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Кіріспе
Халықаралық Аралды құтқару Қорының Қазақстан Республикасындағы
Атқару дирекциясы (бұдан әрі - ХАҚҚ ҚР АД) туралы Ережеге сәйкес оның
қызметінің негізгі мақсаты Арал теңізі алабының қазақстандық бөлігіндегі су
шаруашылығы, әлеуметтік-экономикалық және экологиялық жағдайларды
жақсарту бойынша өзекті мәселелерді шешуге және практикалық ісшараларды үйлестіруге қолдау көрсету болып табылады.
ХАҚҚ ҚР АД ХАҚҚ Атқару комитетінің аумақтық тұрақты жұмыс
органы болып табылады. 1999 жылғы 9 сәуірдегі Орталық Азия
мемлекеттерінің Басшылары бекіткен және 2010 жылғы 8 қарашадағы
Қазақстан Республикасы Заңымен ратификацияланған ХАҚҚ және оның
ұйымдарының мәртебесі туралы Келісімге сәйкес ХАҚҚ ҚР АД халықаралық
ұйым мәртебесіне ие және тиісті иммунитеттер мен басымшылықтарға
құқығы бар.
Белгіленген мақсат бойынша келесі мәселелер шешіледі:
•
Қазақстан Республикасы аумағындағы Арал теңізі алабының
проблемалары бойынша Орталық Азия Мемлекеттері басшыларының, Қор
Президентінің, ХАҚҚ басқармасының және ХАҚҚ Атқару комитетінің
шешімдерін практика жүзінде іске асыруды қамтамасыз ету;
•
Арал теңізі алабының жобалары мен бағдарламаларын іске асыру;
•
Халықаралық және өңірлік ұйымдар мен қорлардың, қаржы
институттарының, донор-елдердің, шетелдік және отандық бизнес
құрылымдардың қаражаттарын тарту және олардың тиісті мақсатта
пайдаланылуын қамтамасыз ету;
•
Мемлекетаралық үйлестіруші су шаруашылығы комиссиясының
(МҮСШК) және Тұрақты даму бойынша комиссияның (ТДК) жұмысына
қолдау көрсету;
•
ХАҚҚ Басқармасы мен ХАҚҚ Атқару комитетінің мәжілістерін
өткізуге материалдар дайындау.
ХАҚҚ ҚР АД қызметі келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады:
•
ұлттық деңгейде:

мүдделі мемлекеттік органдармен және ведомстволармен, жергілікті
атқарушы органдармен ынтымақтастық;

Арал-Сырдария
су
шаруашылығы
алабының
жергілікті
қауымдарының өкілдерімен, экологиялық күйзеліске ұшыраған аудандар мен
әлеуметтік қорғалмаған қоғамдастықтардың жекелеген азаматтарымен
жұмыс жүргізу;

ғылыми-зерттеу және жобалау институттарымен, ЖОО, су
шаруашылығы
саласының
жетекші
сарапшыларымен,
өндірістік
бірлестіктермен, сондай-ақ инвесторлармен өзара қарым-қатынас орнату;
•
халықаралық деңгейде:

ХАҚҚ құрылымдық ұйымдарымен (ХАҚҚ Атқару комитеті, МҮСШК,
ТДК, МҮСШК ҒЗО, ТДК ҒЗО және т. б.) жұмыс жасау;
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халықаралық және өңірлік ұйымдармен, қаржы институттарымен
және донорлық қоғамдастықпен серіктестік орнату.


Арал теңізінің қазіргі экологиялық жағдайы және оның көршілес
елдерге әсері
Соңғы 40-45 жылда Арал теңізінің деңгейі 22 метрге төмендеп,
акватория ауданы 4 есеге, ал су көлемі 10 есеге дейін азайды, судың
тұздылығы шамамен 70 г/л-ге жетті. Арал теңізі «өлі теңізге» айналды деуге
болады. Теңіз бірнеше жекелеген су қоймаларына бөлінді. 90-шы жылдары
ол көптеген жерлерінде өзінің ескі жағалауларынан 100-150 километрге
шегінді.
Теңіз ауданының 5,4 млн. гектардан астамы (54 мың км2) тұзды шөлге
айналды, бұл ретте қазақстандық бөлігі шамамен 2,0 млн.гектарды (20 мың
км2) құрайды. Теңіз түбінен жыл сайын аса үлкен ара-қашықтыққа ұшып
баратын ондаған миллион тонна ұнтақты шаң мен улы тұз, құм көтеріледі.
Арал теңізінде егістіктерді шайғаннан кейінгі сумен бірге келетін
миллиардтаған тонна улы тұз жиналған. Осы жағдай, сондай-ақ барлық
уылдырық шашу орындарының бүлінуі шамамен балықтың 200 түрінің
апатты қысқаруына алып келді. Кезінде 60 мыңға жуық адам жұмыспен
қамтылған жергілікті балық өнеркәсібіне ойсырата соққы берілді.
Жыл сайын Арал теңізінің құрғаған түбінен миллиондаған тонна құм,
шаң, улы аэрозольдер суармалы егістіктерге, жайылымдарға, бақтарға түсіп,
олардың өнімділігін төмендетеді, ауыл шаруашылығы айналымынан
шығарып тастайды, экологиялық жағдайды нашарлатады, халықтың
денсаулығына және т.б. теріс әсер етеді. Сондықтан үлкен күш-жігер тұз-шаң
тасымалдаушылармен күресуге, қозғалмалы құмдарды бекітуге, осы
құбылыстың қоршаған ортаға теріс әсерін оқшаулауға бағытталған.
Жалаңаштанған теңіз түбіндегі құмдарды бекіту мақсатында жыл
сайын мұнда бірнеше мың гектар сексеуіл және жартылай шөлейт және
шөлейт климаттық жағдайға тез бейімделетін басқа да күй талғамайтын
өсімдіктер отырғызылады.
Нәтижесінде, бүгінде Арал теңізінің құрғаған түбінің қазақстандық
бөлігінде (АТҚТ) 300 мың гектарға жуық орман дақылдары құрылған, оның
ішінде өзін-өзі өндіру есебінен, олардың жартысына жуығы орманмен
қамтылған алаңға ауыстырылған.
Оңтүстікте орналасқан Үлкен Арал теңізі жойылып барады. Онда
тұздылықтың өсуі үдеген және тіпті бүгінгі күні 150 г/литр көрсеткіштен
асып тұр, және жақын болашақта Арал теңізінің бұрынғы жағдайына оралуы
екіталай.
Сарапшылардың айтуынша, теңіз түбінен көтерілген улы қоспалар
Шығыстағы Тянь-Шаньнан бастап Еуропаның батысындағы Скандинавияға
дейін жетіп жатыр. Жүздеген мың адам улы ауамен дем алады. Тұзды шаңдар
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пленка болып көптеген өзендерге бастау беретін биік таулы мұздықтарды
жабады. Бұл судың сапасына кері әсер етеді, ол жағалаудағы аудандардың
тұрғындары туралы айтпағанның өзінде су көзінен мыңдаған шақырым
жердегі су құбыры желілері мен құдықтарға түседі.
Сонымен қатар, мақтаның, күріштің және басқа да ауыл шаруашылық
дақылдарының жоғары өнімін алу үшін топыраққа көптеген минералды
тыңайтқыштар мен улы химикаттар себіледі, олардың кейбіреулері табиғатта
шірімейді, сондықтан адам үшін одан да үлкен қауіп төндіреді. Осы улы
заттар алқаптардан сумен бірге Сырдарияға, яғни Аралға да түседі, сонымен
қатар ауыз су мен тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдаланылатын грунттық
және жер асты суларына сіңеді. Бұл мәселе әсіресе Сырдарияның ең төменгі
бөлігінде орналасқан Қызылорда облысы үшін аса өзекті, сондықтан олар
фактордың әсерін көп сезінеді.
Сонымен қатар, соңғы онжылдықта облыста мұнай және уран өндіру
саласы кеңінен дамыды, нәтижесінде теріс салдар тағы қосылды.
Жыл сайын жерден барлық ғарыштық ұшырулардың 30 пайызы жүзеге
асырылатын «Байқоңыр» космодромы жағдай мен теріс әсерді күшейте
түседі. Ғалымдардың мәліметтері бойынша жану өнімдері және зымыран
отынының және тотықтырғыштардың жанып кетпеген қалдықтары 20-100 км
биіктіктен құлаған кезде жүздеген километрге таралады және мыңдаған
шаршы километр алаңға шөгеді. Бұл ретте ландшафтардың зымыран отыны
компоненттерінен өздігінен тазару үрдістері 10 және одан көп жылда жүреді.
Мысалы, гептил адам ағзасына өкпе, асқазан-ішек жолдары мен тері арқылы
өтіп, иммундық, жүрек-қантамыр, лимфа жүйелерін, қан мен бауырды
зақымдайды.
Қоршаған ортаның радиоактивті ластануы, гептил мен оның ыдырау
өнімдерінің жиналуы туудың азаюына, туа біткен ауытқулардың, қан мен қан
түзетін ағза ауруларының, эндокриндік жүйенің және басқа да көптеген
аурулардың өсуіне алып келеді.
Еліміздің жетекші ҒЗИ жүргізген зерттеу барысында барлық зерттелген
балаларда (ондай 6 мың бала болды) әлсіздаму ауытқулары, екінші иммунды
тапшылық және басқа да патологиялар анықталды.
Балалардың жартысында жүрек-тамыр, орталық жүйке, зәр шығару
жүйелері проблемалары бар. Барлық балаларда дерлік тыныс алу,
гепатобилиарлық жүйе және ас қорыту органдары проблемалары бар.
Нәрестелер өлімінің, өлі туу мен аналар өлімінің көрсеткіштері жоғары.
Оның үстіне туа біткен даму ауытқулары себебінен өлі туу көрсеткіші 10
жыл ішінде 2005 жылы 10,8% - дан 2015 жылы 23,7% - ға дейін, яғни 2 есеге
артты.
Жүрек-қан тамырлары ауруларының таралуы 1,6 есеге, қант диабеті 3
есеге, балалар миының сал ауруы 2,7 есеге, 0–ден 14 жасқа дейінгі
балалардағы тыныс демікпесі 2 есеге өсті.
Топырақ, су, ауа құрамына жүргізілген зерттеулер нәтижесі бойынша
химиялық элементтердің артуы Қызылорда облысының барлық аумағында,
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барлық аудандарында байқалады. Тіпті заңды түрде салыстырмалы
экологиялық жағымды аймақтарға жатқызылған және Арал теңізінен 400 кмден астам қашықтықта орналасқан аймақтарда да.
Нәтижесінде, аймақ тұрғындарының қан құрамы өзгереді, әсіресе
балаларда өмірлік маңызды элементтердің көрсеткіштері күрт төмендейді,
темір тапшылығы анемиясы байқалады, бала ағзасына теріс әсер ететін
элементтердің құрамы артады.
Су ресурстарының жетіспеушілігі және ауыз су сапасының төмендеуі,
жердің тозуы, климаттық өзгерістер, халықтың, бірінші кезекте балалар
науқастығының өсуі, осыған байланысты әлеуметтік-экономикалық және
демографиялық проблемалардың күрделі кешені - бұл Арал өңірінің
тұрғындары кездесетін қатал шындық.
Табиғи экожүйелерде әкімшілік және мемлекеттік шекаралар жоқ
екенін назарға ала отырып, Арал өңірінің қазақстандық бөлігінің
экологиялық проблемалары Қарақалпақстан Республикасының және
Түрікменстанның Дашоғыз велаяты проблемаларымен дәлме-дәл деп айтуға
болады.
Арал теңізі алабындағы елдерге көмек көрсету бойынша әрекеттер
бағдарламасы (АТАБ) - Арал теңізі алабының өзекті мәселелерін
шешуде өңірлік ынтымақтастықтың синтезі.
2018 жылғы 24 тамызда ХАҚҚ құрылтайшы мемлекеттерінің
басшылары, өздерінің жұмыс істеген 25 жыл ішінде Халықаралық Аралды
құтқару Қоры Арал теңізі алабындағы су шаруашылық, экологиялық және
әлеуметтік - экономикалық аспектілерді шешу бойынша аймақтағы елдердің
өзара әрекеттесуі үшін әмбебап платформа болғанын растады.
ХАҚҚ шеңберінде өңірлік ынтымақтастық деп, Арал дағдарысының
салдарын жеңілдетуге байланысты қазіргі және болашақ міндеттерді шешу
кезінде мүдделі өңірлік тараптардың өзара іс-қимылы мен тәжірибе алмасуы
түсініледі. Бұл міндеттер су ресурстарын тиімсіз басқару, жергілікті халықты
климаттың өзгеруіне бейімдеу қажеттілігі, саны өсіп келе жатқан халық,
және нәтижесінде суды, энергия ресурстарын, тамақ өнімдерін тұтынуды
және қоршаған ортаның тозуы сияқты аспектілерді қамтиды. Сондай-ақ,
өңірлік ынтымақтастық бүкіл әлемде адамзаттың тұрақты дамуының
маңызды элементі ретінде танылатынын атап өту қажет. Елдер заманауи сынқатерлерді жағыздан-жалғыз жеңе алмайды.
ХАҚҚ қызметі саласындағы ынтымақтастық Арал дағдарысының
салдарын еңсеру, Арал теңізі алабындағы экологиялық және әлеуметтікэкономикалық жағдайды жақсарту жөніндегі бірлескен практикалық ісқимылдар мен перспективалы бағдарламаларды жүзеге асыруға бағытталған.
ХАҚҚ
өңірлік
жұмысының
табыстылығының
маңызды
көрсеткіштерінің бірі Арал теңізі алабындағы елдерге көмек көрсету
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жөніндегі іс-қимыл (АТАБ) бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру болып
табылады және бүгінгі күні үш бағдарлама табысты түрде іске асырылды.
2018 жылғы 30 қаңтардағы ХАҚҚ Басқармасының Шешіміне және
ХАҚҚ құрылтайшы Мемлекеттерінің басшыларының 2018 жылғы 24
тамыздағы бірлескен мәлімдемесіне сәйкес ХАҚҚ ҚР АД АТАБ-4 әзірлеу
үдерісіне белсенді қатысады.
ХАҚҚ ҚР АД АТАБ-3 кезеңіндегі іске асырылмаған жобалары назарға
алынды, ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігіне АТАБ-4 үшін өңірлік
жобалық ұсыныстар жасалды және жіберілді, ХАҚҚ қызметін жетілдіру
бойынша ұсыныстар дайындау жөнінде жұмыстар жүргізілуде.
Арал өөңірінің қазақстандық бөлігінің өзекті мәселелерін шешу
бойынша қызмет
2019 ж. 24 - 25 қаңтарда Өзбекстанның Ташкент қаласында қоршаған
орта және су ресурстары саласындағы ынтымақтастық бойынша жоғары
деңгейдегі Еуроодақ-Орталық Азия (ЕО-ОА) 6 - шы конференциясы өтті.

Сурет - Еуроодақ-Орталық Азия 6 - шы конференциясы.
Конференцияның мақсаты:

2015 жылдан бергі кезең ішіндегі қоршаған орта және су ресурстары
саласындағы ынтымақтастық Платформасы қызметінің нәтижелері туралы
ақпараттандыру;

ЕО-ОА қоршаған орта және климаттың өзгеруі жөніндегі жұмыс
тобының (ҚОКӨЖТ) жаңа техникалық тапсырмасын келісу, оған мынадай
негізгі өзгерістерді енгізе отырып: су сапасы мәселелерін қоса отырып,
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мандатты кеңейту, ЕО, Италия (жетекші ел ретінде) және Орталық Азия
елдерінің ҚОКӨЖТ-ға қосарлас төрағалық етуін келісу;

ҚОКӨЖТ мәжілістері арасындағы жұмыстың үздіксіздігін
қамтамасыз ету мақсатында Үйлестіру комитетін құру;

саяси диалогты реттеудің нормативтік шеңберін келісу және жасыл
инвестицияларды
ілгерілетуді
қоса
алғанда,
ЕО-ОА
одан
әрі
ынтымақтастығының басым салаларын анықтау;

ҚОКӨЖТ іс-қимыл жоспарының элементтерін талқылау және келісу.
Отырысқа ХАҚҚ ҚР АД директоры - Б. Бекнияз қатысты,ол сондай-ақ
күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға да болды. Кездесу қорытындысы
бойынша бірлескен мәлімдеме қабылданды, онда Арал теңізінің
проблемасына байланысты сұрақтар қойылды.
2019 жылдың 15 ақпанында ХАҚҚ ҚР АД Қазақстан Республикасы
Парламенті Сенатының Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік
комитеті ұйымдастырған азаматтық қорғау (су қауіпсіздігі, көктемгі су
тасқынына дайындық) мәселелеріне арналған дөңгелек үстелге қатысты.
Дөңгелек үстел қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасының
Үкіметіне ұсыныстар жолданды.

Сурет - ҚР Парламентінде су қауіпсіздігі бойынша дөңгелек үстел.
2019 жылдың 21 ақпанында ХАҚҚ ҚР АД Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің Экология және табиғатты пайдалану мәселелері
жөніндегі комитеті
ұйымдастырған «Арал маңының экономикалық,
экологиялық
және
әлеуметтік
мәселелерін
заңнамалық
реттеу»
тақырыбындағы дөңгелек үстелге қатысты. Дөңгелек үстел қорытындысы
бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар жолданды.
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2019 жылдың 23 ақпанында Қамыстыбас көлінде Арал өңірінің
проблемаларына арналған "Aral fish-2019" мұздың астынан қысқы балық
аулау бойынша 2-ші турнир өткізілді.

Сурет - қысқы балық аулау бойынша 2-ші турнир "Aral fish-2019".
2019 жылдың 25 ақпанында Қазақстан Республикасының
трансшекаралық су арналары мен халықаралық көлдерді қорғау және
пайдалану туралы Конвенция бюросына төрағалық ету жөніндегі жұмыс
тобының бірінші отырысында 2019 жылғы 27-28 ақпанда Женева қаласында
өтетін су Конвенциясы тараптарының мәжіліс Бюросының 28-ші
отырысының аннотацияланған күн тәртібіне енгізу үшін ұсыныстар берілді.
2019 жылдың 1 наурызында ХАҚҚ ҚР АД «Байтақ Дала» қоғамдық
бірлестігімен «Арал маңындағы шөлейттенген учаскелерді кешенді игеру
әдістерін көрсету бойынша орман питомниктерін құру үшін жабдықтар
сатып алу және материал отырғызу жобасын» бірлесіп қаржыландыру туралы
шартқа қол қойды. Осы жоба бойынша «Байтақ Дала» ҚБ мен Қазақстан
Республикасындағы Жапония елшілігі арасында келісім бар. ХАҚҚ ҚР АД
тарапынан бірлескен қаржыландыру 1300 АҚШ долларын құрады. Жоба
нәтижесінде шөл аумақтарды кешенді игеруді көрсету бойынша Барсакелмес
қорығы кеңсесінің айналасында пилоттық учаске құрылды.
2019 жылдың 14 наурызында ХАҚҚ ҚР АД кеңсесінде Қазақстанда
Арал теңізі алабын қалпына келтіру және Өңірлік даму бағдарламасы
жобасының Дүниежүзілік Банкінің менеджерлерімен (САРАТС-2 орнына)
жұмыс кездесуі өтті.
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Сурет - Дүниежүзілік Банкінің менеджерлерімен жұмыс кездесуі.
Кездесу қорытындысы бойынша Дүниежүзілік банк үшін келесі
жобалық ұсыныстар дайындалды:
Экологиялық-қолданбалы жоба: «Арал теңізінің шығыс жағалауы мен
елді мекендер бойында» «жасыл белдеуді» құру» - 1272,1 мың АҚШ долл. (1
АҚШ долл. курсы = 387 тнг.)
Ғылыми-зерттеу жобасы:«Арал маңының палео-экологиясы және
ежелгі адам тұрғысынан мәдени ландшафтты өзгерту мәселелері»- 6,45 мың
АҚШ долл.
Үлкен Арал теңізінің (ҮАТ) экологиялық жүйесін оңалтудың ғылыми –
қолданбалы негіздемесі-158,71 мың АҚШ долл.
Бұдан басқа, АҚШ Мемлекеттік департаментінің Орталық Азияның
халықаралық трансшекаралық су ынтымақтастығы жөніндегі бағдарламасы
аясында «Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы Сырдария өзенінің су
ресурстарын бірлесіп басқару және халықаралық ынтымақтастық
бағдарламасы» - 690 мың АҚШ долл.
2019 жылы 19-24 наурызда Алматыда 2007 жылы туылған балалар
командалары арасында футболдан «Арал теңізінің Кубогы» халықаралық
турнирі өтті. Турнирді өткізудің мақсаты:
- Арал теңізі проблематикасына Қазақстан мен шет елдердің спорт
қауымдастығы мен жұртшылығын хабардар ету және назарын аудару;
- елдердің футбол және спорт ұйымдары арасындағы халықаралық
достық қарым-қатынастарын нығайту;
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- салауатты өмір салтын насихаттау және балалар мен жасөспірімдер
арасында футболды танымал ету, үздік командалар мен үздік ойыншыларды
анықтау арқылы жас футболшылардың шеберлігін арттыру.
Турнирге Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Түрікменстан және
Өзбекстан футбол мектептерін, клубтарын табыстаушы жас футболшылар
шақырылды.

Сурет – «Aral cup - 2019» балалар командалары арасында футболдан
халықаралық турнирі.
2019 жылдың 26 наурызында «26 Наурыз - Арал теңізі күні»
мерекесіне орай Қызылорда облысында және Нұр-Сұлтан қаласында әртүрлі
тақырыптық іс-шаралар ұйымдастырылды: астана мен Қызылордада ЖООлар мен колледждерде ресейлік ғалымдардың Аралды құтқаруға қосқан
үлесіне арналған кездесулер, конференция, теңіз жағалауын тазалау, ағаш
отырғызу бойынша акциялар, футболдан «Арал теңізінің Кубогы»
халықаралық турнирі және т.б.
2017 жылы Қызылорда облысы әкімдігі мен Халықаралық Аралды
құтқару қоры (ХАҚҚ) ұйымдастырған халықаралық тұрақты даму
форумында қорды құру күні – 26 наурыз – «Арал теңізі күні» деп атап өту
туралы шешім қабылданғанын атап өту қажет.
25 Наурызда «Ақмешіт – Сырдария» орталық мешітінде «26 наурыз –
Арал теңізі күні» қарсаңында 800 түп алма ағашы мен үйеңкі отырғызу
акциясы өтті.
А. Тоқмағамбетов атындағы мәдениет үйінде «Шалқар теңіз сыр
шертеді» атты мерекелік кеш ұйымдастырылды,іс-шара бағдарламасы Арал
теңізі туралы фильмнің көрсетілімін, тақырыптық көрме мен концертті
қамтиды.

10

2019 жылдың 12 сәуірінде Байқоңыр қаласында Қазақстан
Республикасы және Ресей Федерациясы ғарышкерлерінің, сарапшылардың
және Қазақстанның мүдделі мемлекеттік органдарының, Қазақстандағы
дипломатиялық миссиялар өкілдерінің қатысуымен «Арал теңізі және
ғарыш» атты дөңгелек үстел өткізілді.
2019 жылдың 15 сәуірінде «Барсакелмес» қорығындағы жабайы
тұяқты жануарлардың жем базасы» жобасын іске асыру үшін «Қазақстанның
биоалуантүрлілікті сақтау қауымдастығы» республикалық қоғамдық
бірлестігімен 2020 жылғы 25 қаңтарға дейін 13400 АҚШ долл.сомаға келісімшарт жасалды. Жоба нәтижелері бойынша Барсакелмес қорығындағы тұяқты
жабайы жануарлардың (құлан, киік, қарақұйрық) мал азықтық ресурстарын,
қорықтың негізгі өсімдік қауымдастықтарының өнімділігін және далалық
зерттеулер негізінде табиғи жайылымдардың мал азықтық құндылығын
бағалау үшін кешенді бағалау және картографиялау жүргізілетін болады.
2019 жылдың 24 сәуірінде Нұр-Сұлтан қаласында Халықаралық су
бағалау орталығының кеңсесінде "Vodohospodarska Vystavba" мемлекеттік
кәсіпорнының Словакия делегациясымен «Гидротехникалық құрылыстардың
қауіпсіздігі бойынша тренинг» жобасының міндеттері мен бағдарламасын
талқылау бойынша жұмыс кездесуі өтті.
2019 жылдың 25 сәуірі, Алматы қ., Қазақстан-Неміс университеті,
«ХАҚҚ 25 жылдығына» орайластырылған «Мұздықтардан Арал теңізіне
дейін-2018 ж.» Жастар экспедициясының қорытындысын шығару бойынша
дөңгелек үстелге қатысу.
2019 жылғы 2-3 мамыр, Ташкент қ., Орталық Азиядағы бөгеттердің
қауіпсіздігі жөніндегі өңірлік кеңеске қатысу. Кеңес қорытындысы бойынша
гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі саласында одан әрі жұмыс
істеу бойынша ұсыныстар әзірленді. Атап айтқанда, кездесуге қатысушылар
«Орталық Азиядағы гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі
саласындағы ынтымақтастық туралы» Өңірлік келісім жобасы бойынша
жұмыстарды қайта бастау қажеттігі туралы айтты.
2019 жылдың 17 мамырында Қызылорда қаласында Арал-Сырдария
су шаруашылығы ауданының Алаптық кеңесін ұйымдастыру. Бұл жұмыс
«Орталық Азиядағы су ресурстарын трансшекаралық басқару» Халықаралық
ынтымақтастық жөніндегі Неміс қоғамының (GIZ) өңірлік бағдарламасы
аясында 2017 жылдан бастап жүргізіледі.
GIZ гранттық жобасы шеңберінде Арал маңының шалғай ауылдық елді
мекендерінің таза ауыз суына қолжетімділігін арттыру бойынша жұмыстар
жүргізілуде, халықтың осал топтарына мақсатты әлеуметтік-экономикалық
көмек жүргізілуде.
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2019 жылдың 14 маусымында Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан
Республикасындағы су саясаты жөніндегі Ұлттық диалог бойынша 2019-2020
жылдарға арналған жұмыс жоспарын талқылау бойынша жұмыс кеңесіне
қатысу.
2019 жылғы 18-19 маусымда Душанбе қаласында ««Су-энергия-азықтүлік» өзара байланысын күшейту арқылы көп секторлық қаржыландыру
мүмкіндіктерін пайдалану жөніндегі Орталық Азия диалогы» жобасы
бойынша Өңірлік үйлестіру комитетінің төртінші мәжілісі өтті. Мәжілістің
мақсаты Нексус жобасының ағымдағы нәтижелеріне шолу жасау және
қорытынды конференциясына дайындық болды.
Міндеттері:
1. Сараптама жұмыстарының нәтижелерімен таныстыру:
- ОА аймағында қолданылатын Нексус тәжірибесіне шолу жасау;
- Институционалдық әлеуетті талдау;
- Әлеуетті арттыру қажеттілігін бағалау;
- Аналитикалық жазбалар және оқу модульдері.
2. Нексус тәсілін тәжірибеде қолдану туралы білім алмасу:
- Дунай және Сава өзендерінің комиссиясындағы оқу сапарының
нәтижелері;
- ОА-да пилоттық жобаларды орындау прогресі.
3. Нексус жобасының екінші кезеңі барысында қолдау көрсету үшін
әзірленген өңірлік инвестициялық жобаларды Өңірлік үйлестіру комитетінің
(ӨҮК) мүшелерімен және халықаралық қаржы институттарының өкілдерімен
талқылау;
4. Қорытынды конференция бағдарламасын және оған дайындық
бойынша қадамдарды талқылау. Қатысушылар: ӨҮК арнайы мүшелері,
тәуелсіз сараптама тобының мүшелері, жобаның серіктестері мен
сарапшылары, Еуропалық Одақтың өкілдері, халықаралық даму банкінің
өкілдері, Орталық Азия бойынша Өңірлік экологиялық орталықтың
(ОАӨЭО) және халықаралық Табиғатты және табиғи ресурстарды қорғау
одағының (ТҚХО) жобалық командасы.
Кездесуде ХАҚҚ ҚР АД директоры – Б. Бекнияз үш жоба бойынша
баяндама жасады:
• 2.1 Жоба «Шөлейттенуге және жердің тозуына қарсы күрес жүргізу
үшін Арал теңізі алабының экожүйелерін оңалту»;
• 3.2 Жоба «Арал теңізі алабында ЕҚТА базасында эко-және
агротуризмді этно-туризм элементтерімен біріктіріп дамыту»;
• «Сырдария
өзеніндегі
гидротехникалық
құрылыстардың
гидроэнергетикалық әлеуетін пайдалану» инвестициялық жобасы (ОА елдері
үшін ұсыныс ретінде).
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2019 жылдың 27 маусымында Нұр-Сұлтан қаласында ХАҚҚ ҚР АД
мен «Қазақстанның экологиялық ұйымдар Қауымдастығы» заңды тұлғалар
бірлестігі арасында Меморандумға қол қойылды.
2019 жылдың 14 шілдесінде ХАҚҚ ҚР АД өкілдері «Қамыстыбас»
шипажайында «Балықшылар слетіне» қатысты.
2019 жылдың 17 шілдесінде Алматы қаласында, ХАҚҚ ҚР АД
кеңсесінде Халықаралық су орталығы (Франция) өкілімен бірге жобалық
ұсыныстарды талқылау бойынша жұмыс кездесуі өтті.
2019 жылдың 11-18 тамызында Қазақстан-Неміс университетінің
магистранттары үшін (Орталық Азия және Ауғанстан елдерінің, сондай-ақ
Еуропа елдерінің студенттері) Сырдария өзенінің сулы-батпақты алқаптары,
Арал теңізінің құрғаған түбі және Қамыстыбас көлінің жағалауындағы
«Арал» Ғылыми-туристік орталығы бағыты бойынша Жазғы мектеп
ұйымдастырылды.
Жастармен жұмыс істеу аясында Арал-Сырдария алабындағы су
ресурстарын тұрақты тұтыну және ауыл шаруашылығы дақылдарын тұрақты
өндіру бойынша «Нархоз» университетінің (Алматы қ.) екі студентінің
өндірістік практикасына және дипломдық жобасын орындауға жетекшілік
жасау жүзеге асырылды.
2019 жылдың 16-18 қыркүйегінде Пекин қаласындағы«Су
қауіпсіздігі: жаңа технологиялар, стратегиялар, саясат және институттар»
атты халықаралық конференцияға қатысу. ҚХР Ғылым академиясымен,
Қытай «жасыл» қорымен, БҰҰДБ, ЮНЕП, GEF және басқа да халықаралық
ұйымдармен жұмыс кездесулерінің нәтижелері бойынша қолданбалы
жобалық ұсыныстар дайындалды:
«Арал маңы жағдайында экономикалық тиімді өсімдіктердің
плантацияларын құру» -595,33 мың АҚШ долл.
«Су экожүйелерін қалпына келтіру арқылы Арал теңізінің құрғаған
түбінде биоәртүрлілікті жақсарту және жайылымдық мал шаруашылығын
кеңейту» - 138,34 мың АҚШ долл.
«Жылыжай жағдайында ағаш-бұта өсімдіктерін өсіру арқылы топырақ
қабаттарын бекіту жолымен Арал өңірі жерлерінің тозуын төмендету" - 49,96
мың АҚШ долл.
Есеп беру кезеңінде ХАҚҚ ҚР АД Дүниежүзілік банктің техникалық
және қаржылық қолдауымен Қазақстан - Неміс университетімен және
республиканың басқа да жоғары оқу орындарымен, сондай-ақ «Атамекен»
Ұлттық Кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп «Еңбек дағдыларын дамыту және
жұмыс орындарын ынталандыру» ірі жобасн іске асыруда - 222,5 мың АҚШ
долл.
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2019 жылғы 30 қыркүйек – 8 қазан аралығында ҚХР Ғылым
Академиясынан Қытай ғалымдарының Қазақстанға жауапты сапары болды,
олар ХАҚҚ ҚР АД офисіне, Су шаруашылығы ҚазҒЗИ (Тараз қ.), Қызылорда
су торабына (Қызылорда қ.), Арал қ., Көкарал бөгетіне және Қамыстыбас
көлінің жағалауындағы «Арал» Ғылыми-туристік орталықтарында болды.
ҚХР ғалымдарының Қазақстанға келуі олардың Қырғызстан, Тәжікстан
және Өзбекстаннан мемлекеттерінен келген соң ұйымдастырылды.
Сапардың мақсаты - Арал өңірінің ағымдағы жағдайымен танысу және
су ресурстарын басқару жөніндегі бірлескен субөңірлік жобаны дайындау
болды.
2019 жылғы 6 қазан – 11 қазан, Братислава қ., Словакия
Республикасы, гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі бойынша
халықаралық тренингке қатысу. Аталған оқу семинары БҰҰ ЕЭК «Орталық
Азиядағы бөгеттердің қауіпсіздігі: әлеуетті құру және аймақтық
ынтымақтастық» аймақтық жобасы аясында ұйымдастырылды. Танысу
сапары барысында Орталық Азия елдерінің өкілдері гидротехникалық
құрылыстардың қауіпсіздік жүйесімен, су ресурстарын басқарудың негізгі
қағидаларымен және Дунай өзені бойынша трансшекаралық су
қатынастарының ерекшеліктерімен жан-жақты танысты.
Қазақстандық
делегация
сапарының
нәтижесінде
Словак
Республикасының «VodohospodarskaVystavba (су ресурстарын басқару)»
мемлекеттік кәсіпорны өкілдерінің Қазақстанға жауап сапары жөнінде және
Меморандумға қол қою туралы келісім қабылданды.

Сурет - Дунай өзеніндегі гидротехникалық құрылыстын үстінде.
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2019 жылы 23-24 қазанда Алматыға Словак Республикасының
«VodohospodarskaVystavba (Су ресурстарын басқару)» мемлекеттік
кәсіпорны делегациясының өкілдері (Братислава қаласы) келді, оның
нәтижесінде гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі жөніндегі
Халықаралық оқу орталығымен Меморандумға қол қойылды (Тараз қ.).
Кездесу барысында Медеу және Алмарасан шатқалындағы селден
қорғау бөгеттеріне, 11 деревациялық ГЭС каскадына, Үлкен Алматы көлінің
гидротехникалық құрылысына және Космостанцияға танысу сапарлары
ұйымдастырылды.
Кездесу барысында 2020-2021 жылдарға арналған перспективалық
жобалар талқыланды.
Кездесу
нәтижесі
бойынша
Словак
Республикасының
«VodohospodarskaVystavba (су ресурстарын басқару)» мемлекеттік
кәсіпорнымен іскерлік хат алмасу жүргізілуде.

Сурет - Меморандумға қол қою.
2019 жылғы 24-25 қазанда Шымкент қаласында Арал-Сырдария су
шаруашылығы ауданының Кіші және Үлкен алаптық кеңесінің кезекті
мәжілісі өтті.
2019 жылы 25 қазанда Нүкіс қаласында БҰҰ қолдауымен «Арал өңірі
– экологиялық инновациялар мен технологиялар аймағы» тақырыбында
жоғары деңгейдегі халықаралық конференция өтті. Халықаралық
конференцияның қорытынды құжаты жобасына ХАҚҚ ҚР АД-дан
ұсыныстар берілді.
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2019 жылғы 4-6 қарашада Ашхабад қаласында, Түркменстан Орталық
Азияның жаһандық су әріптестігінің басшылығымен «Су ресурстарын
ұтымды пайдалану - тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізудің негізі» атты
халықаралық конференция өтті. Осы кездесуде ХАҚҚ ҚР-дағы АД
директоры Б. Бекнияз «Арал теңізі мен Арал маңының экологиялық
жағдайын жақсарту жөніндегі ұсыныстар» тақырыбында баяндама жасады.
2019 жылдың 15-18 қарашасы аралығында Ресейдің Санкт-Петербург
қаласында Арал теңізі мәселелері бойынша Екінші халықаралық
конференция өтті. Бұл Конференция 2017 жылғы 25-27 мамырда өткен
сегізінші Нева экологиялық конгресінің шешімі бойынша өткізілді.
Конференцияға 9 елден: Ресей, Қазақстан, Өзбекстан, Ұлыбритания Біріккен
Корольдігі және Солтүстік Ирландия, Франция, АҚШ, Жапония, Польша
және Испаниядан ғалымдары қатысты. Қазақстаннан екі баяндамашы сөз
сөйледі.
1. Бекнияз Болат Қабыкенұлы, география ғылымдарының кандидаты,
ХАҚҚ ҚР АД директоры, Алматы. Ол «Арал теңізі мен Арал маңының
экологиялық жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстар» тақырыбында
баяндама жасады.
2. Әлімбетова Зәуреш Жансұлтанқызы, Барсакелмес мемлекеттік
табиғи қорығының директоры, Арал қ-сы.. Ол «Барсакелмес мемлекеттік
табиғи қорығы» тақырыбына баяндама жасады.
Конференция қорытындысы бойынша конференцияға ұсынылған,
пікірталастардан өткен баяндамаларға, конференцияға қатысушылар мен
конференцияға қатыспаған сарапшылардың ұсыныстары мен пікірлеріне
негізделген өтініш қабылданды.
2019 жылғы 15-16 қарашада Алматыда БҰҰ Өңірлік хабында
Қазақстан Республикасының Үкіметі Азия Даму Банкінің және
Қазақстандағы БҰҰ Даму Бағдарламасының қолдауымен «Тұрақты даму
мақсаттарын іске асыру үшін қаржы қаражатын жұмылдыру» ТДМ бойынша
бірінші өңірлік Саммитін өткізді. Саммит жұмысы барысында халықаралық
ұйымдар өкілдерімен іскерлік қарым-қатынас жолға қойылып, қорытынды
құжатқа ұсыныстар берілді.
2019 жылдың 19-20 қарашасында Қызылорда облысының Арал
қаласында «Барсакелмес» мемлекеттік табиғи қорығының 80 жылдығына
арналған «Жердің шөлейттенуі мен тозуына қарсы күрес» Халықаралық
семинары өтті. Конференцияға ХАҚҚ ҚР АД директоры Б. Бекнияз қатысты.
2019 жылғы 20 қарашада «Байтақ дала» үкіметтік емес ұйымы мен
ХАҚҚ ҚР АД бірлесіп қаржыландыруымен «Арал маңындағы шөлейттенген
учаскелерді кешенді игеру әдістерін көрсетуге арналған орман питомниктері
16

үшін жабдықтар мен отырғызу материалдарын сатып алу» атты Жапон
үкіметінің гранты бойынша жоба аяқталды.
Бұл жобаның мақсаты-жасыл технологияларды (күн-жел энергиясы
және тамшылатып суару) пайдалана отырып орман питомниктерін құру.
Тозған, шөлейттенген учаскелерді кешенді игеру және жасыл жолақтарды
тиімді құру бойынша әдістемелік және ғылыми-технологиялық ұсыныстарды
одан әрі әзірлеу үшін ресурс үнемдейтін әдістерді көрсету және көпшілікке
тарату.
2019жылдың 22-23 қарашасында Тараз қаласында академик, т. ғ. д.,
профессор М. Ф. Үркімбаевтың 80 жылдығына арналған «V-ші Үркімбаев
оқулары» атты халықаралық ғылыми-техникалық конференцияның
пленарлық отырысына баяндама ұсынылды.
2019 жылы 26 -27 қарашада Ашхабад қаласында (Түркіменстан) өтті:
• Арал теңізі алабының төртінші бағдарламасы (АТАБ-4) үшін жобалар
портфелін әзірлеу бойынша ХАҚҚ АК өңірлік жұмыс тобының 3-ші
отырысы;
• Халықаралық Аралды құтқару Қорын реформалау бойынша ХАҚҚ АК
өңірлік жұмыс тобының отырысы;
• ХАҚҚ АК-мен донорлардың өңірлік үйлестіру кездесуі;
• Климаттың өзгеру салдарын жеңілдету және бейімдеу тетіктеріне
арналған
Бүкіләлемдік
банктің
(ББ)
CAMP4ASB
жобасымен
ұйымдастырылған параллельді іс-шара;
• Smart Waters жобасымен ұйымдастырылған параллель іс-шара
(CAWEP-пен
ынтымақтастықта),
Орталық
Азияның
академиялық
қоғамдастығының кездесуі.
2019 жылғы 28 қарашада Түркіменстанның Ашхабад қаласында
««Су-энергия-азық-түлік» өзара байланысын күшейту арқылы көп секторлық
қаржыландыру мүмкіндіктерін пайдалану жөніндегі Орталық Азия диалогы»
атты қорытынды конференция өтті.
««Су-энергия-азық-түлік» өзара байланысын күшейту арқылы көп
секторлық қаржыландыру мүмкіндіктерін пайдалану жөніндегі Орталық
Азия диалогы» жобасы («ОА-дағы Нексус Диалог» жобасы) Еуропалық Одақ
пен Германияның Федералдық экономикалық ынтымақтастық және даму
министрлігі (BMZ) бірлесіп қаржыландыратын Өңірлік Нексус диалогтардың
жаһандық бағдарламасының бірінші кезеңінің бір бөлігі болып
табылады.«ОА-дағы Нексус Диалог» жобасын Халықаралық табиғатты және
табиғи ресурстарды қорғау одағымен (ТҚХО) ынтымақтастықта
Халықаралық Аралды құтқару Қорының Атқарушы комитетінің қолдауымен
Орталық Азияның өңірлік экологиялық орталығы (ОАӨЭО) жүзеге асырады.
«ОА-дағы Нексус Диалог» жобасының негізгі мақсаты-Орталық
Азиядағы су, энергетикалық және азық-түлік қауіпсіздігі деңгейін арттыру
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үшін экологиялық және климаттық тұрақты инвестицияларға ықпал ететін
қолайлы көп секторалдық ортаны дамыту арқылы тұрақты даму және өңірлік
ынтымақтастық процесінде Орталық Азия елдері мен өңірлік институттарға
қолдау көрсету. «ОА-дағы Нексус Диалог» жобасының түпкі мақсаты 2020
жылға жоспарланған өңірлік Нексус Диалогтар бағдарламасының екінші
кезеңі шеңберінде инвестициялар үшін негіз дайындау болып табылады.
«Тұрақты даму үшін көп секторлық ойлауға және қаржыландыру
мүмкіндіктеріне» арналған қорытынды конференция «ОА-дағы Нексус
Диалог» жобасының бірінші кезеңін аяқтайды. Конференция барысында
Нексус тәсіліне қолдау көрсету және оны шешім қабылдаушы сарапшылар
мен тұлғалардың одан әрі ілгерілетуі көрсетілді.
Конференцияда «ОА-дағы Нексус Диалог» жобасының келесі
нәтижелері ұсынылды:
• Нексус әдісін Орталық Азиядағы аймақтық бағдарламалар мен
жоспарлау процестеріне біріктіру;
• Шағын көлемді пилоттық жобалар нәтижелері;
• СЭА Нексус жобалар идеяларының инвестициялық портфелі;
• Білім өнімдерін беру;
• Ынтымақтастықтың келесі қадамдары мен мүмкіндіктері.
Конференцияда ХАҚҚ ҚР АД директоры Б. Бекнияз «Жердің
шөлейттенуі мен тозуына қарсы күрес үшін Арал теңізі алабының
экожүйелерін қалпына келтіру» 2.1 жобасын ұсынды.
2019 жылы 12 желтоқсанда Нұр-Сұлтан қаласында су ресурстарын
басқару жөніндегі ғылыми-техникалық кеңес мәжілісі өтті, оған ҒТК мүшесі
Б. Бекнияз қатысты. Мәжіліс тақырыбы: «Нұр-Сұлтан қаласын сумен
қамтамасыз ету және су қауіпсіздігін қамтамасыз ету перспективалары».
2019 жылғы 13 желтоқсанда Алматы қаласындағы Әл-Фараби
атындағы Қазақ Ұлттық Университетінде «Тәжікстан Президентінің «Су –
тіршілік көзі» тақырыбы бойынша ғаламдық проблемалаларды шешудегі
рөлі» Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның пленарлық
отырысына «Қазақстанның Тұңғыш Президенті - ЕЛБАСЫНЫҢ
Халықаралық Аралды құтқару Қорын дамытудағы рөлі» атты баяндама
ұсынылды. Конференцияны Тәжікстан Республикасының Бас консулдығы
ұйымдастырды.
2019 жылғы 18-19 желтоқсанда Алматыда, ХАҚҚ ҚР АД БҰҰ ДБмен бірлесіп Орталық Азия елдері үшін су ресурстарын тұрақты басқару
жүйесіндегі инновациялық тәсілдер мен шешімдерге арналған өңірлік
конференция өткізді. Конференция нәтижелері бойынша тұрақты даму
мақсаттарына қол жеткізу үшін өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі
дамытуға ұсыныстар берілді.
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Сурет - Өңірлік конференцияның басталуы.
2019 жылғы 22 желтоқсанда жалпы құндылығы 388,57 мың АҚШ
долл. құрайтын «Солтүстік Арал өңірінде балық қорының қауіпсіздігін
қамтамасыз ету, оны сақтау және дамыту. Арал-Сырдария Алаптық
Кеңесінің әлеуетін дамыту» жобасын іске асыру бойынша балық қорғау
қондырғысы жабдықтарын Көкарал бөгетіне жеткізу жүзеге асырылды.
Бекіту-орнату конструкцияларын орнату бойынша жұмыстар
жүргізілді, балық қорғау қондырғыларына (БҚҚ) арналған жүзбелі тіректерді
сынақтан өткізу, БҚҚ тиімділігін тексеру бойынша бірінші кезең орындалды,
пайдаланудың оңтайлы алгоритмдері қарастырылды.
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Сурет – Көкарал бөгетінде балық қорғау қондырғыларын орнату
схемасы.
Бұдан басқа, ХАҚҚ ҚР АД Қазақстан Республикасы қатысатын барлық
халықаралық су комиссияларына белсенді қатысады, Су Конвенциясы
бойынша жұмыс топтарының құрамына кіреді, Қазақстан Республикасы
Парламентінің заң шығару процесіне қатысады, шешім қабылдаушы
тұлғалардың кездесулерін дайындау кезінде ұсыныстар мен ақпараттық
анықтамалар береді.
Қорытындылай келе, ХАҚҚ ҚР АД жалпы сомасы 655 мың АҚШ
долларын құрайтын халықаралық гранттық жобаларды іске асыруда, сондайақ жалпы сомасы 2910,89 мың АҚШ долл. болатын жобалар портфелін
дайындады.
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