed, involving an independent third party 
representative.

Article 3
Each Party to the Agreement commits to ensure prevention of all 

and any actions within its territory which could violate interests of other 
Parties and inflict damages thereto, or cause changes in the agreed wa-
ter allocations or pollution of water sources.

Article 4
The Parties commit to jointly work on addressing the environmental 

problems related to the shrinkage of the Aral Sea, and to establish the 
amount of environmental releases annually, based on the water abun-
dance in interstate sources at every given year. In extremely dry years, 
there should be a special separate decision taken on water allocation for 
the districts experiencing severe water scarcity.

Article 5
The Parties commit to facilitate a wide information exchange on sci-

entific and technical progress in water management and complex use 
and protection of water resources, as well as common research activities 
to scientifically and technically inform the problem solving processes and 
to perform expert reviews of water-related projects.

Article 6
The Parties resolve to use the industrial potential of the Republics’ 

water facilities in the shared manner.

Article 7 
The Parties hereby resolve to create, on a parity basis, the Interstate 

Commission for Water Coordination to address the matters of regula-
tion, rational use and protection of interstate water resources, by includ-
ing top management of water organizations into its membership and 
by holding regular meetings quarterly and as initiated by the Parties if 
needed.

The Commission’s meetings shall be alternately chaired by repre-
sentatives of each state and hosted in the relevant capital.

Article 8
The functions assigned on the Interstate Commission for Water Co-

ordination:
to determine the water policy in the region, elaborate its lines of 

action with due regard to the needs of all sectors of the economy, the 
complex and rational use of water resources, the prospective program 
for the water supply in the region and measures for its implementation;
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Appendix 3

law of the republic of Kazakhstan 
as of 30.06.1992

“on social protection of citizens harmed by the environmental 
disaster in the aral sea region”

The problem of the Aral Sea being the largest environmental disas-
ter of the planet has become a burning issue. As a result, the Kazakhstan 
part of the Aral Sea Region was declared an environmental disaster zone 
by the Resolution of the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan 
“On urgent measures to radically transform the living conditions of pop-
ulation in the Aral Sea Region” dated January 18, 1992.

The intensive desertification and steady irreversible environmental 
degradation, deterioration of living conditions, and increased morbid-
ity caused new social, economic and environmental challenges requiring 
legislative solutions and regulatory measures for social protection of the 
population living in the environmentally unfavorable areas.

seCtIon 1. general ProvIsIons

Article 1. goals and objectives of the law
This Law is designed to ensure social protection of citizens harmed 

by the Aral Sea environmental disaster and to determine their status, 
classification of areas, to set compensations and benefits for persons in 
need of social rehabilitation, to establish the fundamental approaches 
to the creation of life and health care system for the population living 
in environmentally unfavorable areas, to provide conditions for sustain-
able livelihoods, priority supply of the population with environmentally 
clean food, medical facilities, drinking water, and to improve sanitary-
epidemiological situation.

The Law establishes the main mechanism to implement measures 
to address the social problems of Aral Sea Region.

Article 2. Classification of environmentally unfavorable areas in the 
Kazakhstan part of the Aral Sea region.

Given the severity of the current environmentally unfavorable con-
ditions, the impact of desertification and environmental pollution on hu-
man health, based on the concept of the Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan, the environmental disaster area in the Aral Sea 
Region is hereby divided into the following zones:

Article 14
This Agreement can be modified or amended only by joint decision 

of all Parties hereto.

Article 15
This Agreement shall become effective upon signing by all Parties.
The Agreement is made in Almaty, 18 February 1992.

For the Republic of Kazakhstan N. Kipshakbayev
For the Republic of Kyrgyzstan  M. Zulpuyev
For the Republic of tajikistan A. Nurov
For turkmenistan    A. Ilamanov
For the Republic of Uzbekistan R. giniyatullin
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drop in their biological productivity by not less than 50 percent;
• shallowing of the water bodies exceeding the average annual 
fluctuations.

2. The zone in environmental pre-crisis includes the territories of 
Baygany, Irgiz, Mugalzhar (within the boundaries of settlements of for-
mer Mugodhzar district), the Temir disctrict of Aktobe province; Arys (in-
cluding the city of Arys), Otrar, Suzak, Chardara districts and the city of 
Turkestan in the South-Kazakhstan province, the Ulytau district (within 
the boundaries of settlements in former Zhezdi area of Zhezkazgan prov-
ince) of Karaganda province.

seCtIon II. status of CItIZens harMed by the envIronMental 
dIsaster and CrIsIs sItuatIon In the aral sea regIon

Article 6. Status of citizens harmed by the environmental disaster
Citizens harmed by the environmental disaster include:
1) citizens who still live in or have lived for at least 10 years from 

1970 till present in the areas which received the environmental disaster 
zone status in the prescribed manner (including children under the age 
of 10);

2) citizens who have lost their health as a result of a disease causa-
tively associated with the environmental disaster, who have lived or cur-
rently live in this area for not less than 3 years.

Article 7. Status of citizens harmed by the environmental crisis
Citizens harmed by the environmental crisis include:
1) citizens who still live in or have lived for at least 15 years from 

1975 till present in the areas which received the status of the environ-
mental crisis zone in the prescribed manner (including children under 
the age of 15);

2) citizens who have lost their health as a result of a disease causa-
tively associated with the environmental crisis, who have lived or cur-
rently live in this area for not less than 5 years.

Article 8. Status of citizens harmed by the environmental pre-crisis 
impact

Citizens harmed by the environmental pre-crisis include: 
1) citizens who still live in or have lived for at least 20 years from 

1975 till present in the areas which received the status of the zone in en-
vironmental pre-crisis in the prescribed manner (including children and 
adolescents under the age of 18);

• zone of environmental disaster
• zone of environmental crisis,
• zone in environmental pre-crisis.

Article 3. the zone of environmental disaster
1. Main criteria to determine the boundaries of the environmental 

disaster zone are:
• steady rise in mortality;
• forced migration for environmental reasons;
• excess of the maximum permissible concentrations of pollutants in 
the environment to life-threatening amounts;
• complete destruction of ecosystems and the loss of their ability for 
self-regeneration;
• dramatic shallowing of water bodies exceeding the secular 
variations. 

2. The environmental disaster zone includes territories of Aral and 
Kazalinsk districts of Kyzylorda province, and Shalkar district of Aktobe 
province.

Article 4. the zone of environmental crisis
1. Main criteria to determine the boundaries of the environmental 

crisis zone are:
• steady rise in specific morbidity;
• excess of the maximum permissible concentrations of pollutants in 
the environment to health-threatening amounts;
• reduction in the diversity of species and violation of structural 
integrity of ecosystems, reduction of ecosystems biological productivity 
by 75 percent;
• critical shallowing of water bodies exceeding the average annual 
fluctuations.

2. The environmental crisis zone includes the territories of all dis-
tricts in Kyzylorda province (except those listed in Article 3), the cities of 
Kyzylorda and Leninsk, including settlements within their administrative 
and territorial jurisdiction.

Article 5. the zone in environmental pre-crisis
1. Main criteria to determine the boundaries of the environmental 

pre-crisis zone are:
• steady rise in morbidity associated with the environmental crisis;
• steady excess of the maximum permissible concentrations of 
pollutants in the environment;
• quantitative reduction of the diversity of species in ecosystems and 
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1) increased allocations to medical institutions by 1.5 times per 
capita in the environmental disaster zone, 1.3 times per capita in the 
environmental crisis zone, and by 1.15 times per capita in the zone of 
environmental pre-crisis;

2) targeted provision of medical equipment and medications;
3) regular comprehensive medical examinations for the entire popu-

lation of the region, provision of primary health and social care services 
in all hospitals and medical centers of the Republic, and other medical 
facilities where the people may be referred to by the relevant health 
authorities.

Article 13. Social Support to the population
1. Population in the environmental disaster zone shall be entitled to 

the following:
1) citizens who live in the zones of environmental disaster and envi-

ronmental crisis and who retired before January 1, 1998, shall be entitled 
to a pension increased by a special coefficient for living in the environ-
mentally unfavorable conditions by the zones:

of the environmental disaster – 1.5;
of the environmental crisis – 1.3;
2) wages and scholarships increased by a special coefficient for liv-

ing in the environmentally unfavorable conditions by the zones:
of the environmental disaster – 1.5;
of the environmental crisis – 1.3;
in the environmental pre-crisis – 1.2
3) an additional annual paid leave (which shall be added to the leave 

granted for harmful working conditions) by the zones:
of the environmental disaster – 12 days;
of the environmental crisis – 9 days;
in the environmental pre-crisis – 7 days;
4) alongside the annual leave, the harmed citizens shall be provided 

financial aid for rehabilitation in the amount of a monthly wage or salary, 
in addition to the current payments.

2. Pensioners and disabled people who live in the environmental 
disaster zone shall be entitled to the following:

4) a priority placement in geriatric homes and homes for the disa-
bled.

Article 14. [deleted]

Article 15. Additional compensations and benefits to those harmed by 
the environmental disaster

2) citizens who have lost their health as a result of a disease causa-
tively associated with the environmental crisis, who have lived or cur-
rently live in this area for not less than 7 years.

Article 9. on registration of citizens harmed by the environmental 
disaster

The citizens harmed by the environmental disaster shall be regis-
tered in conformance with the procedure established by the Cabinet of 
Ministers of the Republic of Kazakhstan at the place of their residence 
and the place of their previous residence in the environmental disaster 
zone.

Article 10. Changes in the boundaries of the environmental disaster 
zones harmed by the environmental disaster

Proposed changes in the boundaries of the environmental disaster 
area, within the zone of environmental disaster, environmental crisis and 
the zone in the environmental pre-crisis, as well as in the status of citi-
zens harmed by the environmental disaster shall be submitted for con-
sideration of the Supreme Council of the Republic of Kazakhstan by the 
Cabinet of Ministers of the Republic of Kazakhstan upon the recommen-
dation of the special state agency on the Aral Sea Region, the Ministry of 
Environment and Bioresources of the Republic of Kazakhstan, the Main 
Office of Hydrometeorology under the Cabinet of Ministers of the Re-
public of Kazakhstan, the Academy of Sciences of the Republic of Kazakh-
stan, the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan in association 
with the heads of local administrations and other relevant institutions 
and organizations.

seCtIon III. soCIal ProteCtIon of CItIZens lIvIng In the 
envIronMental dIsaster Zone

Article 11. Priorities in provision of food and quality drinking water
The Cabinet of Ministers of the Republic of Kazakhstan and the 

heads of local administrations shall prioritize provision of population in 
the environmental disaster zones with environmentally clean food and 
quality drinking water.

Article 12. organizing the healthcare, the financing and material supply 
of the healthcare system

The Cabinet of Ministers of the Republic of Kazakhstan guarantees 
to the population in the environmental disaster zone:
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tion in a hostel for the period of study.

Article 20. Reasons to modify and terminate payment of compensations 
and benefits 

Payment of compensation and benefits shall be modified and termi-
nated upon the change of status of the territory and status of the citizens 
in the manner prescribed by this Law.

Article 21. Extension of this law on citizens of other countries harmed 
by the environmental disaster in the Kazakhstan part of the Aral Sea 
Region

Citizens residing outside the Republic of Kazakhstan and harmed 
by the environmental disaster or environmental crisis in the Kazakhstan 
part of the Aral Sea region shall enjoy all the benefits provided for by this 
Law, in accordance with the interstate agreements.

seCtIon Iv. organIZatIonal and eConoMIC InstruMents to 
IMPleMent thIs laW

Article 22. Financial support and instruments to implement this law
Provisions stipulated in this Law on social protection of citizens shall 

be funded from the state and local budgets, as well as by organizations 
and businesses, voluntary contributions and charity.

The environmental rehabilitation and socio-economic development 
of the Kazakhstan part of the Aral Sea region shall be based on specific 
projects and state programs, with due regard to the requirements of this 
Law.

Article 23. Enforcement of this law
This Law shall be enforced by the Cabinet of Ministers of the Repub-

lic of Kazakhstan and the heads of local administrations.

Article 24. liability for violation of this law
Officers and citizens shall be liable for their failure to comply with 

this Law, as stipulated by the laws of the Republic of Kazakhstan. 

Persons referred to in Article 6 of this Low shall be entitled to:
3) right of free privatization of the currently occupied housing.
Article 16. Additional compensations and benefits to those harmed 

by the environmental crisis
Persons referred to in Article 7 of this Law shall be entitled to:
3) right of free privatization of the currently occupied housing.

Article 17. Compensation and benefits to persons who left the 
environmental disaster zone

1. Persons referred to in Article 6 of this Law shall be entitled to:
1) priority employment at the new place of residence according to 

their profession and qualifications, or in the lack thereof, another occu-
pation with regard to their preference or ability to learn new professions 
(specialties) with preservation of their wages during the training period, 
as specified in the Law.

2. Disabled persons of groups I and II, with disabilities resulting 
from the environmental disaster, shall be entitled to priority provision of 
housing at the new place of residence, with the exception of the provin-
cial centers and the city of Alma-Ata.

Article 18. Compensation and benefits to persons who were 
commissioned to work or who voluntarily moved to work in the 
environmental disaster zone

Persons who were commissioned to work or who voluntarily moved 
to work in the environmental disaster zone shall be entitled to:

3) priority allocation of apartments in the place of permanent resi-
dence to specialists in need of housing who worked in the environmental 
disaster zone for not less than five years.

Article 19. Social guarantees and compensations to the unemployed in 
the environmental disaster zone

The Government of the Republic of Kazakhstan and the local execu-
tive authorities of provinces, cities of the republican subordination and 
of the capital shall provide:

1) priority allocation of financial and material resources to create 
new jobs and organize paid social works;

2) favorable conditions for the employment of migrants from the 
environmental disaster zone to the environmentally safe regions;

4) priority (by setting quotas) admission to the educational institu-
tions providing professional technical and vocational, college and higher 
education n critical skills needed to address the Aral Sea Region prob-
lems, as well as to professional trainings with mandatory accommoda-
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Appendix 4

Joint communique
of the heads of the Central asian states

January 4, 1993, tashkent hosed the meeting of Heads of the 
States, the President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev, 
President of the Republic of Kyrgyzstan A. A. Akayev, Chairman of the 
Supreme Council of the Republic of Tajikistan E. Rakhmonov, President 
of Turkmenistan S. A. Niyazov, President of the Republic of Uzbekistan I. 
A. Karimov. Participants discussed in detail the political views on further 
strengthening of equal and mutually beneficial economic and humani-
tarian relations between these sovereign states.

As a result of the exchange of views, the Presidents instructed the 
Governments to consider matters related to pricing policy, development 
of communications, energy supply, issues of the Aral Sea and the Cas-
pian Sea, considering the interests of the states in the region. Parties 
decided to establish the International Fund for Saving the Aral Sea. It 
was deemed necessary to hold meetings of the Fund in Kyzylorda, Nukus 
and Tashauz.

The participants were unanimous in their opinion that the regular 
meetings of the Heads of States and Governments of the states are a 
necessity. The next meeting will be held in April a.c. in Ashgabad.

Appendix 5

agreement on joint action to address the problems of the aral sea 
and surroundings, improve the environmental health and ensure 

socio-economic development in the aral sea region

The Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of 
Tajikistan, Turkmenistan and the Republic of Uzbekistan hereinafter re-
ferred to as the founder states:

- taking into account the global nature of the Aral Sea shrinkage 
and the associated deterioration of the environment in the Aral Sea sur-
roundings, as well as the overall environmental crisis resulting from the 
deficit of water resources in the basin; 

- recognizing the threat of the current processes to the health and 
well-being of the people in the region, and its negative impact on the 
environment in other regions, the air pool balance, the economic devel-
opment and living in the states of the Aral Sea Region;

- understanding the necessity and urgency of uniting material and 
financial resources in order to overcome the crisis and to achieve envi-
ronmental safety in the region, primarily in the Aral Sea surroundings; 

- confirming their commitment to the international water law prin-
ciples, respecting the mutual interests of each of the sovereign states 
that are parties to this Agreement in the matters of usage and protection 
of water resources in the basin, guided by the necessity to preserve the 
Sea;

agreed on the following:

Article 1
The participating States recognize the following objectives as a com-

mon cause: 
- ensure rational use of the limited land and water resources of the 

Aral Sea Basin in order to achieve the necessary social and economic 
development and well-being of their people;

- maintain the required water quality in rivers, reservoirs, and 
springs by means of reducing – and, in future, preventing – discharges of 
industrial and urban waste waters, and polluted and saline collector and 
drainage waters into the natural streams;

- guarantee water inflow to the Aral Sea adequate to sustain a small-
er but stable aquatorium at an environmentally acceptable level and 
thus preserving the Sea as an object of nature;

- restore the balance in the destroyed ecosystems of the Region, pri-
marily in the Amudarya and Syrdarya River deltas and at the surrounding 
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as an observer, to address the Aral Sea crisis and help rehabilitate the 
Aral Sea Region. It shall provide the required financial and technical as-
sistance in water treatment, creating the domestic and drinking water 
supply systems in the region, and combatting desertification; it shall also 
take part in the scientific and technical cooperation, designing the re-
gional projects, creating the environmental monitoring system, render-
ing expert services and assisting in the training of specialists.

Article 4
This Agreement is open for joining to any state interested in ad-

dressing the tasks and objectives set forth herein.
This Agreement shall be concluded for a 10-year period and shall be 

deemed extended for the same period, unless one of the participating 
states disagrees. Any participating state may withdraw from this Agree-
ment by providing an at least six months advance notice to the Deposi-
tory and other participating states of its intent.

Article 5
This Agreement comes into force upon signature.
Executed in Kyzylorda on March 26, 1993 in one original in Russian. 

The original shall be kept in the Archives of the Government of the Re-
public of Kazakhstan, and the latter will forward certified copies hereof 
to the signatory states.

For the Republic of Kazakhstan  N. Nazarbayev
For the Republic of Kyrgyzstan  A. Akayev
For the Republic of tajikistan E. Rakhmonov
For turkmenistan    S. Niyazov
For the Republic of Uzbekistan I. Karimov
For the Russian Federation as an observer

exposed seabed areas, creating artificial but stable landscapes;
- regulate the system and enhance the discipline of water usage in 

the basin, and develop the required interstate legal and regulatory acts 
that will set provisions to apply region-wide unified principles of loss and 
damage compensation;

- improve the sanitary and medico-biological living conditions for 
the population, particularly residents of the Aral Sea Region, and address 
the urgent problem of clean drinking water supply in the basin;

- develop and implement the coordinated social and economic de-
velopment strategy that would meet the requirements of environmental 
safety for the animals inhabiting the region, including those inhabiting 
the areas surrounding the participating states, and to organize natural 
reserves;

- building on the new mutually acceptable terms, resume the work 
to supply additional water resources into the Aral Sea Basin;

- foster, to the maximum extent, the scientific research, projects and 
other measures aimed at addressing the above; 

- create the most favorable, privileged and protective conditions for 
investors putting their funds into the programs and works aimed at en-
vironmental improvement and social and economic development of the 
Region.

Article 2
The participating states deem necessary to:
- establish, on a parity basis, the Interstate Council for the Aral Sea, 

which will include:
- a permanent Executive Committee headquartered in Tashkent;
- a Commission for Social and Economic Development and Coopera-

tion in Scientific, Technical, and Environmental Matters;
- the Interstate Commission for Water Coordination already estab-

lished under the Agreement signed on February 18, 1992 in Almaty.
The statute of the Interstate Council shall be approved by the Heads 

of the participating states.
The participating states agreed to draft a joint concept to address 

the Aral Sea crisis and rehabilitate the environment in the Aral Sea Re-
gion, and to draw up a coordinated program for a complex of scientific 
research and activities, and to create a common information system 
of environmental monitoring, and to organize publication of a regular 
newsletter “Vestnik” on the Aral Sea Basin issues.

Article 3
The Russian Federation shall participate in the Interstate Council 
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Appendix 6

statute of
the International fund for saving the aral sea
(this statute ceased to be in force since 1999)

I. Institutional framework of the Fund

1.1. The International Fund for Saving the Aral Sea, hereinafter re-
ferred to as the Fund, was established by the Resolution of the Heads 
of the Central Asian States adopted on January 4, 1993 in Tashkent, and 
acts on the basis hereof.

The key objective of the Fund is to fund and credit joint interstate 
practical actions and long-term programs and projects to save the Aral 
Sea, improve the environmental health in the Aral Sea Region and the 
Aral Sea Basin as a whole, with due account to the interests of all states 
in the region.

1.2. The founder states of the Fund are the Republic of Kazakhstan, 
the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan and the Re-
public of Uzbekistan. Other states that support the objective of the Fund 
and participate in financing of its projects and programs may enlist as 
founder states on parity basis.

International organizations and other legal entities may enlist as 
Participants in the Fund.

1.3. The Fund has the rights of a legal entity, an independent bal-
ance, a seal with its name, a letterhead and a logo.

The Fund cooperates with the state and public entities, and indi-
viduals.

1.4. The Fund shall create an international environmental bank for 
the Aral Sea “Aralecobank”.

II. structure of financing the fund
2.1. The Fund shall be financed by contributions of the founder 

states and participants. The founders and participants of the Fund may 
pay their financial contributions in rubles, freely convertible currency, 
as well as in kind and in assets. Initial contributions to the Fund from 
the founder states are recommended to amount 1 percent of the gross 
national income and shall be paid within six months from the date of 
signature hereof. Annual contributions of the founder states shall be de-
termined in separate agreements.

The Fund may also be financed from:
voluntary contributions from businesses, international and foreign 

non-governmental public and national organizations, legal entities and 

individuals;
funds allocated to specific targeted programs;
other contributions.
2.2. Should any money of the Fund not be used during the report-

ed year, these shall be transferred to the next fiscal year and cannot be 
withdrawn. It is prohibited to use the funds for purposes not provided 
for in this Statute, and not related to the problems of the Aral Sea.

2.3. The Fund’s assets comprise fixed and current assets, as reflect-
ed in its balance sheet.

III. Main lines of activities of the fund
3.1. The main lines of activities of the Fund include:

• to fund and credit joint interstate environmental, scientific and 
practical programs and projects aimed at saving the Aral Sea and 
improving the environmental situation in the areas impacted by the 
Aral Sea disaster, and to address the common social and environmental 
problems of the region;
• to fund the joint fundamental and applied research, scientific and 
technological developments to restore the environmental balance, 
rationally use natural resources and protect the environment;
• to establish and maintain the interstate environmental monitoring 
system, database and other systems focused on monitoring of the Aral 
Sea Basin environment;
• to raise funds for joint activities to protect the air pool, water and 
land resources, flora and fauna;
• to fund joint scientific and technical projects and developments in 
transboundary water resources management;
• to participate in international programs and projects to save the 
Aral Sea and to improve environment in the Aral Sea Basin.

Iv. rights of the fund
4.1. In order to achieve its objectives as specified in this Statute, the 

Fund has the right to:
• in the prescribed manner, establish branches and representative 
offices including with the rights of legal entities in the founder states and 
other countries, in order to engage in all activities that meet the goals 
and objectives of the Fund;
• engage in credit and other transactions with securities, act as a 
guarantor and deposit funds at banks, purchase shares, bonds and other 
securities in the prescribed manner;
• invest in areas related to environmental programs and projects;
• enter into contracts on its own behalf, open appropriate bank 
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6.2. The accounting and reporting shall follow the procedures set in 
the laws of the state where the Fund operates.

6.3. The founders of the Fund have the right to withdraw from the 
Fund and be reimbursed all their original and other contributions to the 
Fund except for the money spent on environmental programs and pro-
jects, having provided an at least six months prior notice to the Board of 
the Fund.

Any modifications and additions to the text of this Statute fall within 
the exclusive competence of the Board of the Fund.

The Fund’s operations may be terminated by Resolution of the 
Heads of the founder states of the Fund.

Executed in Kyzylorda on March 26, 1993 in one original in Russian. 
The original shall be kept in the Archives of the Government of the Re-
public of Kazakhstan, and the latter will forward certified copies of this 
Statute to all signatory states.

For the Republic of Kazakhstan  N. Nazarbayev
For the Republic of Kyrgyzstan  A. Akayev
For the Republic of tajikistan E. Rakhmonov
For turkmenistan    S. Niyazov
For the Republic of Uzbekistan I. Karimov 

accounts, make transactions and execute other legal acts.

v. Management of the fund
5.1. The Fund focuses its efforts on implementation of the programs 

and solutions to problems of the Aral Sea Basin developed by the Inter-
state Council and approved by the Heads of the States.

The founder states shall form the Board of the Fund, membered by 
two delegated representatives of each state.

The Board shall be chaired by the President of the Fund, alternately 
elected from amongst the Heads of the founder states for a one-year 
term.

The President shall manage the activities of the Fund, decide on its 
foreign and international affairs, make proposals on the amendments to 
the Statute of the Fund, review and approve the work plans of the Fund.

The Board shall create the Executive Directorate of the Fund, discuss 
issues related to admission of new members, appoint and dismiss the 
Executive Director and Chairman of the Board of Aralecobank and their 
deputies.

The Board of the Fund shall meet at least twice a year. The founder 
states can make proposals to call for additional meetings of the Board.

5.2. The Executive Directorate of the Fund is the executive and ad-
ministrative body of the Fund. It shall prepare the meetings of the Board 
of the Fund, make proposals as to the agenda and venue of the meetings 
of the Fund.

The Executive Director shall, in consultation with the President of 
the Fund, determine the structure and number of members of the Ex-
ecutive Directorate, procedure of payment and wages of the staff, terms 
of the employment agreements for the project and program contractors 
within the budget approved by the Board.

The Executive Director shall have the right to represent the Fund in 
all governmental, international and other enterprises and organizations 
without needing a power of attorney, to manage the Fund’s assets, fire 
and hire employees.

The Executive Directorate of the Fund and Aralecobank shall be 
headquartered in Almaty with branches in Kyzylorda, Nukus and Dash-
hovuz.

vI. accounting and reporting of the fund
6.1. The financial year shall run from 1 January to 31 December of 

the calendar year. At the end of each year, a report and the balance sheet 
of the Fund shall be drawn and submitted for approval by the Board of 
the Fund.
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Appendix 7

resolution of the heads of the founder states of Ifas 
on election of the President of the fund

Heads of the founder states of the International Fund for Saving the 
Aral Sea have RESOLVED:

To elect N. A. NAZARBAYEV as the President of the International 
Fund for Saving the Aral Sea.

Executed in Kyzylorda on March 26, 1993 in one original in Russian. 
The original shall be kept in the Archives of the Government of the Re-
public of Kazakhstan, and the latter will forward certified copies hereof 
to the founder states of the International Fund for Saving the Aral Sea.

For the Republic of Kazakhstan 
For the Republic of tajikistan
For the Republic of Kyrgyzstan 
For turkmenistan 
For the Republic of Uzbekistan

Appendix 8

decree of the Cabinet of Ministers of the republic
of Kazakhstan as of June 24, 1993 no 528
regarding the matters of the International

fund for saving the aral sea

Following the Resolution of the Heads of the Central Asian States, 
the founders of the International Fund for Saving the Aral Sea, dated 
March 6, 1993 and the Resolution of the Board of the Fund dated 19 
April 1993 on creation of the Executive Directorate of the Fund head-
quartered in Almaty, the Cabinet of the Ministers of Republic of Kazakh-
stan hereby decrees:

1. The Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan has to pay 
the initial contribution to the Executive Directorate of the International 
Fund for Saving the Aral Sea from the funds allocated in the national 
budget for 1993.

2. The State Committee of the Republic of Kazakhstan on public 
property and the head of the Almaty city administration have to trans-
fer to the balance of the Executive Directorate of the International Fund 
for Saving the Aral Sea an office space to accommodate the staff of the 
Directorate and the International Environmental bank Aralecobank, ac-
cording to the calculations provided.

3. The National Contract Corporation Kazcontract and the Ministry 
of Communications of the Republic of Kazakhstan have to supply the Di-
rectorate of the Fund, based on its applications, with cars, soft and hard 
furniture, office equipment, telephone, telefax and telex communication 
means and other necessary equipment and materials during the III quar-
ter of 1993.

4. In course of preparing the budget for the needs of the state, the 
Ministry of Economy and the Ministry of Finance of the Republic of Ka-
zakhstan have to consider centralized allocations to the Executive Direc-
torate of the International Fund for Saving the Aral Sea in accordance 
with agreements of the founder states.

5. The Ministry of Economy of the Republic of Kazakhstan has to al-
locate funds for the construction of housing for the Executive Directorate 
of the Fund in the city of Almaty.

6. Ministries, departments and heads of regional and city district 
administrations have to provide full support to the International Fund 
for Saving the Aral Sea and assistance in raising for the Fund, in the pre-
scribed manner, of funds from enterprises and organizations, businesses 
and other legal entities and individuals.   
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Appendix 9

address of n. naZarbayev
to the heads of 32 countries of the World

Message from the President of the republic of Kazakhstan
number I-423 dated June 28, 1993

to His Excellency
Mr. Kiichi Miyazawa,
Prime Minister of Japan

your Excellency,
Recognizing of the importance of protecting and preserving the en-

vironment for present and future generations, I consider it necessary to 
draw your attention to the disrupted environmental balance in the Aral 
Sea Basin.

As a result of disastrous shrinkage of one of the major closed lakes 
of the planet caused by acute water scarcity, there has developed an 
extremely dangerous environmental situation which extends to many 
states of the continent. Huge masses of salt and dust from the bottom 
of the drying sea are carried over long distances, rapidly destroying the 
ecosystem of the region. The threat of pervasive transformation of cli-
mate processes, flora and fauna on a global scale becomes more and 
more realistic.

As expected, man has become the main and the most vulnerable 
victim of the environmental imbalance. The incidence of cancer and car-
diovascular diseases in the Aral Sea Region rises every year, infant mor-
tality grows. Statistics are so alarming that we are now talking about the 
threat to the gene pool of hundreds of thousands of people living here. 
That is why the areas immediately adjacent to the Aral Sea have been 
declared the national zones of environmental disaster.

However, the crisis increasingly expands regardless of national bor-
ders; the scientists believe that in the foreseeable future it may become 
global. Aware of the duty we owe to our nation and the neighboring 
peoples as well as the global community in preserving the environment, 
we try to withstand the threat impending them. In March this year, the 
heads of the Central Asian states signed an Agreement on joint action 
to address the problems of the Aral Sea and surroundings, improve the 
environmental health and ensure socio-economic development in the 
Aral Sea Region. Our strive for consolidation to address the global envi-
ronmental issues resulted in creation of the International Fund for Sav-
ing the Aral Sea. Thus we laid the foundation for joint work focused on 

7. To register the heads of departments of the Executive Directorate 
and their deputies to receive medical care with the medical and health 
association under the Cabinet of Ministers of the Republic of Kazakhstan.

Prime minister
of the Republic of Kazakhstan
S. tERESCHENKo 
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list of countries to the heads of which the message from the 
President of the International fund for saving the aral sea was 

addressed:

1. The Australian Commonwealth
2. The Republic of Austria
3. The Kingdom of Belgium
4. The Federal Republic of Brazil
5. The United Kingdom
6. The Federal Republic of Germany
7. The Hellenic Republic
8. The Kingdom of Denmark
9. The Arab Republic of Egypt
10. The State of Israel
11. The Republic of India
12. The Islamic Republic of Iran
13. Spain
14. The Republic of Italy
15. Canada
16. The People’s Republic of China
17. The Republic of Korea
18. The State of Kuwait
19. Malaysia
20. The United States of Mexico
21. The Kingdom of the Netherlands
22. The Islamic Republic of Pakistan
23. The Kingdom of Saudi Arabia
24. The Republic of Singapore
25. The United States of America
26. The Republic of Turkey
27. The Republic of Finland
28. The Republic of France
29. The Swiss Confederation
30. The Kingdom of Sweden
31. South Africa
32. Japan 

saving the sea and ensuring normal living conditions for the population.
At the same time, we clearly understand that containment and 

staged elimination of this dangerous environmental stress will take a 
lot of hard work, time and money. However, the scale of the disaster 
is far beyond the material and technological capacities of Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan, who are left to face 
the threat of environmental explosion. Since the Aral crisis affects the 
vital interests of all humanity, our young countries count on the support 
of the international community. The International Fund for Saving the 
Aral Sea which was delegated the appropriate authority is open to broad 
cooperation in all aspects of elimination of the Aral crisis.

We believe that the joint efforts of the international community in 
combatting environmental destabilization no matter the source would 
not only solve regional problems, but also contribute to achieving the 
strategic goal of humanity – establishment of an international system of 
collective environmental safety.

I am confident that in this brief message I was able to bring the 
acuteness of this environmental problem across to you, and I am look-
ing forward to your help in initiating the process of providing support to 
the International Fund for Saving the Aral Sea from the state and pub-
lic organizations in your country, whose ranks enlist many advocates of 
preservation of the human environment, able to contribute significantly 
to this noble cause.

Mr. Prime Minister, please accept my assurances of highest respect.

NURSUltAN A. NAZARBAEV,
President of the International Fund for Saving the Aral Sea
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Appendix 10

decree of the supreme Council of the republic of Kazakhstan on 
ratification of the statute of Ifas

The Supreme Council of the Republic of Kazakhstan hereby decrees:
To ratify the Statute of the International Fund for Saving the Aral 

Sea, signed in Kyzylorda, March 26, 1993 by the Republic of Kazakhstan, 
the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan and the Re-
public of Uzbekistan.

Chairman of the Supreme Council
of the Republic of Kazakhstan
S. ABDIlDIN

Almaty, the House of Parliament
october 19, 1993.
No 2462-XII.

Appendix 11

resolution of the heads of Central asian states and the government 
of the russian federation on the Program of specific actions to 

improve the environmental situation in the aral sea basin in the 
next 3–5 years with account of the socio-economic development of 

the region

The Heads of the Central Asian States and the Government of the 
Russian Federation hereby resolve:

To approve the Program of specific actions to improve the environ-
mental situation in the Aral Sea Basin for the next 3–5 years, developed 
by experts and approved by the Interstate Council, and to endorse main 
provisions of the Concept to address the problems of the Aral Sea, the 
Aral Sea region and the Aral Sea Basin, with account of the socio-eco-
nomic development of the region.

For the Republic of Kazakhstan  N. Nazarbayev
For the Kyrgyz Republic  A. Akayev
For the Republic of tajikistan E. Rakhmonov
For turkmenistan    S. Niyazov
For the Republic of Uzbekistan I. Karimov
For the Russian Federation  yu. yarov

January 11, 1994, Nukus 
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Program of specific actions to improve the environmental situation 
in the aral sea basin in the next 3–5 years with account of the socio-

economic development of the region (main provisions)

The Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of 
Tajikistan, Turkmenistan and the Republic of Uzbekistan, with participa-
tion of the Russian Federation and building on the Agreement on joint ac-
tion to address the problems of the Aral Sea and surroundings, improve 
the environmental health and ensure socio-economic development in 
the Aral Sea Region, recognize the need to adopt the following Program:

1. Develop a common strategy for water distribution, water man-
agement and protection of water resources in the Aral Sea Basin and 
based on the strategy, draft the interstate legal and regulatory acts gov-
erning the matters of shared use and protection of water from pollution, 
with account of the socio-economic development of the region.

Develop and enact regulations governing the water consumption 
limits in agricultural and industrial production, as well as for various 
technological needs.

term of execution: 1994–1995.
2. Develop and implement a unified water use metering and ac-

counting system common for the Aral Sea Basin, and a regional envi-
ronmental monitoring system equipped with a data base; furnish hydro-
meteorological observation statins with instrumentation and equipment 
particularly in the upper watershed area.

term of execution: 1994–1996.
3. Develop principles to improve water quality, limit all types of 

pollution, take efficient measures to reduce and eventually totally stop 
the discharges of highly saline and contaminated drainage water and 
untreated industrial and domestic wastewater into the rivers and other 
water sources and lands of the IFAS neighboring states.

Complete the construction of collector tracks along the Amudarya 
and Syrdarya Rivers to protect these rivers from infiltration of discharg-
es, and upgrade and construct the needed sewage treatment plants in 
human settlements, industrial and agricultural enterprises of the Aral 
Sea Basin.

Take measures to increase the capacity of the Syrdarya River chan-
nel and the waste control structures of Shardara waterworks to ensure 
delivery of the planned volumes of water into the Aral Sea.

Complete the design and engineering activities to restore and pre-
serve the Small Sea.

term of execution: 1994–1997.
4. Undertake the appropriate research and studies to select the 

engineering solutions, then prepare projects and complete the work 
to create artificially watered landscape ecosystems at the territories of 
Amudarya and Syrdarya deltas and adjacent parts of the dried bottom 
of the Aral Sea, take the necessary ameliorative measures to restore the 
natural environmental regime and to rehabilitate these areas.

term of execution of the first stage: 1994–1997.
5. Develop and implement the interstate programs “Clean Water” 

and “Health” to ensure supply of the population in Central Asia with 
good drinking water and to improve the sanitary and epidemiological 
situation.

term of execution of priority activities and programs: 1994–1997.
6. Undertake the required water management and environmental 

studies and based thereon implement the specific measures to improve 
the situation in the upper watersheds.

term of execution: 1994–1998.
7. Equip the Basin Water Organizations, BWO Amudarya and BWO 

Syrdarya, with technical instrumentation, ensure implementation of the 
automated control systems (ACS) in these basins to organize information 
and forecasting centers at these BWOs.

term of execution of the 2nd phase project ACS – Syrdarya, and of the 
1st phase project ACS– Amudarya: 1994–1996.

8. Prepare a feasibility study (FS) for the donor water supply of the 
Aral Sea Basin from possible external sources.

term of preparation of the feasibility study: 1994–1997.
9. Crate favorable conditions for unhindered supply and transporta-

tion through the territories of Central Asian States and the Russian Fed-
eration of machinery, instruments, equipment, spare parts, material and 
technical resources, humanitarian aid and other cargo intended for the 
water and other organizations engaged in the construction and opera-
tion of irrigation systems and drainage facilities in the Aral Sea Basin.

term of execution: starting from the Q1 1994
10. Ensure free access and diplomatic immunity to the members of 

the Interstate Council for the Aral Sea, staff of its Executive Committee, 
engaged experts, members of the International Fund for Saving the Aral 
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Appendix 12

Joint statement by the Presidents of turkmenistan, the republic of 
Kazakhstan, the Kyrgyz republic, the republic  of tajikistan and the

 republic of uzbekistan
March 3, 1995 Dashkovuz

We, the Presidents of Turkmenistan, the Republic of Kazakhstan, 
the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan and the Republic of Uz-
bekistan, gathered in Dashkovuz for the annual meeting on the Aral Sea 
issues and having engaged in bilateral and multilateral negotiations we 
hereby declare;

Currently, our region is experiencing an important turn in its history. 
Since our states gained independence and sovereignty, they have been 
undergoing profound structural changes in their socio-economic, politi-
cal and cultural development. Today we set foundation to the democrat-
ic institutions of the states and the society.

Given the importance of the present moment, aware of our respon-
sibility for the current situation and the duty we owe to the future of 
our peoples, we confirm that the equal partnership, mutual respect and 
good neighborliness will be fundamental principles of our policy in rela-
tion to each other. We declare our will to fully support the creation of a 
favorable climate for close cooperation between our countries in politi-
cal, trade and economic, scientific and technical, cultural and humanitar-
ian areas.

Peoples living in the region share common history and culture, they 
are united by ancient traditions and moral values. They have always lived 
together in a spirit of mutual respect, peace and good neighborliness.

Along with the common spiritual values, we also share traditional 
trade and economic relations, based on the use of energy, water and 
other natural resources in the region.

We, the heads of the new states, must remember this and further 
build the capacity of the greatest legacy inherited from our noble an-
cestors, use it to expand the existing economic potential, and use this 
potential to address vital environmental concerns, the most pressing of 
which is the Aral Sea disaster.

Our countries are now members of the United Nations, the Organi-
zation for Security and Cooperation in Europe, the CIS and other inter-
national organizations. Respecting and adhering in our foreign policy 
to the universally recognized principles of international law, we affirm 
the unconditional respect to the territorial integrity and sovereignty of 
each other, and recognize our historical borders. We also recognize the 

Sea, staff of the Executive Directorate, members of commissions created 
under the Interstate Council, as well as employees of BWO Amudarya 
and BWO Syrdarya and bodies of the Interstate Commission for Water 
Coordination whine they perform their duties at the territory of Central 
Asian States.

Recommend the Governments of Central Asian States, the Inter-
state Council, the International Fund for Saving the Aral Sea and other 
international and civil society organizations to base their activities on 
the principles and provisions of this Program and the main provisions 
of the Concept of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and 
Uzbekistan to address the problems of the Aral Sea, the Aral Sea region 
and the Aral Sea Basin, with account of the socio-economic development 
of the region, endorsed by the Interstate Council for the Aral Sea on July 
13, 1993 in Tashkent.

Activities under the Program have to be financed by the money con-
tributed to the International Fund for Saving the Aral Sea by the founder 
states, other international funds, loans and grants from the World Bank, 
as well as from other sources found by the Central Asian States and pos-
sible targeted contributions.

The Executive Committee of the Interstate Council shall be in charge 
of planning, coordination, development and monitoring the implemen-
tation of activities under the Program, for this purpose engaging various 
scientific, design and other institutions from all the states signatory to 
the “Agreement on joint action to address the problems of the Aral Sea 
and surroundings, improve the environmental health and ensure socio-
economic development in the Aral Sea Region” signed on March 26, 
1993 in Kyzylorda.

For the Republic of Kazakhstan  N. Nazarbayev
For the Kyrgyz Republic  A. Akayev
For the Republic of tajikistan E. Rakhmonov
For turkmenistan    S. Niyazov
For the Republic of Uzbekistan I. Karimov
For the Russian Federation  yu. yarov

January 11, 1994, Nukus 
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Appendix 13

the nukus declaration 
of Central asian states and International organizations on 

sustainable development in the aral sea basin

Preamble
From century to century the Central Asian nations have made a sig-

nificant contribution to world culture. Their achievements in science, 
art and business became heritage of mankind. Even in ancient times, 
they learned how to build sophisticated irrigation systems and facilities 
to create oases in the desert. Their work built unrivaled still samples of 
architecture. Their genius committed fundamental discoveries in math-
ematics, astronomy, medicine, and engineering, but in recent years the 
population of the region got serious problems associated with environ-
mental disaster and aggravated political and economic difficulties of the 
transition period. The Aral Sea crisis is the result of ill-conceived policies 
towards the environment and natural resources. The main reason is the 
excessive consumption of water for irrigation from the Amudarya and 
Syrdarya Rivers. This led to the drying up of the Aral Sea and the unprec-
edented scale of the environmental impacts in the Central Asian region 
and the neighboring countries.

Growing water scarcity and deterioration of its quality have resulted 
in degradation of soils and vegetation, changes in flora and fauna, the 
decline of the fish-processing industry, as well as decrease in the effi-
ciency of irrigated agriculture. Worsening environmental situation has a 
direct and indirect negative impact on the living conditions of 35 million 
inhabitants of the Aral Sea Basin, the state of their health, and disrupts 
economic activity, all of which leads to increased migration in the region.

Today, there are regional bodies and specific action plans. This has 
opened new ways to attract international support, in particular, under 
the Aral Sea Basin Program. The program is based on the plans and aims 
at the sustainable development of this region. The scale and complexity 
of water-related issues require a comprehensive and multidisciplinary 
approach and development of cooperation between the countries of the 
region and the international community, require coordination of coop-
eration on the part of the World Bank, UNDP, and UNEP. Donors have 
provided significant support to the Aral Sea programs aimed at address-
ing the problems and the causes of the Aral Sea crisis.

Commitments
In light of the above and building on the results of discussions that 

right of each state to choose its own path of development, the model 
of the state and social organization, we reaffirm our commitment to re-
frain from making statements in relation to each other that could cause 
doubts about the unity of our purposes and serve the interests of hostile 
forces.

We all now deal with similar issues in building our states and de-
veloping fair societies in our countries based on democratic values and 
rejection of political, religious and other forms of extremism.

We declare our openness to equal and mutually beneficial coopera-
tion with each other and with all countries on two- and multilateral ba-
sis, we declare our firm and unwavering commitment to these principles 
as fundamentals to achieve the well-being and prosperity of our states 
and peoples.

For the Republic of Kazakhstan  N. Nazarbayev
For the Kyrgyz Republic  A. Akayev
For the Republic of tajikistan E. Rakhmonov
For turkmenistan    S. Niyazov
For the Republic of Uzbekistan I. Karimov 
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combating desertification, global climate change, biodiversity conserva-
tion and the protection of transboundary water sources.

Furthermore, we consider it necessary to adopt an International 
Convention on Sustainable Development for the Aral Sea. Matters of 
the joint water use and harmonization of environmental standards and 
related legislation should be addressed as a priority therein. In this con-
text, we appeal to the UN agencies, especially the UNDP, to assist us in 
drafting of such a convention.

III. Commitment to principles of human development
Abiding by our commitments to ensure health and social welfare 

which are an integral part of the concept of sustainable development, 
we recognize that the consequences of the Aral Sea crisis require urgent 
and specific action.

We promise to focus our efforts and resources on addressing the 
priority needs, and to this end we seek the relevant advice and support 
from the international community. We intend to raise the awareness 
of the international community on the Aral Sea crisis and are willing to 
make even greater efforts in the preparation and dissemination of infor-
mation to facilitate the process of sustainable development.

Being the representatives of the young democracies of Central Asia 
and aid organizations in the region, we are committed to ensure partici-
pation of our peoples and non-governmental organizations in the eco-
nomic process and addressing of problems we currently face.

Iv. fostering the development of regional institutions
We reaffirm our willingness to provide every possible help and trust 

to the regional institutions – the Interstate Council for the Aral Sea, its 
Executive Committee, the International Fund for Saving the Aral Sea and 
its Executive Directorate. We commit to providing support to strengthen 
these regional structures in future. To ensure that:

- we confirm our intentions and financial commitments in respect 
of supporting the activities of these regional institutions and entitling 
their members to the rights and immunities on par with the staff of UN 
agencies and agree on the need to have a permanent full-time Chair of 
the Executive Committee (upon expiration of the term of office of the 
current Chair);

- we recognize the importance and need for further development of 
the Interstate Commission on Socioeconomic Development, the Scien-
tific, Technical and Environmental Cooperation (Commission on Sustain-
able Development).

Adopted by the United Nations International Conference on the 

we had at this international conference, we reaffirm our commitment 
to full-scale cooperation at the regional level based on mutual respect, 
good neighborliness and determination to continue to work for the sake 
of overcoming the consequences of the environmental crisis in the Aral 
Sea Basin and its impact on the nature and man. We also appeal to the 
international community, to the governments and peoples of the world, 
to help us in our joint efforts.

I. Commitment to sustainable development
We affirm our commitment to the principles of sustainable develop-

ment, and we believe that this requires the following measures:
Develop and implement long-term strategies and programs to re-

solve the Aral crisis through applying the principles of sustainable devel-
opment by:

- recognizing the importance of water, land and biological resources 
as a basis for sustainable development;

- transition to a more balanced and scientifically-based system of 
agriculture and forestry;

- improving the efficiency of irrigation through the development of 
economic methods of use of water resources, the use of advanced tech-
nologies in irrigation and environmental protection;

- stimulating the long-term uses of land and water resources.
Avoid lowering living standards today while laying the foundation 

for decent life of future generations by:
- promoting initiatives aimed at improving the health of people, im-

proving living standards and preservation of cultural heritage.
Improve the system of integrated management of natural resources 

in the region by:
- establishing a regional environmental monitoring system, particu-

larly focused on water;
- creating an information exchange system for environmental moni-

toring;
- harmonizing the environmental standards and relevant legislation.
We agree that the Central Asian states recognize the previously 

signed agreements currently in force, contracts and other legal acts gov-
erning their relationships with respect to the water resources in the Aral 
Sea Basin, and are bound thereby.

II. accession to international conventions and agreements
We declare our full support to the international agreements, in 

particular the Declaration on Sustainable Development (Rio de Janeiro, 
1992), the World Charter for Nature, the international conventions on 
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Appendix 14

resolution of the heads of the Central
 asian states on restructuring of the 

International fund for saving the aral sea

1. Accept the proposal of the President of Turkmenistan Saparmurat 
Niyazov and the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev on radi-
cal restructuring of management of the International Fund for Saving the 
Aral Sea.

2. Endorse the principal concept of the Fund’s management as pro-
posed by the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Naz-
arbayev.

3. Agree on the proposal to elect the President of the International 
Fund for Saving the Aral Sea for the period of two years, and to approve, 
as proposed by the President of the International Fund for Saving the 
Aral Sea, the Chairman of the EC IFAS to serve for the same period.

Executed in Almaty on February 28, 1997, in one original in Russian.
The original shall be kept in the Archives of the Government of the 

Republic of Kazakhstan, and the latter will forward a certified copy here-
of to each signatory state.

For the Republic of Kazakhstan  N. Nazarbayev
For the Kyrgyz Republic  A. Akayev
For the Republic of tajikistan E. Rakhmonov
For turkmenistan    S. Niyazov
For the Republic of Uzbekistan  I. Karimov

Sustainable Development of States in the Aral Sea Basin.

Nukus, September 20, 1995.

For the Republic of Kazakhstan  N. Nazarbayev
For the Kyrgyz Republic  A. Akayev
For the Republic of tajikistan E. Rakhmonov
For turkmenistan    S. Niyazov
For the Republic of Uzbekistan I. Karimov



436 437INTERNATIONAL FUND FOR SAVING THE ARAL SEA

INTERNATIONAL FUND FOR SAVING THE ARAL SEA, KAZAKHSTAN (FACTS AND EVENTS)

INTERNATIONAL FUND FOR SAVING THE ARAL SEA

INTERNATIONAL FUND FOR SAVING THE ARAL SEA, KAZAKHSTAN (FACTS AND EVENTS)
a

P
P

en
d

IX
es

a
P

P
en

d
IX

es

Appendix 15

resolution of the heads of the Central asian states on election of 
the next President of the International fund for saving the aral sea

The Heads of the Central Asian states, founders of the International 
Fund for Saving the Aral Sea, hereby resolve:

1. To elect the President of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov 
to be the next President of the International Fund for Saving the Aral Sea.

Executed in Almaty on February 28, 1997, in one original in Russian.
The original shall be kept in the Archives of the Government of the 

Republic of Kazakhstan, and the latter will forward a certified copy here-
of to each signatory state.

For the Republic of Kazakhstan  N. Nazarbayev
For the Kyrgyz Republic  A. Akayev
For the Republic of tajikistan E. Rakhmonov
For turkmenistan    S. Niyazov
For the Republic of Uzbekistan I. Karimov 

INTERNATIONAL FUND 
FOR SAVING THE ARAL 

SEA

COUNCIL OF THE 
HEADS OF THE 

CENTRAL ASIAN STATES
FOR THE ARAL SEA 

BASIN

EC IFAS

10 persons – 
2 from each state

CSDICWC SECRETARIAT

President of the Fund
5 persons – 1 from each 

state

THE AUDITING
COMMISSION

President of the Fund

(Annually each state shall allocate to the Fund: Kazakhstan, Turkmenistan 
and Uzbekistan - 0.3% of the annual national revenues each, Kyrgyzstan 
and Tajikistan - 0.1% each)

Branches of the International Fund for Saving the Aral Sea in each founder state
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Appendix 16

almaty declaration

We, the Presidents of the fraternal States, the Republic of Kazakh-
stan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan and 
the Republic of Uzbekistan:

- guided by the desire to strengthen the independence and sover-
eignty of our states and raise the living standards of our peoples,

- given that the environmental security is one of the strategic com-
ponents of national security and a vital factor in protecting the interests 
and priorities of the Central Asian States,

- bearing in mind that the environmental disaster in the Aral Sea 
Basin is global in nature and its solution brooks no delay,

- given that the extreme environmental situation in the Aral Sea Re-
gion has a negative impact on the natural habitat and living conditions 
of millions of residents not only of the Aral Sea Basin but also of other 
regions of our planet,

- confirming our commitment to the provisions of the worldwide 
United Nations Environmental Programme (Agenda 21), and fully sup-
porting the effort to draw up and implement a single strategy for the 
sustainable development of the Central Asian States,

- recognizing that management of the water resources of trans-
boundary rivers must adopt an ecosystem approach and be effected in 
an equitable and reasonable manner without causing reciprocal dam-
age, and confirming the earlier commitments accepted with respect to 
full-scale cooperation on the international and inter-state levels,

- expressing the unified view of our states which have signed the 
Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons that the Central Asia 
must be proclaimed a nuclear-weapon-free zone,

- guided by the steadfast aspiration to take joint action to overcome 
the consequences of the environmental crisis in the Aral Sea Basin,

have hereby resolved, at our meeting held in Almaty on 28 February 
1997:

to declare 1998 the Year of Environmental Protection in the Central 
Asian region, under the auspices of the United Nations;

to call on all the interested States, on the threshold of the 50th an-
niversary of the Semipalatinsk nuclear test site, to support the idea of 
declaring the Central Asia a nuclear-weapon-free zone open to accession 
by other States of the region;

to honor the efforts of the Central Asian States, which despite seri-
ous economic difficulties are making considerable efforts to improve the 

environmental situation in the Aral Sea Basin, the regions surrounding 
the Semipalatinsk test site and other areas harmed by the impact of nu-
clear tests;

to acknowledge the need to develop a comprehensive programme 
of environmental security incorporating the issues of the Aral Sea, de-
clare a nuclear-free zone in Central Asia and combat the leakage of nu-
clear technologies and raw materials;

to call on the United Nations and its specialized agencies to pay the 
closest attention to the crisis situation in the Aral Sea Basin and to take 
effective measures to protect the environment in that region, while spe-
cifically focusing on measures to assist the suffering population of the 
Aral Sea Region;

to confirm our readiness to cooperate as necessary with interna-
tional organizations and institutes in their activities aimed to implement 
the Program of specific actions and other regional projects;

together with international organizations, to complete the joint 
preparation of a draft convention on sustainable development in the Aral 
Sea Basin.

For the Republic of Kazakhstan  N. Nazarbayev
For the Kyrgyz Republic  A. Akayev
For the Republic of tajikistan E. Rakhmonov
For turkmenistan    S. Niyazov
For the Republic of Uzbekistan I. Karimov 
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Appendix 17

resolution of the heads of the Central asian states on election of 
the next President of the International fund for saving the aral sea

The Heads of the Central Asian states, founders of the International 
Fund for Saving the Aral Sea, hereby resolve:

To elect the President of Turkmenistan S.A. Niyazov to be the next 
President of the International Fund for Saving the Aral Sea for two years.

Executed in Ashgabat, April 9, 1999 in one original in Russian.
The original shall be kept in the Archives of the Government of Turk-

menistan, and the latter will forward a certified copy hereof to each sig-
natory state.

For the Republic of Kazakhstan  N. Nazarbayev
For the Kyrgyz Republic  A. Akayev
For the Republic of tajikistan E. Rakhmonov
For turkmenistan    S. Niyazov
For the Republic of Uzbekistan I. Karimov 

Appendix 18

resolution of the heads of the Central asian 
states on approval of the statute of the International fund for 
saving the aral sea and the agreement on status of the Ifas 

and its organizations

The Heads of the Central Asian states hereby resolved:
1. To approve the Statute of the International Fund for Saving the 

Aral Sea with modifications and amendments.
2. To approve the agreement on Status of the International Fund 

for Saving the Aral Sea and instruct the Government of the Republic of 
Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan 
and the Republic of Uzbekistan to ensure implementation of the Agree-
ment within the Central Asian States.

Executed in Ashgabat, April 9, 1999 in one original in Russian.
The original shall be kept in the Archives of the Government of Turk-

menistan, and the latter will forward a certified copy hereof to each sig-
natory state.

For the Republic of Kazakhstan 
For the Kyrgyz Republic
For the Republic of tajikistan
For turkmenistan 
For the Republic of Uzbekistan 
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APPRoVED 
by the Heads of the Central Asian States

Ashgabat, April 9, 1999

statute of the International fund 
for saving the aral sea

I. Institutional framework of the fund
1.1. The International Fund for Saving the Aral Sea, hereinafter re-

ferred to as the Fund, was established by the Resolution of the Heads 
of the Central Asian States adopted on January 4, 1993 in Tashkent, and 
acts on the basis hereof.

The key objective of the Fund is to fund and credit joint interstate 
practical actions and long-term programs and projects to save the Aral 
Sea, improve the environmental health in the Aral Sea Region and the 
Aral Sea Basin as a whole, with due account to the interests of all states 
in the region.

1.2. The founder states of the Fund are the Republic of Kazakhstan, 
the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan and the Re-
public of Uzbekistan. Other states that support the objective of the Fund 
and participate in financing of its projects and programs may enlist as 
founder states on parity basis.

International organizations and other legal entities and individuals 
may enlist as Participants in the Fund.

1.3. The Executive Committee (EC) of IFAS is the permanent Execu-
tive body of the Fund.

The Committee is a legal entity with the status of an international 
organization enjoying the corresponding immunity and privileges.

The Committee activities shall be organized on the basis of manage-
ment concept approved by the decision of the Heads of the Central Asian 
States dated February 28, 1997 in Almaty, and the Statute of the Fund 
approved by the President of the Fund.

1.4. The Fund shall include:
• the Board;
• the Auditing Commission;
• the Executive Committee running regional projects and agencies funded 
by the founder states, donor countries and international organizations, 
through the Executive Committee;
• branches of the Executive Committee in the Central Asian States;
• the Interstate Commission for Water Coordination (ICWC), its Secretariat, 
the Scientific and Information Centre, Basin Water Organizations, the 
BWO Amudarya and BWO Syrdarya;

• the Commission for Sustainable Development, its Secretariat, the 
Scientific and Information Centre.

We hereby resolve that the location of the newly created regional 
projects and agencies financed by the founder states, donor countries 
and international organizations through the Executive Committee shall 
be determined by the President of IFAS in agreement with the Heads of 
the founder states of the Fund, in the prescribed manner.

II. structure of the fund’s financing
2.1. The Fund shall be financed by contributions of the founder 

states and participants. The founders and participants of the Fund, start-
ing with 1998, may pay their financial contributions in U.S. dollars at the 
exchange rate of their currencies effective at the date of payment, and 
the contributions to the Fund from the founder states shall amount to 
0.3% of the national annual revenues from the Republic of Kazakhstan, 
Turkmenistan and the Republic of Uzbekistan, and 0.1% from the Kyrgyz 
Republic and the Republic of Tajikistan.

The Fund shall also be financed by:
• voluntary contributions from businesses, international and foreign 
non-governmental public and national organizations, legal entities and 
individuals;
• funds allocated to specific targeted programs;
• other contributions.

2.2. Should any money of the Fund not be used during the report-
ed year, these shall be transferred to the next fiscal year and cannot be 
withdrawn. It is prohibited to use the funds for purposes not provided 
for in this Statute, and not related to the problems of the Aral Sea.

2.3. The Fund’s assets comprise fixed and current assets, as reflect-
ed in its balance sheet.

III. Main lines of action of the fund
3.1. The main lines of action of the Fund include:

• to fund and credit joint interstate environmental, scientific and practical 
programs and projects aimed at saving the Aral Sea and improving the 
environmental situation in the areas impacted by the Aral Sea disaster, 
and to address the common social and environmental problems of the 
region;
• to fund the joint fundamental and applied research, scientific and 
technological developments to restore the environmental balance, 
efficiently use natural resources and protect the environment;
• to establish and maintain the interstate environmental monitoring 
system, database and other systems focused on monitoring of the Aral 
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states can make proposals to call for additional meetings of the Board.
5.2. The Executive Committee of the Fund shall operate in compli-

ance with the Statute of the Executive Committee, the Rules of Proce-
dure of the Board of the Fund and report to the President and the Board 
of the Fund.

Chairman of the Executive Committee shall, in consultation with the 
President of the Fund, determine the procedure of payment and wages 
of the staff, terms of the employment agreements for the project and 
program contractors within the budget approved by the Board.

Chairman of the Executive Committee shall have the right to repre-
sent the Fund in all governmental, international and other enterprises 
and organizations without needing a power of attorney, to manage the 
Fund’s assets, fire and hire employees.

vI. accounting and reporting of the fund
6.1. The financial year shall run from 1 January to 31 December of 

the calendar year. At the end of each year, a report and the balance sheet 
of the Fund shall be drawn and submitted for approval by the Board of 
the Fund.

6.2.  The accounting and reporting shall follow the procedures set in 
the laws of the state where the Fund operates.

6.3.  The founders of the Fund have the right to withdraw from the 
Fund and be reimbursed all their original and other contributions to the 
Fund except for the money spent on environmental programs and pro-
jects, having provided an at least six months prior notice to the Board of 
the Fund.

Any modifications and additions to the text hereof fall within the 
exclusive competence of the Board of the Fund.

The Fund’s operations may be terminated by Resolution of the 
Heads of the founder states of the Fund. 

Sea Basin environment;
• to raise funds for joint activities to protect the air pool, water and land 
resources, flora and fauna;
• to fund joint scientific and technical projects and developments in 
transboundary water resources management;
• to participate in international programs and projects to save the Aral 
Sea and to improve environment in the Aral Sea Basin. 

Iv. rights of the fund
4.1. In order to achieve its objectives as specified in this Statute, the 

Fund has the right to:
• in the prescribed manner, establish branches and representative offices 
including with the rights of legal entities in the founder states and other 
countries, in order to engage in all activities that meet the goals and 
objectives of the Fund;
• engage in credit and other transactions with securities, act as a 
guarantor and deposit funds at banks, purchase shares, bonds and other 
securities in the prescribed manner;
• invest in areas related to environmental programs and projects;
• enter into contracts on its own behalf, open appropriate bank accounts, 
make transactions and execute other legal acts.

v. Management of the fund
5.1. The Fund shall focus its efforts on implementation of the pro-

grams and solutions to problems of the Aral Sea Basin developed by the 
Interstate Council and approved by the Heads of the States.

The founder states shall form the Board of the Fund, membered by 
two delegated representatives of each state, one to the Board of the 
Fund and one to the Auditing Commission of the Board of the Fund.

The Board shall be chaired by the President of the Fund, alternately 
elected from amongst the Heads of the founder states for a one-year 
term.

The President shall manage the activities of the Fund, decide on its 
foreign and international affairs, make proposals on the amendments to 
the Statute of the Fund, review and approve the work plans of the Fund.

The President of the Fund shall create the Executive Committee of 
the Fund, approve the Statute of the Executive Committee and in agree-
ment with the Heads of the Central Asian States appoint the Chairman 
of the Executive Committee.

The Executive Committee of the Fund shall headquarter in the state, 
the Head of which is the current President of the Fund.

The Board of the Fund shall meet at least twice a year. The founder 
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APPRoVED 
by the Heads of the Central Asian States

Ashgabat, April 9, 1999
tHE AgREEMENt

between the republic of Kazakhstan, the Kyrgyz republic, the 
republic of tajikistan, turkmenistan, and the republic of uzbekistan 

on the status of the International Fund for Saving the Aral Sea 
and its organizations

The Governments of the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Repub-
lic, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan and the Republic of Uzbeki-
stan, hereinafter referred to as the “Parties”,

Based on the goals, indicated in paragraphs a) and c) of the Article 
55 of the United Nations Charter, which require a solution for the sake 
of peoples living in the environmental crisis zone of the Aral Sea Region;

taking into account:
The Agreement between the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Re-

public, the Republic of Tajikistan, the Republic of Uzbekistan and Turk-
menistan “On cooperation in joint management, use and protection of 
transboundary water sources” signed in the city of Almaty on 18 Febru-
ary 1992;

Agreement of the Heads of the Central Asian States “On joint action 
to address the problems of the Aral Sea and surroundings, improve the 
environmental health and ensure socio-economic development in the 
Aral Sea Region”, signed in the city of Kyzylorda on 26 March, 1993;

Resolution of the Heads of the Central Asian States on restructuring 
of the International Fund for Saving the Aral Sea signed in Almaty on 28 
February 1997;

and recognizing that the Heads of the Central Asian States in their 
Nukus Declaration, signed in Nukus on 20 September 1995, have reaf-
firmed their willingness to provide all possible assistance and extend 
trust to the IFAS organizations;

having united the efforts for the further solution of crises in the Aral 
Sea Basin, the Parties agreed on the following: 

Chapter 1. Composition of the International fund for saving the aral 
sea.
Article 1

The International Fund for saving the Aral Sea, hereinafter referred 
to as the IFAS, shall include:
• Board of the IFAS; 

• the Auditing Commission; 
• The Executive Committee of the IFAS (EC IFAS);
• Branches of the Executive Committee of the IFAS in the Central 
Asian States; 
• the Interstate Commission for Water Coordination (ICWC), 
its Secretariat, the Scientific and Information Centre, Basin Water 
Organizations, the BWO Amudarya and BWO Syrdarya;
• the Commission for Sustainable Development (CSD), its Secretariat, 
the Scientific and Information Centre under the Institute of deserts of 
Turkmenistan (SIC CSD).

Chapter II. legal status of Ifas
Article 2

Organizations of the IFAS are legal entities and have a status of inter-
national organizations, with the following authorities:
• to conclude contracts, determine their structure and manning table 
in coordination with the IFAS;
• be plaintiffs and defendants in courts;
• purchase and dispose of property, in coordination with the IFAS, 
receive subsidies, grants, loans and donations for the purposes related 
to the issues of the Aral Sea, and implement their activities in accordance 
with their Charters and Statutes.

Chapter III. Privileges and immunities of the Ifas organizations
Article 3

Parties take required measures to protect property and premises of 
the IFAS from criminal assaults and damages.

Organizations of the IFAS, their property on the territory of the Par-
ties are exempt from all direct taxes. All donations from international 
donors and organizations are exempt from taxes and fees.

Article 4
Organizations of the IFAS, in coordination with the IFAS, may create 

their branches and representative offices, open current and foreign ex-
change accounts to perform functions as stated in their statutory docu-
ments and appropriate provisions. They can transfer their funds to ac-
counts in banks, draw transactions and make other legal acts.

The IFAS organizations may dispose of funds in their foreign ex-
change accounts in order to purchase equipment and materials as well 
as implement other functions within their financial activities, which are 
not contradictory to statutory documents, provisions and legislation of 
the Parties.
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d) exemption of them and their spouses from immigration limita-
tions, requirements for registration of foreigners and government civil 
duties in the country of temporary stay or transit in performing their 
official duties;

e) same privileges with regard to foreign exchange constraints which 
are granted to representatives of foreign governments being on tempo-
rary business trips.

Article 9
The IFAS organizations have the right to make payments to their 

staff (core and support staff) and experts in the procedure and amounts 
as specified by budgets and approved by the Parties.

All types of payments to the staff and experts by the organizations 
of IFAS shall be made in accordance with the legislation of the country 
of stay.

Article 10
Every regional organization shall define the categories of officials 

who are eligible to the provisions of the present Article.
Officials of regional organizations
• are exempt, together with their spouses and dependent relatives, 

from immigration limitations and rules for registration of foreigners;
• enjoy same privileges with regard to foreign currency exchange 

which are enjoyed by officials of the appropriate rank of diplomatic mis-
sions;

• have the right to a duty-free import of their own furniture and 
personal effects upon inauguration to the office in the country of stay;

• the above paragraphs are not applicable to persons who are citi-
zens of the country of stay.

Article 11
Officials of regional organizations are entitled to use identification 

documents as per the sample approved by Parties.
The Parties recognize and accept the identification documents of 

the regional organizations as legal documents.
Applications for visas, where appropriate, from officials of regional 

organizations possessing the identification documents of the regional 
organization, shall be processed in an expedited order whenever such 
applications contain notices that the officials are performing activities 
of the regional organizations. Besides, such officials are entitled to privi-
leges for expedited movement.

Article 5
The IFAS organizations are exempt from customs fees while import-

ing and exporting items which are used for their authorized activities 
and which have neither historical or cultural value nor any pertinence 
to local state secrets. It is anticipated, however, that the items being im-
ported under such privileges, will not be sold in the country of import, 
otherwise than based on the conditions elaborated by the government 
of that country.

Article 6
Organizations of the IFAS may send and receive correspondence 

on conditions not less favorable than those enjoyed by the government 
agencies of the country of stay.

Chapter Iv. Privileges and immunities of the staff
Article 7

Organizations of the IFAS have the right to hire local and foreign spe-
cialists, consultants (experts) and determine conditions and provisions 
for the recruitment of the staff (core and support staff).

Contractual activities with international organizations shall be im-
plemented, as a rule, by the staff of local organizations and specialists. 
Foreign experts are only recruited in cases of urgent need. The staff and 
persons, hired by the organization, are reporting to the Chair person or 
Director of that organization or their first deputies.

For the staff members of the IFAS, during their business trips:
a) exit documents are processed within the time limits and under 

procedures as specified by the legislation of the Parties;
b) the Parties take appropriate measures to secure pensions and 

social welfare benefits for their staff members which were earned before 
the recruitment by the IFAS organizations.

Article 8
Members of the Board and the Auditing Commission of the IFAS, 

representatives of the Parties in the EC IFAS, i.e. members of the EC IFAS, 
and managers of branches and their deputies shall enjoy the following 
immunities to be able to independently perform their functions:

a) immunities from personal arrest or detention and from arrest of 
personal baggage, as well as all kinds of judicial immunities with regard 
to anything being said, written or done by them as the officials;

b) inviolability of all papers and documents;
c) right to receive papers or correspondence through messengers 

or valises;
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Appendix 19

the ashgabat declaration

In anticipation of the XXI century, mankind has faced serious envi-
ronmental problems that hinder its sustainable development. Environ-
mental degradation is the result of irrational use of natural resources.

The Aral crisis impact affected the standards of living of population 
in Central Asia. The problems of social protection and clean drinking wa-
ter supply aggravated.

The Central Asian States unceasingly attempt to improve situation 
in the region, engage the world community to address these issues. The 
Water and Environment Management Project is implemented in cooper-
ation with international organizations and funds, including considerable 
GEF support, aiming to drastically improve the usage of water and other 
resources, enhance efficiency and culture of the use of nature within the 
region, and normalize the environmental situation as a whole.

Nevertheless, it was recognized that the efforts undertaken to ad-
dress the Aral Sea Basin problems are insufficient.

We, the Presidents of the fraternal Central Asian States, the Repub-
lic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, Turk-
menistan and the Republic of Uzbekistan, driven by the desire to ensure 
the welfare of our people and confidence in future, aware of the need 
for joint action in the implementation of the regional strategy and spe-
cific action to efficiently use the water resources in Region, based on the 
principles of integrated ecosystem and water management,given that 
the water resources of the Aral Sea Basin should be used in the interest 
of all Parties in compliance with the principles of good neighborliness 
and mutual interests,stressing the importance of the efforts of founder 
states in strengthening cooperation on water resources management 
and environment protection, restoration of aquatic ecosystems, prevent-
ing pollution of transboundary water sources.

reaffirming decisions on joint implementation of the Programme 
of specific actions for the Aral Sea,recognizing that public awareness is 
essential for coordinated actions in environmental and socio-econom-
ic policy of the region,based on the strong aspiration to overcome the 
crisis together and improve the environmental situation in the Aral Sea 
Basin,Hereby declare:the importance of comprehensive solution to the 
problems related to the improvement of social and environmental situ-
ation in Aral Sea Basin must be recognized,both in the CAS and in their 
representations abroad, the activities to attract the attention of interna-
tional community, funds and abilities of donor-countries, Funds and or-

Article 12
Privileges and immunities of the Members of the Board, the Audit-

ing Commission and the EC IFAS (heads and deputies of branches) are 
granted to them to enable an independent performance of their func-
tions in the organizations, rather than personal profit. Therefore, the 
Parties not only have the right, but also an obligation, to denounce im-
munities of their representatives in cases, when the immunities impede 
enforcement of justice or when the denunciation of the immunities does 
not affect the goals for which the immunity was granted.

Chapter v. final provisions
Article 13

All amendments to the present Agreement are to be made upon 
consent of all Parties.

Article 14
All disputes and arguments between the IFAS organizations and the 

Parties emerging under the present Agreement shall be settled through 
negotiations and consultations.

Article 15
This Agreement shall enter into force on the date of its approval by 

the Heads of the Central Asian States, i.e. April 9, 1999.
Each of the Parties may denounce the Agreement by a written no-

tice to the depository at least six months prior. 
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Appendix 20

tashkent statement of the heads of 
the republic of Kazakhstan, the Kyrgyz republic, the republic of 

tajikistan and the republic of uzbekistan

The Heads of the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the 
Republic of Tajikistan and the Republic of Uzbekistan having discussed 
the problems of regional development and international policy,relying 
on the traditional relations of friendship and good neighborliness, com-
mon history and culture of the peoples of Central Asia,guided by the 
existing practice of political dialogue and the level of regional coopera-
tion achieved so far,honoring the importance of mutually beneficial rela-
tions of the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of 
Tajikistan and the Republic of Uzbekistan in strengthening the regional 
stability and international security,taking into account the dynamically 
changing situation in the region and around, expressing concern over 
threats posed by the international terrorism, political and religious ex-
tremism, transnational organized crime, drug aggression to regional and 
international security,recognizing the importance of sustainable and 
beneficial use of water and energy resources, transport, communica-
tions and available economic capacity in the region,emphasizing specific 
importance of further deepening of cooperation between the countries 
of the region, based on mutual understanding and mutual benefits in 
political, economic, humanitarian and other areas,hereby declare the 
following:

1. The Heads of the States confirm that the mutually beneficial co-
operation in the political, economic, scientific, technical, cultural and 
other fields, as well as close cooperation in the international arena, 
meets the national interests of all countries in the region and plays an 
important role in maintaining peace and stability at the regional and 
global levels,The Heads of the States note that the deepening of multi-
lateral relations in line with global trends is intended to promote welfare 
of their peoples.

The Heads of the States stressed that the main priority of coopera-
tion between the States of the region should be mutually beneficial eco-
nomic cooperation.

2. The Heads of the States, noting the need for further development 
of comprehensive and mutually beneficial economic relations, instruct-
ed their governments to intensify cooperation at all levels to:

use the untapped potential of economic cooperation, as well as to 
give new impetus to its development;

ganisations to implement the programs and projects related to the Aral 
Sea Basin problems must be intensified,every possible help and support 
to implementation of The Water and Environment Management Project 
in the Aral Sea Basin which is implemented under the aegis of the World 
Bank and GEF must be provided,more consideration to the problems of 
mountain areas, the upper watersheds drained by the rivers flowing into 
the Aral Sea, must be given,a series of integrated measures and prior-
ity projects on social protection of population living in Aral Sea Basin 
must be implemented, measures to combat desertification and pollu-
tion of transboundary water sources must be intensified,international 
organizations and institutions must be assisted in implementation of 
their programs and projects related to the Aral Sea Basin problems,the 
educational and other programs to raise the awareness among popula-
tion about urgent problems of nature protection, conservation and im-
provement of environment for the present and future generations must 
be fostered.

For the Republic of Kazakhstan  N. Nazarbayev
For the Kyrgyz Republic  A. Akayev
For the Republic of tajikistan E. Rakhmonov
For turkmenistan    S. Niyazov
For the Republic of Uzbekistan I. Karimov

Ashgabad, April 9, 1999. 
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between India and Pakistan. While condemning the recent terrorist at-
tack on the Parliament of India that led to human deaths, the Heads 
of the States urged the leaders of India and Pakistan to exercise their 
national wisdom and to refrain from extreme measures, resolving any 
existing problems by political means.

The Heads of the States expressed hope for the development and 
strengthening of good and neighborly long-term relations between In-
dia and Pakistan that would serve the interests of regional security and 
stability.

8. The Heads of the States, treating the security and stability in the 
region as a priority, will take all necessary joint actions under the Agree-
ment on joint actions to combat terrorism, political and religious extrem-
ism, transnational organized crime and other threats to stability and se-
curity of the Parties, signed on 21 April 2000, as well as under other 
arrangements.

The Heads of the States welcomed the steps of the international 
community to establish a comprehensive system for countering interna-
tional terrorism, extremism, drug aggression and other forms of organ-
ized crime.

9. The Heads of the States noted the need to expand and deepen 
cultural interaction as an important factor in strengthening cooperation 
and good neighborly relations of the countries and peoples of Central 
Asia.

10. In order to further promote and diversify the political dialogue, 
improve the forms and instruments of regional economic integration, 
deepen mutual understanding on creating a common security space, 
develop joint actions to maintain peace and stability in the region, the 
Heads of the States spoke for intensification of multifaceted coopera-
tion in political, trade and economic, scientific, technical, cultural and 
humanitarian relations and decided to transform the Central Asian Eco-
nomic Community (CAEC) into the Organization for Central Asian Coop-
eration (CAC).

11. The Heads of the States instructed their governments to con-
sider all issues related to the transformation of CAES into the CAC, in-
cluding the legal status of the new organization, statutory documents, 
juridical study of the CAEC to ensure continuity of the obligations of the 
Parties, arising from the existing international legal instruments of CAES 
and other aspects, and make appropriate proposals for consideration by 
the Heads of the States.

12. The Heads of the States emphasized that constructive discus-
sions held in the atmosphere of openness and mutual understanding 
have made a significant contribution to further development of the tra-

develop effective forms and mechanisms to fulfill agreements and 
bilateral and multilateral documents signed in the area of trade and eco-
nomic cooperation between the countries of the region.

3. The Heads of the States believe that coordinated and concerted 
actions aimed at sustainable and mutually beneficial use of water sourc-
es, water and energy resources and water facilities in Central Asia, based 
on universally recognized principles and norms of the international law, 
serve as a basis for effective use of agricultural and energy capacity of 
the region for the benefit of the peoples of the region.

The Heads of the States instructed their governments to speed up 
the improvement of national mechanism of using the transboundary wa-
ter resources.

4. The Heads of the States noted that joint actions in creating a com-
mon infrastructure, mainly the integrated transport and energy systems, 
in order to access external markets are one of the priority areas of mul-
tilateral cooperation.

The Heads of the States noted the need for strict enforcement of 
previous agreements and agreements on international road and rail 
transportation, and defined the specific areas for further collaboration 
to improve the efficiency of the transportation and communication sys-
tem “Europe-Caucasus-Asia”.

The Heads of the States recognized the importance of coordinated 
tariff policy in all kinds of transportation within the TRACECA – the Trans-
port Corridor Europe-Caucasus-Asia.

5. The Heads of the States stressed the importance of finalizing the 
legalization process of marking the state borders between their coun-
tries based on the international norms and principles.

Heads of the States share the solidary confidence that the borders 
between the States in the region are, and will remain, the borders of 
peace, friendship and good neighborliness.

6. The Heads of the States, while appreciating the beginning of the 
political settlement of the Afghan problem, spoke in support of the Af-
ghan interim administration headed by Hamid Karzai, the efforts of the 
UN and the international community to address the problems of post-
war reconstruction of the country.

Honoring the traditional friendship between the peoples of Central 
Asia and the people of Afghanistan, their common history and culture, 
the Heads of the states expressed readiness to provide humanitarian and 
other aid to the Afghan people in building a renewed and democratic 
state living in peace and harmony with its neighbors and integrated into 
the international community.

7. The Heads of the States noted with concern the rising tensions 
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Appendix 21

resolution of the heads of the Central asian 
states on election of the next President of the International fund 

for saving the aral sea

The Heads of the Central Asian states, founders of the International 
Fund for Saving the Aral Sea, hereby resolve:

To elect the President of the Republic of Tajikistan E. S. Rakhmonov 
to be the next President of the International Fund for Saving the Aral Sea 
for two years.

Executed in Almaty, February 28, 2002 in one original in Russian.
The original shall be kept in the Archives of the Government of the 

Republic of Kazakhstan, and the latter will forward a certified copy of this 
Resolution to each signatory state.

For the Republic of Kazakhstan 
For the Kyrgyz Republic
For the Republic of tajikistan
For turkmenistan 
For the Republic of Uzbekistan 

ditional friendly relations and mutually beneficial cooperation in Central 
Asia.

The Heads of the States agreed to continue holding the meetings in 
the same format, and expressed appreciation for the warm welcome of 
the President of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov at the hospi-
table Uzbek land.

For the Republic of Kazakhstan  N. Nazarbayev
For the Kyrgyz Republic  A. Akayev
For the Republic of tajikistan E. Rakhmonov
For the Republic of Uzbekistan I. Karimov

tashkent, December 28, 2001. 
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Appendix 22

resolution of the heads of the Central asian 
states on the “main lines of action of the 

Program of specific actions to improve the environmental and socio-
economic situation in the aral sea basin in the 

Period of 2003-2010”

1. Approve the Main lines of action of the Program of specific ac-
tions to improve the environmental and socio-economic situation in the 
Aral Sea Basin in the period of 2003-2010.

2. The Executive Committee, together with the Interstate Commis-
sion for Water Coordination and Interstate Committee on Sustainable 
Development, and in coordination with the governments of the states, 
are instructed to develop the “Program of specific actions to improve the 
environmental and socio-economic situation in the Aral Sea Basin in the 
period of 2003-2010” (ASBP-2) by March 1, 2003, submit it to the Board 
of IFAS for approval, and find potential donors to fund the Program.

3. The Governments of the IFAS founder states, the Executive Com-
mittee, the Interstate Commission for Water Coordination and the Inter-
state Committee on Sustainable Development are instructed to provide 
assistance to finish the works commenced on Water and Environment 
Management Project.

Executed in Dushanbe, october 6, 2002 in one original in Russian.
The original shall be kept in the Archives of the Government of the 

Republic of Tajikistan, and the latter will forward a certified copy of this 
Resolution to each signatory state. 

For the Republic of Kazakhstan 
For the Kyrgyz Republic
For the Republic of tajikistan
For turkmenistan 
For the Republic of Uzbekistan

Appendix 23

resolution of the heads of the Central asian states 
on the term of office of the President of Ifas

1. Establish the term of office for the President of IFAS as the period 
of 3 years.

Executed in Dushanbe, october 6, 2002 in one original in Russian.
The original shall be kept in the Archives of the Government of the 

Republic of Tajikistan, and the latter will forward a certified copy of this 
Resolution to each signatory state.

For the Republic of Kazakhstan 
For the Kyrgyz Republic
For the Republic of tajikistan
For turkmenistan 
For the Republic of Uzbekistan 
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Appendix 24

the dushanbe declaration

The Central Asian States and international organizations pay serious 
attention and make every effort to overcome the environmental and socio-
economic crisis in the Aral Sea Basin and improve the environmental situa-
tion in the region.

Presidents of the Central Asian States, the Republic of Kazakhstan, the 
Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan and the Republic 
of Uzbekistan,

expressing the concern on aggravation of environmental crisis in the 
Aral Sea Basin;

aiming to fulfill the decisions made on joint implementation of the Pro-
gramme of specific actions to address the Aral Sea issues and on designing 
the Concept of sustainable development of the Aral Sea Basin states;

reaffirming the Resolutions adopted earlier on effective use and pro-
tection of water resources of the Aral Sea Basin taking into account the 
interests of all states in the region and adhering to the principles of good-
neighborliness and mutual respect;

noting that the regional institutions have a significant capacity to initi-
ate solutions to the interstate issues related to protection and the rational 
use of natural resources and, ultimately, mitigation of the Aral Sea crisis;

taking into account the Resolution of the UN General Assembly No 
55/196 on announcing the year of 2003 as the International Year of Fresh 
Water and noting that this year coincides with the 10-th anniversary of the 
International Fund for Saving the Aral Sea;

expressing a steady aspiration together and by joint effort to overcome 
the consequences of the crisis and ensure the environmental stability in the 
region;

considering that natural disasters increased in frequency in the last 
years;

owing a duty to the future generations, and believing that a radical 
turnaround of this planetary crisis requires additional measures aimed at 
improvement of the environmental situation in the Aral Sea Basin and ad-
dressing the problems associated with the crisis;

Hereby declare:
consider the improvement of social and environmental situation in the 

region to create normal living conditions for the population of the Aral Sea 
Basin the main priority among all problems in need to be addressed in as-
sociation with the Aral Sea crisis;

consider the drinking water supply to the Aral Sea Basin population a 
priority measure in improvement of the social and environmental situation;

organize the International Forum on Fresh Water and Rational Water 
Use in Dushanbe in September, 2003 with direct participation of the states 
of the region;

strengthen the role of the Executive Committee of IFAS in coordination 
of donor activities and fund-raising efforts to implement projects and pro-
grams in the Aral Sea Basin, and of the Interstate Commission for Water Co-
ordination in management and regulation of the transboundary water use;

consider the critical remarks of UNDP in regard to the EC IFAS opera-
tions true and deserving careful consideration in its future activities;

consider the possibility of permanently headquartering the EC IFAS in 
one of the cities of the founder states and submit the draft Resolution to a 
regular meeting of the Heads of the IFAS founder states;

organize the events dedicated to the 10-th anniversary of the IFAS 
with participation of all countries in the region and international organiza-
tions, demonstrating the IFAS’s plans, programs and scientific and technical 
achievements in the rational use of natural resources and improvement in 
the life level of the population residing in the region;

speed-up the development of practical measures to increase the utili-
zation of the drainage water;

render possible assistance to the countries experiencing natural disas-
ters;

create the necessary conditions for the international organizations and 
institutions in their efforts to raise funds to implement projects and pro-
grams in the Aral Sea Basin;

emphasize the need to establish a special UN commission in charge of 
coordination of international organizations and donor countries in address-
ing the Aral Sea Basin problems;

improve the monitoring systems and information exchange between 
the states on water and other natural resources in order to enable making 
timely and correct decisions on their rational use;

utilize the outcomes of water and energy resources management pro-
jects for effective and mutually beneficial cooperation.

For the Republic of Kazakhstan
For the Kyrgyz Republic
For the Republic of tajikistan
For turkmenistan 
For the Republic of Uzbekistan
Dushanbe, october 6, 2002
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Appendix 26

decree of the government of the republic 
of Kazakhstan as of May 7, 2004 no 520

“on approval of the Program to Comprehensively address the issues 
in the aral sea region for the period of 2004-2006”

Government of the Republic of Kazakhstan hereby decrees:
1. To approve the Program to comprehensively address the issues in 

the Aral Sea Region for the period of 2004-2006 (hereinafter referred to 
as the Program).

2. To instruct the central and local executive authorities to ensure 
timely implementation of activities under the Program, and every six 
months, no later than on January 20 and July 20, report on the imple-
mentation to the Ministry of Economy and Budget Planning of the Re-
public of Kazakhstan.

3. To instruct the Ministry of Economy and Budget Planning of the 
Republic of Kazakhstan to report, every six months, no later than on Feb-
ruary 1 and August 1, to the Government of the Republic of Kazakhstan 
with a summary of the Program implementation.

4. To recommend to the Mayors of Aktobe, Karaganda, Kyzylorda 
and South Kazakhstan provinces to include comprehensive measures 
and instruments to develop the areas falling under the scope of the Law 
of the Republic of Kazakhstan dated June 30, 1992 “On social protection 
of citizens harmed by the environmental disaster in the Aral Sea” into the 
regional programs they develop.

5. To instruct the Ministry of Economy and Budget Planning of the 
Republic of Kazakhstan to monitor the implementation of this Decree.

6. This Decree shall enter into force on the date of signature.

Prime Minister of the Republic of Kazakhstan 

Appendix 25

resolution of the board of Ifas
on approval of the “Program of specific actions to improve the 

environmental and socio-economic situation in the aral sea basin in 
the period of 2003-2010”

August 23, 2003              Dushanbe

1. Approve the “Program of specific actions to improve the environ-
mental and socio-economic situation in the Aral Sea Basin in the period of 
2003-2010” (ASBP-2) prepared in cooperation with all member states of 
IFAS.

2. Instruct the Executive Committee of IFAS, together with the ICWC 
and the ICSD, to ensure coordination of works under this program and to 
regularly inform governments of the states and the Board of IFAS on the 
progress of its implementation.

Republic of Kazakhstan  A. Ryabtsev
Kyrgyz Republic   B. Mambetov
Republic of tajikistan  K. Koimdodov
turkmenistan   t. Altyev
Republic of Uzbekistan  A. Dzhalalov 
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Appendix 27

decree of the government of the republic 
of Kazakhstan as of september 26, 2006 no 915

“on approval of the Program to Comprehensively address the issues 
in the aral sea region for the period of 2007–2009”

Government of the Republic of Kazakhstan hereby decrees:
1. To approve the Program to comprehensively address the issues in 

the Aral Sea Region for the period of 2007-2009 (hereinafter referred to 
as the Program).

2. To instruct the central and local executive authorities to ensure 
timely implementation of activities under the Program, and every six 
months, no later than on January 20 and July 20, report on the imple-
mentation to the Ministry of Economy and Budget Planning of the Re-
public of Kazakhstan.

3. To instruct the Ministry of Economy and Budget Planning of the 
Republic of Kazakhstan to report, every six months, no later than on Feb-
ruary 1 and August 1, to the Government of the Republic of Kazakhstan 
with a summary of the Program implementation.

4. To recommend to the Mayors of Aktobe, Karaganda, Kyzylorda 
and South Kazakhstan provinces to include comprehensive measures 
and instruments to develop the areas falling under the scope of the Law 
of the Republic of Kazakhstan dated June 30, 1992 “On social protection 
of citizens harmed by the environmental disaster in the Aral Sea” into the 
regional programs they develop.

5. To instruct the Ministry of Economy and Budget Planning of the 
Republic of Kazakhstan to monitor the implementation of this Decree.

6. This Decree shall enter into force on the date of signature.

Prime Minister of the Republic of Kazakhstan 

Appendix 28

resolution of the heads of the Central asian 
states on election of the next President of the International fund 

for saving the aral sea

The Heads of the Central Asian states, founders of the International 
Fund for Saving the Aral Sea, hereby resolve:

To elect the President of the Republic of Kazakhstan N. A. Naz-
arbayev to be the next President of the International Fund for Saving the 
Aral Sea for three years.

Executed in tashkent, September 25, 2008.
The original shall be kept in the Archives of the Government of the 

Republic of Kazakhstan, and the latter will forward a certified copy here-
of to each founder state of the International Fund for Saving the Aral Sea.

For the Republic of Kazakhstan 
For the Kyrgyz Republic
For the Republic of tajikistan
For turkmenistan 
For the Republic of Uzbekistan

August 25, 2008 
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organizational structure of the 
International fund for saving the aral sea

The President of IFAS is alternately elected from the Heads of the 
Central Asian States, for the fixed term of office as they may designate 
from time to time.

The Board of IFAS consists of five members, Deputy Prime Ministers 
of the founder states.

The Auditing Commission consists of one representative from each 
founder state at the level of deputy head of each state’s financial body.

Chairman of the EC IFAS is appointed by the President of IFAS in 
consultation with other Heads of the States.

Members of the Executive Committee of IFAS are two representa-
tives from each founder state delegated by their Governments.

Branches of the Executive Committee of IFAS are permanently based 
in the founder states:

in the Republic of Kazakhstan, Almaty – the Executive Board
in the Kyrgyz Republic, Bishkek – the Executive Board
in the Republic of Tajikistan, Dushanbe – a branch
in Turkmenistan, Dashhovuz – a branch
in the Republic of Uzbekistan, Tashkent – Agency for IFAS projects, 

and Nukus – a branch.
The Interstate Commission for Water Coordination (ICWC) with its 

offices (Secretariat, Scientific Information Center, BWO Syrdarya in Tash-
kent and BWO Amudarya in Urgench).

The Commission on Sustainable Development (CSD) with its offices 
(Secretariat and Scientific Information Centre in Ashgabat). 

In different years, Presidents of the Fund were as follows:
1993 to 1997  President of Kazakhstan N. A. Nazarbayev
1997 to 1999 President of Uzbekistan I. A. Karimov
1999 to 2002  President of turkmen S. Niyazov
2002 to 2008  President of tajikistan E. Rahmon 
2008-present President of Kazakhstan N. A. Nazarbayev

organIsatIonal struCture 
of the InternatIonal fund for savIng the aral sea

CoUNCIl oF tHE HEADS oF tHE 
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Appendix 29

Sixty-third session 
Agenda item 156

observer status for the International fund for saving the 
aral sea in the general assembly

Report of the Sixth Committee
Rapporteur: Mr. Marco Rakovec (Slovenia)

I. Introduction
1.  The item entitled “Observer status for the International Fund for 

Saving the Aral Sea in the General Assembly” was included in the agenda 
of the sixty-third session of the General Assembly at the request of Ka-
zakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. 

2.  At its 34th plenary meeting, on 30 October 2008, the General As-
sembly, on the recommendation of the General Committee, decided to 
include the item in its agenda and to allocate it to the Sixth Committee. 

3.  The Sixth Committee considered the item at its 25th and 26th 
meetings, on 5 and 14 November 2008. The views of the representa-
tives who spoke during the Committee’s consideration of the item are 
reflected in the relevant summary records (A/C.6/63/SR.25 and 26). 

4.  For its consideration of the item, the Committee had before it 
a letter dated 6 October 2008 from the Permanent Representatives of 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan to the 
United Nations addressed to the Secretary-General (A/63/234).

II. Consideration of draft resolution a/C.6/63/l.13
5.  At the 25th meeting, on 5 November, the representative of 

Tajikistan, on behalf of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan 
and Uzbekistan, introduced a draft resolution entitled “Observer status 
for the International Fund for Saving the Aral Sea in the General Assem-
bly” (A/C.6/63/L.13). 

6.  At its 26th meeting, on 14 November, the Committee adopted 
draft resolution A/C.6/63/L.13 without a vote (see para. 7).

III. recommendation of the sixth Committee
7.  The Sixth Committee recommends to the General Assembly the 

adoption of the following draft resolution:
observer status for the International Fund for Saving the Aral Sea 

in the general Assembly 

The General Assembly, 
Wishing to promote cooperation between the United Nations and 

the International Fund for Saving the Aral Sea, 
1.  Decides to invite the International Fund for Saving the Aral Sea to 

participate in the sessions and the work of the General Assembly in the 
capacity of observer; 

2.  Requests the Secretary-General to take the necessary action to 
implement the present resolution.
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Appendix 30

Joint statement of the heads of founder states 
of the International fund for saving the aral sea

In Almaty, on 28 April 2009, the Presidents of the Republic of Kazakhstan, 
the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan, and the Republic of 
Uzbekistan held their joint meeting.

During negotiations in the atmosphere of mutual understanding, trust, 
friendship, and constructive cooperation, the Heads of the Central Asian States 
discussed issues related to the activities of the International Fund for Saving the 
Aral Sea, which was established in 1993, with the objective to implement joint 
practical actions and programs to address the Aral Sea crisis and improve the 
environmental and socioeconomic conditions within the Aral Sea Basin.

Heads of the founder states of the IFAS, hereinafter referred to as the “Par-
ties”

guided by the centuries of good neighborly relationships based on the com-
mon history, culture and traditions, the mutual support and strategic partnership 
between the countries that correspond to the utmost interests of the people of 
the region,based on the rich experience of productive collaboration and express-
ing the mutual interest to bring the interstate relationships to a higher level;

striving towards the mutual assistance and support in achieving the Mil-
lennium Development Goals and improving socioeconomic and environmen-
tal conditions within the Aral Sea Basin,emphasizing the utmost importance of 
developing mutual collaboration between the Central Asian States to ensure 
sustainable development and regional security,taking into account the climate 
change, intensive degradation of glaciers and snowfields in the region, and grow-
ing water consumption associated with the growth of population and the devel-
opment of economies in the region,emphasizing the importance of efforts by 
the states in the region aimed at the integrated use and conservation of water 
resources, combating desertification and land degradation to address the prob-
lems of the Aral Sea Basin,recognizing the high priority of projects implemented 
within the IFAS framework and taking into account the interests of the states in 
the region,given that the water resources in the Central Asian region are used 
for the benefit of all the founder states of the IFAS following the common prin-
ciples of the international law,taking into account the activities of the IFAS and 
its structural organizations focused on strengthening the regional collaboration 
on improvement of the socioeconomic and environmental conditions within the 
Aral Sea Basin,expressing satisfaction with the Resolution of the UN General As-
sembly adopted in 11 December 2008 on Observer Status for the International 
Fund for Saving the Aral Sea in the UN General Assembly,expressing gratitude to 
the specialized structural organizations of the UN, international financial institu-

tions, donor countries, and other development partners for their assistance and 
support provided to the states of the region,guided by the common desire to 
contribute towards overcoming the consequences of the crisis in the Aral Sea 
Basin,hereby make the following statement:

1. The Parties emphasize the importance of the IFAS which enables coordi-
nation and addressing of the principal collaboration issues in order to overcome 
the consequences of the crisis in the Aral Sea Basin, and commit to intensify the 
activities and strengthen the collaboration with the UN agencies, including the 
UN Regional Center for Preventive Diplomacy and other international organiza-
tions.

2. The Parties express their readiness to further improve the organizational 
structure and the legal framework of the IFAS in order to improve its efficiency 
and interaction with financial institutions and donors to implement projects and 
programs related to addressing the Aral Sea Basin crisis.

3. The Parties instruct the Executive Committee, in cooperation with the 
Interstate Commission for Water Coordination and the Interstate Commission for 
Sustainable Development of the IFAS, with participation of national experts and 
donors, to develop a Program of actions to assist the countries in the Aral Sea Ba-
sin for the period of 2011–2015 (The Aral Sea Basin Program–3) and submit the 
draft Program for consideration and approval by the founder states of the IFAS.

4. Parties shall continue collaboration aiming to improve the environmental 
and socioeconomic situation in the Aral Sea Basin.

5. Parties once again confirm their interest in the development of a mutu-
ally acceptable mechanism on integrated use of water resources and protection 
of environment in Central Asia, taking into account the interests of all states in 
the region.

6. Parties stress that constructive negotiations that took place in Almaty in 
an atmosphere of openness and mutual understanding contributed significantly 
to the further development of the traditionally good relationships and mutually 
beneficial collaboration of the founder states of the IFAS in addressing the Aral 
Sea issues.

Heads of the States express their gratitude for the warm and welcoming 
reception by the President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev in the 
hospitable land of Kazakhstan.

Almaty, April 28, 2009

President of the Republic of Kazakhstan   N.A. Nazarbaev
President of the Kyrgyz Republic   K.S. Bakiev
President of the Republic of tajikistan   E. Rakhmon
President of turkmenistan    g.M. Berdymukhamedov
President of the Republic of Uzbekistan  I.A. Karimov 
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speech of the President of Ifas,
President of the republic of Kazakhstan
n. naZarbayev, to the summit of Ifas

almaty, april 28, 2009

Respected Heads of the States!
The world community recognized the environmental crisis in the 

Aral Sea Basin the biggest disaster of the XX century. Problems of the 
Aral Sea and the impact of the environmental situation in the Aral Sea on 
the lives of people in the region are well known.

Both the states of the region and the international community take 
specific actions to improve the environmental situation in the Aral Sea 
Basin.

We have adopted and now implement programs to assist the Aral 
Sea Basin: the ASBP-1 and the ASBP-2. There was a number of specific 
projects with active support and participation of the World Bank, Asian 
Development Bank and the European Union. Donors actively contribute 
funds.

I would like to note with satisfaction that the steps we have taken 
have led to tangible results, and that is the rise in the Aral Sea level, re-
vival of the fishing industry. And most importantly, the climate is chang-
ing to the better.

Last year Kazakhstan completed the first phase of the “Regulation 
of the Syrdarya river flow and the water level in the northern part of the 
Aral Sea” project with the overall cost of USD 86 million (loan from the 
World Bank – USD 64.5 million, co-financing from the RK national budget 
– USD 21.29 million).

The first phase included construction of the 13 kilometers-long 
Kokaral Dam, which was commissioned in August 2005.

In addition, several new waterworks were built on Syrdarya, and the 
Shardara Dam was reconstructed. These works served the purpose to 
improve the throughput capacity of the river and provide more water to 
the northern Aral Sea.

I would like to assure you that despite the global economic crisis 
Kazakhstan has no intention to wrap-up the planned works. In the near-
est future we will commence the second phase of the “Regulation of the 
Syrdarya river flow and the water level in the northern part of the Aral 
Sea” project. The program will include eight components, totaling more 
than USD 191 million. These will include the “Saryshyganak Complex of 
Facilities” worth USD 82 million.

Respected Heads of the States!
Work of the International Fund for Saving the Aral Sea has shown the 

importance of joint action of the states and interstate agencies in address-
ing both regional and global issues.

However, analysis of the current condition of the Aral Sea Basin shows 
that, despite our efforts, the factors threatening the environment of the 
region still multiply, including the global climate change, as well as the dif-
ficulties associated with the low-water period and lack of irrigation water, 
even when the river flow is regulated.

We discussed these issues in our private discussion. This particular is-
sue is serious and complex. Different upstream and downstream positions 
of the Central Asian States require a flexible instrument to settle our water 
relations.

In my turn, I would like to emphasize that one of the important pro-
visions of the modern concept of water management is the principle of 
relatedness of water use with natural and environmental factors, as well 
as striking a balance between economic development and environmental 
safety of river ecosystems.

I am sure that this principle will lay the basis for implementation of the 
Third Program for 2011-2015 (ASBP-3).

Summarizing the results of today’s meeting, we will make a joint state-
ment which will instruct the EC IFAS to develop this Program with donor 
participation, so that we could adopt it during our coming meetings.

Unfortunately, it must be said that the activities of the Fund in recent 
years have become less efficient. In this situation we have to take a fun-
damental decision on strengthening the role and authority of this interna-
tional organization.

Therefore, I suggest the following:
First, issues of strengthening the role of the Board and the Executive 

Committee of IFAS have a significant importance.
We believe it is necessary to bring back up the status of the Board 

members to the level of deputy Heads of the Governments. Kazakhstan, on 
its part, will appoint the First Deputy Prime Minister Umirzak Shukeyev to 
member the Board of IFAS.

The level of representation in the Interstate Commission for Water 
Coordination (ICWC) should be increased as well;  the Commission must 
be membered by the ministers of water resources and land reclamation, 
members of the governments.

We must take fundamental institutional, legal, financial and economic 
steps to improve the efficiency of IFAS.

Second, the new EC should take all measures to enhance cooperation 
with the international organizations and donors, make a legal review of the 
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UNItED NAtIoNS                  NAtIoNS UNIES

Message of the secretary-general to the summit of the Member 
states of the International fund for saving the aral sea (Ifas)

Almaty, 28 April 2009

Delivered by Miroslav Jenca, Special Representative of the Secretary-
General and Head of the United Nations Regional Centre for Preventive 
Diplomacy for Central Asia.

I would like to extend my sincere greetings to the Summit of the Mem-
ber States of the International Fund for Saving the Aral Sea. I am heartened 
that, despite the serious global economic and financial crisis, the decision-
makers of the Central Asian region have agreed, at the highest level, to 
discuss environmental issues of common concern, including those of the 
Aral Sea Basin. 

Central Asia’s water resources are particularly vulnerable. In recent 
decades, the Aral Sea, once the world’s fourth largest lake, has shrunk by 70 
per cent, threatening local livelihoods and national prosperity. Climate vari-
ability poses a further challenge in this region characterized by vast areas of 
arid and semi-arid land. The mountain glaciers of Kyrgyzstan and Tajikistan 
that feed the lake are melting with an alarming speed. By 2050, the water 
flow in the Amudarya and Syrdarya Rivers could diminish by up to 40 and 
30 per cent, respectively.

As a regional organization, the International Fund for Saving the Aral 
Sea is ideally positioned to facilitate the development of mutually benefi-
cial and durable solutions among the Central Asian countries. The fact that 
the Fund was granted observer status to the General Assembly emphasizes 
the commitment of the United Nations to supporting you to realize this 
potential. 

My Special Representative for Central Asia and the Regional Center for 
Preventive Diplomacy are prepared to assist you in formulating a long-term 
solution to the interrelated water and energy issues of the Aral Sea Ba-
sin, and to offer mediation support to any future negotiations in this area. 
Wherever needed, United Nations specialized agencies also stand ready to 
provide assistance and technical expertise. 

Any discussion of the Aral Sea must recognize the growing threat of cli-
mate change. This December, the world’s governments will meet in Copen-
hagen to negotiate a new climate change agreement. It must be ambitious, 
fair and effective in reducing greenhouse gas emissions. It must also assist 
countries to adapt to the inevitable effects of climate change by facilitating 
the development and transfer of relevant resources and technology. 

Such an agreement can begin to unlock the investments and innova-

statutory documents of the Fund, and consider the possibility of member-
ship of foreign experts in the Board and the Executive Committee of the 
Fund.

In order to develop and agree on the Third Program to assist the Aral 
Sea Basin, Kazakhstan proposes to hold an international donor’s confer-
ence next year.

In our opinion, these measures would ensure the sustainable involve-
ment of donors in the region.

third, it is remarkable that last year IFAS was granted an observer sta-
tus in the UN General Assembly. This enables us to develop cooperation of 
the Fund with the UN institutions, such as UNEP, etc.

We believe that this work should go on. We must continue to promote 
the idea of including the IFAS into the structure of UN organizations.

To achieve this, the EC IFAS should audit the legal documents of the 
Fund. In particular, it is proposed to make addition in the incorporating 
documents of the Fund – the Statute of IFAS and the Agreement on the 
status of IFAS and its organizations – and appoint the UN Secretary General 
to be the depositary.

Fourth, it is important to intensify our efforts to raise awareness of the 
world community about the problems of the Aral Sea, and, among others, 
through the dialogue platforms of organizations like the UN and the OSCE.

To this end, not only the Fund shall intensify its work, but also the state 
bodies and public organizations in our countries. We look forward to a sub-
stantial contribution in addressing this issue from the UN Regional Centre 
for Preventive Diplomacy for Central Asia.

It seems possible to wider use the potential of the OSCE to address 
regional environmental issues through the economic and environmental 
dimension of this organization.

The upcoming 2010 Kazakhstan chairmanship in the OSCE will allow 
our region to set out the importance of the Aral Sea problems and to try to 
initiate a meaningful dialogue to this end at the scale of this largest regional 
structure.

In our opinion, one of the practical solutions within the framework of 
the OSCE could be announcing the initiative to develop the environmen-
tal monitoring and preventive response instruments. And we would like to 
count on support of the founder states of our Fund in this matter.

I hope that this Summit will give an additional impetus to the efforts 
of our countries to energize the IFAS, to address the issues of joint use of 
water and energy resources, and improve the environmental situation in 
the region.

thank you for your attention. 
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tion needed to transform the climate crisis into an opportunity for equita-
ble, sustainable growth for all countries. In order to seal the deal, we will 
need leadership at the highest level from all countries, powerful or poor. 
I encourage your active participation in this process, with the same spirit 
that you are engaged in saving the Aral Sea. I wish you a productive and 
successful meeting.

Appendix 31

law of the republic of Kazakhstan

On ratification of the Agreement between the Government of the Re-
public of Kazakhstan, the Government of the Kyrgyz Republic, the Govern-
ment of the Republic of Tajikistan, the Government of Turkmenistan and 
the Government of the Republic of Uzbekistan on the status of the Interna-
tional Fund for Saving the Aral Sea (IFAS) and its organizations.

The Agreement between the Government of the Republic of Kazakh-
stan, the Government of the Kyrgyz Republic, the Government of the Re-
public of Tajikistan, the Government of Turkmenistan and the Government 
of the Republic of Uzbekistan on the status of the International Fund for 
Saving the Aral Sea (IFAS) and its organizations, approved by the Decision of 
the Heads of the Central Asian states on April 9, 1999 in Ashgabat is hereby 
ratified.

President of the Republic of Kazakhstan
N. NAZARBAyEV

Astana, Akorda, November 8, 2010
No 348-IV lRK 
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Appendix 32

statement by the donors and Implementing agencies 
on the occasion of the Presentation of the third Program of action 

to assist the states in the aral sea basin 
(the third aral sea basin Program – asbP-3)

Almaty, December 9, 2010.

The shrinking of the Aral Sea caused one of the gravest man-made 
ecological catastrophes of the XX-th and XXI-st centuries. It has affect-
ed the health and livelihoods of millions of people living in the Aral Sea 
Basin. More generally, water and energy resources issues have already 
impacted negatively on regional cooperation, and as a consequence, on 
the economic growth of the countries of Central Asia, and in the coming 
decades, unsustainable use of water resource and the consequences of 
climate change might further aggravate the environmental and econom-
ic situation in the region. In the long run only regional efforts can achieve 
environmental sustainability and effective climate-change adaptation in 
the Aral Sea Basin. 

Following the April 2009 Summit Meeting of Heads of States Found-
ers of the International Fund for Saving the Aral Sea, the Third Aral Sea 
Basin Program (ASBP-3) was developed by the Executive Committee 
(EC) of the International Fund for Saving the Aral Sea (IFAS) and regional 
organizations, with permanent involvement of the Donor community. 
ASBP-3 reflects the priorities of the countries and offers an opportunity 
to IFAS member states to more effectively combine national and regional 
efforts to improve the environmental and socio-economic situation and 
achieve environmental sustainability in the Basin. Donors fully support 
the Program and are ready to work together with EC IFAS and the Gov-
ernments of IFAS member states in its implementation. The availability 
of Water resources is not per se the problem for Central Asia. The chal-
lenge is to ensure more effective and integrated management and to 
share and use water resources for the benefit of all stakeholders. 

EC IFAS has an important role to play in ASBP-3, as the platform 
for dialogue and coordination among Central Asian countries on water 
management issues. For this reason, the institutional structure and legal 
basis of EC IFAS should be strengthened. Thus, it would be enabled to 
provide stable, professional support as well as the required transparency 
and efficiency for the implementation of ASBP-3. 

Donors acknowledged that there is a gap between ASBP-3 needs 
and available resources but the proposed program provides an essen-
tial framework to guide future assistance to the region. Donors offer 

their continued support, it being understood that specific funding deci-
sions will be taken by each donor in accordance with budgetary possi-
bilities and relevant financing procedures. This support includes further 
strengthening both the institutional and development capacities of EC 
IFAS and other IFAS technical bodies. At the same time, it is expected 
that additional funding for ASPB-3will also be made available by the Cen-
tral Asian countries, using their own resources. 

Raising donor coordination to a new level is necessary to ensure 
the most effective use of available resources and attraction of additional 
funding. EC IFAS should play a key role in donors’ coordination through 
information exchange, research, monitoring and evaluation.

Donors see their cooperation and dialogue with IFAS member States 
in the ASBP-3 framework as an opportunity to elaborate mutually advan-
tageous, environmentally and socially responsible solutions to problems 
linked to the use of shared water resources and facilitate effective cli-
mate change mitigation and adaptation measures.

Finally, donors recommend the establishment of a regular joint pro-
cess for taking stock and reviewing the progress on the implementation 
of the approved ASBP-3. 
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Appendix 33

resolution of the board of Ifas “on approving the Programme of 
actions to assist countries in the aral sea basin for the period of 

2011-2015 (asbP-3)”

1. Approve the Programme of actions to assist countries in the Aral 
Sea Basin for the period of 2011-2015 (ASBP-3).

2. Have the Executive Committee of IFAS, in cooperation with the In-
terstate Commission for Water Coordination and the Interstate Commis-
sion on Sustainable Development, ensure implementation of the ASBP-3.

For the Republic of Kazakhstan  U. Shukeev
For the Kyrgyz Republic  A. Karashev
For the Republic of tajikistan M. Alimardon
For turkmenistan    A. yazmyradov
For the Republic of Uzbekistan E. ganiev

Almaty, 14 May 2012 

The Program of assisting the Aral Sea is a long process involving 
many interrelated issues with the ultimate goal of sustainable en-
vironmental management. This process will require cooperation 

of all local, national and inter-regional institutions, the entire world com-
munity.

Restoration and proper management of the environment are key 
to achieving a good degree of sustainable development. Accepting the 
peculiar kind of a challenge set by the Aral Sea crisis to the environment 
and human, the Central Asian States got a chance to demonstrate the 
world that they are able to solve these problems through concerted ef-
forts and cooperation at both regional and international levels.

Indeed, these five countries have taken significant steps towards 
regional environmental management, putting even more effort and re-
sources to the resolution of the Aral Sea crisis, improving the lives of 
millions of people in this region.

However, in their struggle to achieve common success, Central 
Asian States require support from the international community. The Aral 
Sea shrinkage is a global crisis, and the international community is high-
ly interested to see the implementation of its initiatives in the struggle 
against the largest environmental disaster of the XX century.

The Executive Board of the International Fund for Saving the Aral 
Sea in the Republic of Kazakhstan pays a tribute of honor to all those 
who contributed to its work, ensuring the implementation of projects 
and programs, as well as to our founders, our loyal donors, countries 
that have joined efforts to overcome the Aral Sea tragedy. 
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