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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 іс-

шараларды 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 қаражаттары мен басқа құралдарын тарту және олардың 

тиісті мақсатта пайдаланылуын қамтамасыз ету; 

 Мемлекетаралық үйлестіруші су шаруашылығы комиссиясының 

(МҮСШК) және Мемлекетаралық тұрақты даму бойынша комиссияның 

(МТДК) жұмысына қолдау көрсету; 

 ХАҚҚ Басқармасы мен ХАҚҚ Атқару комитетінің мәжілістерін 

өткізуге материалдар дайындау. 

ХАҚҚ ҚР АД қызметі келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: 

 мүдделі мемлекеттік органдармен және ведомстволармен, жергілікті 

атқарушы органдармен ынтымақтастық; 

 ғылыми-зерттеу және жобалау институттарымен, Жоғары оқу 

орындарымен (ЖОО), су шаруашылығы саласының жетекші 

сарапшыларымен, өндірістік бірлестіктермен, сондай-ақ инвесторлармен 

өзара қарым-қатынас орнату; 

 халықаралық және өңірлік ұйымдармен, қаржы институттарымен 

және донорлық қоғамдастықпен серіктестік орнату. 
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Арал теңізінің қазіргі экологиялық жағдайы және оның көршілес 

елдерге әсері  

Соңғы 40-45 жылда Арал теңізінің деңгейі 22 метрге төмендеп, 

акватория ауданы 4 есеге жуық, ал су көлемі 10 есеге дейін азайды, судың 

тұздылығы шамамен 70 г/л жетті, Арал теңізі «өлі теңізге» айналды деуге 

болады. Теңіз бірнеше жекелеген су қоймаларына бөлінді. 90-жылдарға 

қарай ол көптеген жерлерде өзінің ескі жағалауларынан 100-150 километрге 

шегінді.  

 
Сурет 1 NASA 

Теңіз ауданының 5,4 млн. гектардан астамы (54 мың кв.км ) тұзды 

шөлге айналды, бұл ретте қазақстандық бөлігі шамамен 2,0 млн.гектарды (20 

мың кв.км) құрайды. Теңіз түбінен жыл сайын аса үлкен арақашықтыққа 

ұшып баратын ондаған миллион тонна ұнтақты шаң мен улы тұз, құм 

көтеріледі.   

Арал теңізінде егістіктерді шайғаннан кейінгі сумен бірге келетін 

миллиардтаған тонна улы тұздар жиналған. Осы жағдай, сондай-ақ барлық 

уылдырық шашу орындарының бүлінуі шамамен балықтың 200 түрінің 

апатты қысқаруына алып келді. Осылайша, кезінде 60 мыңға жуық адам 

жұмыспен қамтылған жергілікті балық өнеркәсібіне ойсырата соққы берілді. 

Жыл сайын Арал теңізінің құрғаған түбінен көтерілетін миллиондаған 

тонна құм, шаң, улы аэрозольдер суармалы егістіктерге, жайылымдарға, 

бақтарға түсіп, олардың өнімділігін төмендетеді, ауыл шаруашылығы 

айналымынан шығарып тастайды, экологиялық жағдайды нашарлатады, 



4 
 

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 (АТҚТ) 

қазақстандық бөлігінде  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 

дейінгі алып аймаққа шөгіп жатыр. Жүздеген мың адам улы ауамен дем 

алуда. Тұзды шаңдар көптеген өзендерге бастау беретін биік тау 

мұздықтарының бетін өткізбейтін қабыршақ болып қаптаған. 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 

осы фактордың әсерін көп сезінеді. 

Сондай-ақ, 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 
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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 Ғылыми зерттеу институттары (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 

байқалады. Тіпті заңды түрде салыстырмалы экологиялық жағымды 

аймақтарға жатқызылған және Арал теңізінен 400 кмден астам қашықтықта 

орналасқан аймақтарда да олар байқалады. 

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. 
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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.  
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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.  

 
Сурет 2 ХАҚҚ құрылтайшы мемлекеттерінің басшылары 

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 жалғыздан-жалғыз жеңе алмайды. 

ХАҚҚ қызметі саласындағы ынтымақтастық Арал дағдарысының 

салдарын еңсеру, Арал теңізі алабындағы экологиялық және әлеуметтік-

экономикалық жағдайды жақсарту жөніндегі бірлескен практикалық іс-

қимылдар мен болашағы бар бағдарламаларды жүзеге асыруға бағытталған. 

ХАҚҚ өңірлік жұмысының табыстылығының маңызды 

көрсеткіштерінің бірі Арал теңізі алабындағы елдерге көмек көрсету 6 

жөніндегі іс-қимыл (АТАБ) бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру болып 

табылады және бүгінгі күні үш бағдарлама табысты түрде іске асырылды. 
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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 қатысуда. 

ХАҚҚ ҚР АД тарапынан АТАБ-3 кезеңіндегі іске асырылмаған 

жобалары назарға алынды, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрлігіне АТАБ-4 үшін өңірлік жобалық ұсыныстар жасалды және 

жіберілді, ХАҚҚ қызметін жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындау жөнінде 

жұмыстар жүргізілуде. 
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Арал өңірінің қазақстандық бөлігінің өзекті мәселелерін шешу 

жөніндегі қызмет  
 

2020 ж. 6 қаңтарында Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен 

технологиялар орталығының өкілдерімен жұмыс кездесуі (Алматы қ.) өтті.  

Кездесу барысында Жерді қашықтықтан зондтаудың, дешифрлеудің 

және табиғи деректермен түзетудің заманауи технологияларын қолдана 

отырып, болашағы бар жобаларды іске асыру бойынша бірлескен 

ынтымақтастық мүмкіндіктері талқыланды.   

Атап айтқанда, «Жоғары тәуекел аймағы ретінде Арал өңірінің 

қазақстандық бөлігінің заманауи жағдайын картографиялық және жерүсті 

деректерінің әртүрлі шешімдеріндегі өзекті жерсеріктік ақпарат негізінде 

қашықтықтан бағалау әдістерін әзірлеу» жобасы талқыланды.  
 

2020 ж. 8 қаңтарында Дүниежүзілік банк, Қазақстан Республикасы 

Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі өкілдерімен жұмыс 

кездесуі өтті (Нұр-Сұлтан қ.).   

ХАҚҚ ҚР Атқару дирекциясы «Қазақстандағы Арал теңізінің солтүстік 

бөлігін аймақтық дамыту мен қайта қалпына келтіру» жобасын әзірлеу 

бойынша Дүниежүзілік банктың негізгі серіктесі болып табылады.   

Жоба үш ірі құрамдауышты қамтитын болады (Дүниежүзілік банк 

қарызының есебінен):  

Бірінші.Су шаруашылығы инфрақұрылымын жетілдіру және САМ-

Сырдария бассейніндегі гидрологиялық режимді жақсарту, экологиялық 

қалпына келтіру үшін де, өңірдегі экономикалық және әлеуметтік даму үшін 

де берік негіздер қалыптастыру. 

Екінші.Қызылорда облысындағы тұрақты экономикалық, әлеуметтік 

және экологиялық қызметті қолдау.  

Үшінші. Ақпараттық деректер базасын және СРБК, жобаны өңірлік 

жоспарлау мен басқаруды жетілдіру. 
 

2020 ж. 17 қаңтарында Германия Федеративтік Республикасының 

Сыртқы істер министрлігінің, осы елдің Қазақстан Республикасындағы 

Елшілігімен және Алматы қаласындағы Бас елшілігімен жұмыс кездесуі 

(Алматы қ.).  

Жұмыс кездесуі барысында  Қазақстанның Агроөнеркәсіп кешеніне 

(АӨК) неміс инвесторларын тартудың ықтимал жолдары талқыланды. 

Шетелдік инвесторлардың қызығушылығын тудырған бірқатар проблемалық 

мәселелердің кешені таныстырылды.       
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АӨК елдің азық-түліктік және экономикалық қауіпсіздігін, сондай-ақ 

ауылдық аймақтардың еңбек және қоныстану әлеуетін қалыптастыратын 

экономиканың маңызды секторларының бірі болып табылады.      

Қазақстан Республикасының АӨК-ін одан әрі дамыту үшін жақсы 

перспективалары бар: май, ет секторларының экспорттық позициялары 

күшеюде, ал астық пен ұн бойынша Қазақстан қысқа мерзімде әлемдегі ірі 

экспорттаушы елдердің қатарына кірді. Қазақстанның Еуразиялық 

экономикалық одақ (ЕАЭО) пен Бүкіләлемдің сауда ұйымына (БСҰ) мүше 

болуы жаңа мүмкіндіктер туғызады және сонымен бір мезгілде ішкі және 

сыртқы нарықтарда бәсекеге қабілеттілікке жоғары талаптар тудырады. 

Осыған байланысты АӨК мемлекеттік реттеудегі орны аса маңызды.  

Жалпы алғанда, Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенін үші ірі 

«китке» бөлуге болады, бұл – мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы 

және ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу өнеркәсібі. Өз кезегінде,  

ауыл шаруашылығының осы бағыттары су және жер ресурстарына 

негізделеді, онда аталған ресурстарды орынды және ұқыпты пайдалану 

бүкіл ауыл шаруашылығы саласының тиімді және тұрақты дамуына 

алғышарт болады. Бүкіл ауыл шаруашылық кешені заманауи 

технологияларды енгізуді талап етеді.   

Өсімдік шаруашылығы бағыты бойынша 16 өзекті мәселе қаралды, 

оның ішінде: «Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің (АШТӨ) 

техникалық және технологиялық жарақтандырылу деңгейінің төмендігі» 

бөлініп алынды.    

Мал шаруашылығы бағыты бойынша 13 проблемалық сұрақ 

талқыланды, онда «Өңірлерді ауыл шаруашылығы жануарларын 

сәйкестендіруге арналған құралдармен (бұйымдармен) және 

атрибуттармен уақтылы қамтамасыз етпеу» сұрағы ерекшеленді.  

Аквомәдениетті дамыту бойынша екі сұрақ ерекшеленді: «Жеке балық 

өсіру шаруашылықтарының мамандандырылған азықтармен қамтамасыз 

етілмеуі» және«Кәсіпкерлерді балық өсірудің заманауи технологияларымен 

ақпараттық-консультациялық қамтамасыз етудің жетіспеушілігі». 

Органикалық өнім өндірісін дамыту үшін төрт тежеуші фактор 

қарастырылды, олардан «Елде өнімнің сапасын анықтау жөніндегі 

мамандандырылған зертханалардың жоқтығы» мәселе ерекшеленіп алынды.   

Су шаруашылығы саласында тоғыз өзекті мәселе атап өтілді, 

олардың ішінде:  

«Суды есепке алудың қанағаттанғысыз жағдайы және су үнемдеуді 

ынталандырудың жеткіліксіздігі». 
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«Өнеркәсіпте қайталама және айналма су тұтыну тиімділігінің 

төмендігі». 

Ауыл шаруашылығы жер пайдалану бағыты бойынша бес 

проблемалық сұрақ талқыланды, оның ішінде ерекшеленгені: «Ауыл 

шаруашылығы алқаптарын топырақтық және геоботаникалық зерттеу, 

топырақты сапалық бағалау бойынша сапалы материалдар көлемінің 

аздығы».  
 

2020 ж. 23-24 қаңтарында  Су шаруашылығы бойынша кәсіптік 

стандарттардың негізінде Білім беру бағдрламалары мен оқыту жоспарларын 

әзірлеу бойынша Тараз қаласында 6В074 – «Су шаруашылығы» дайындық 

бағыты бойынша Оқу-әдістемелік бірлестіктің жиналысы өтті.           
 

2020 ж. 27-30 қаңтарында Қазақстан Республикасы Еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Жобаны басқару тобында Кәсіптік 

стандарттар бойынша қорытынды есепті келісу және қорғау. 

 
Сурет 3 Green Central Asia 

2020 ж. 28 қаңтарында «Орталық Азияға арналған Су бастамасы» 

(Берлин процесі) шеңберіндегі бағдарламаларды іске асыру қорытындылары 

бойынша жоғары деңгейдегі Берлин кездесуінде сөз сөйлеу және 2020-2030 
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жылдар кезеңіне арналған Еуропалық Одақтың Орталық Азияға арналған 

"Green Central Asia" жаңа бастамасын іске асыру жолдарын талқылау (Берлин 

қ.). 

Жоғары деңгейдегі Берлин кездесуінде Арал өңірінің экологиялық 

жағдайларын жақсарту жөніндегі жобалар қоржыны мен жолдары ұсынылды. 
 

2020 ж. 6-8 ақпанында Қазақтың су шаруашылығы Ғылыми-зерттеу 

институты мамандарының біліктілігін арттыру жөніндегі оқыту семинарына 

қатысу (Тараз қ.). 

Бүгінгі таңда су шаруашылығы саласындағы нормативтік-құқықтық 

базаны біріздендіру, мемлекетаралық ынтымақтастықты нығайту және 

кеңейту, сондай-ақ су шаруашылығы саласы қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыру, білімдері мен дағдыларын жетілдіру жөніндегі процесті 

жандандыру Орталық Азия елдері үшін өзекті міндет болып табылады. 

Сондықтан гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі жөніндегі 

халықаралық оқу орталығында (ХТО) оқу семинарларын өткізу өзекті және 

қажетті іс-шара болып табылады. 2013 жылғы ақпан айынан бастап қазіргі 

таңға дейін ХТО-да Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстанның су 

шаруашылығының 230-ға жуық қызметкері оқытылды. 
 

2020 ж. 12-14 ақпанында Еуроодақ (ЕО) пен Орталық Азия (ОА) 

арасындағы жоғарғы деңгейдегі Халықаралық кездесуге қатысту (Брюссель 

қ.). 

Қоршаған орта және климаттың өзгеруі жөніндегі ЕО-ОА жұмыс 

тобының 9-шы отырысында «Еуропалық Одақ – Орталық Азия: су 

ресурстары, қоршаған орта және климаттың өзгеруі саласындағы 

ынтымақтастық» (WECOOP) өңірлік жобасының үшінші фазасын іске асыру 

мәселелері талқыланды. 

Бұл – 2019 жылғы қаңтарда Ташкентте (Өзбекстан) өткен қоршаған 

орта және су ресурстары саласындағы ынтымақтастық бойынша ЕО-ОА 

жоғары деңгейдегі 6-шы конференциясынан кейінгі алғашқы кездесу екенін 

атап өткен жөн. Конференцияның қосарлас төрағалары дайындаған 

қорытынды құжат Платформа мен оның Жұмыс тобы жұмысының басым 

бағыттарын қамтиды: 

 Табиғатты қорғау қызметін басқару, тұйық цикл экономикасы және 

тұрақты тұтыну мен өндіру;  

 Климаттың өзгеруіне бейімделу және оның салдарларын азайту; 

 Су ресурстарын басқару; 

 Сектор аралық сұрақтар. 
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Қоршаған ортаны қорғау және су ресурстары саласындағы 

ынтымақтастық платформасы 2009 жылы Римде (Италия) өткен ЕО-ОА 

жоғары деңгейлі конференциясында құрылды. Платформа ОА 

мемлекеттерімен келісілген ЕО-ның Орталық Азия бойынша стратегиясын 

іске асыруға арналған ынтымақтастық шеңберінен тұрады. Платформаның 

басымдықтары алғаш рет 2009 жылы Римдегі ЕО-Орталық Азия жоғары 

деңгейдегі 3 - ші конференциясында келісіліп, кейіннен Бішкектегі (2013 ж.), 

Миландағы (2015 ж.) және Ташкенттегі (2019 ж.) Жоғары деңгейдегі 

конференцияларда бекітілді. 

Іске асырылып жатқан WECOOP жобасы ЕО стандарттарына 

жақындату арқылы Орталық Азиядағы қоршаған орта, климаттың өзгеруі 

және су ресурстары саласындағы саясатты жақсартуға, сондай-ақ СО2 

шығарындыларын қоса алғанда, адам қызметі туындатқан ластануды елеулі 

түрде азайтуға қол жеткізуге жәрдемдесу мақсатында экономиканың тиісті 

секторларына инвестицияларды ынталандыруға бағытталған. 

Жобаның қызметі Платформаны және Қоршаған Орта мен Климаттың 

өзгеруі бойынша Жұмыс Тобын (ҚОКӨЖТ) қолдауды қамтиды. Жоба 

жоғары деңгейдегі тұрақты кездесулер мен сарапшылардың бірлескен жұмыс 

топтары, сондай-ақ басқа да арнайы іс-шаралар арқылы Платформа қызметін 

дамытуға, оның тиімділігі мен хабардарлығын арттыруға бағытталған. 

Жобаны іске асыру тобы Платформаның техникалық хатшылығы мен 

ҚОКӨЖТ функцияларын орындайды және кеңестерді практикалық 

ұйымдастыруға жауап береді. 
 

2020 ж. 24-27 ақпан аралығы Словак Республикасының 

«Vodohospodarska Vystavba (Су ресурстарын басқару)» мемлекеттік 

кәсіпорнының өкілдерімен гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі 

мәселелері бойынша жұмыс кездесулері (Алматы қ., Тараз қ.). 

"Еуропалық Одақ және Орталық Азия: неғұрлым мықты әріптестік 

үшін жаңа мүмкіндіктер» жаңа стратегиясы және «Орталық Азиядағы 

бөгеттердің қауіпсіздігі: әлеуетті құру және өңірлік ынтымақтастық» өңірлік 

жобасы шеңберінде Словакия Республикасының «Vodohospodarska Vystavba 

(Су ресурстарын басқару)» мемлекеттік кәсіпорнымен ынтымақтастық 

дамуда.   

«Vodohospodarska Vystavba (Су ресурстарын басқару)» өкілдерінің 

жұмыс сапары кезінде бөгеттердің қауіпсіздік жүйесін дамыту және шағын 

ГЭС орнату тұрғысынан гидротехникалық құрылыстарға нақты мониторинг 

жүргізілді. 
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Сурет 4 Словак Республикасы мемлекеттік кәсіпорнының өкілдерімен жұмыс кездесуі 

2020 ж. 25 ақпаннан бастап 5 наурызға дейін «Қазақстандағы Арал 

теңізінің солтүстік бөлігін аймақтық дамыту және қалпына келтіру 

(Р170187)» жобасын іске асыру тетіктерін талқылау бойынша Дүниежүзілік 

банк миссиясының Арал өңіріне (Қазақстанға) сапарын ұйымдастыру 

(Қызылорда облысы). 

Дүниежүзілік банк өкілдері Қызылорда облысының жергілікті 

атқарушы органдарымен (ЖАО), Су шаруашылығы саласының өкілдерімен, 

ғалымдармен және жобалаушылармен жұмыс кездесулерін өткізді.  

Миссияның мақсаты (і) Жобаның 2-құрамдауышының инвестициялық 

кіші жобаларын алдын ала сәйкестендіруді, (ii) Жобаның техникалық-

экономикалық негіздемесін әзірлеуге арналған техникалық тапсырманы (ТТ) 

және (iii) жобаны бағалауға дейін орындалуы тиіс зерттеулер жүргізуге 

арналған басқа да ТТ-ны, мысалы, әлеуметтік-экономикалық қағидаттарды 

(ӘЭҚ) және мүдделі тараптарды тарту жөніндегі құжатты (МТТҚ) 

дайындауды қоса алғанда, Су ресурстары комитеті мен Қызылорда 

облысының әкімдігіне жобаны дайындауға көмек көрсету болып табылады. 

Миссия Жобаны іске асыру тетіктерін және Жобаны дайындау бойынша 

кейінгі қадамдарды, сондай-ақ Арал теңізі бассейнінде орналасқан елдерді 
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қоса алғанда, мүдделі тараптармен сындарлы диалог пен кері байланысты 

уақтылы жолға қою стратегиясын талқылауды жоспарлап отыр. 
 

2020 ж. наурыз айының ішінде Арал теңізінің солтүстік бөлігін 

аймақтық дамыту мен қайта қалпына келтіру жобасы бойынша үш 

құрамдауыш бойынша кіші жобалардың матрицасы жасалды (2020 жылғы 8 

қаңтардағы оқиғаны қараңыз).  
 

2020 ж. 2 наурызда Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) 75-

жылдығына арналған халықаралық конференцияға қатысу (Алматы 

қаласындағы БҰҰ Өңірлік Хабы).  

2019 жылы Алматыда орналасқан БҰҰ-ның барлық қосалқы-өңірлік 

және өңірлік өкілдіктері БҰҰ-ның Алматыдағы өңірлік хабына көшкенін 

атап өткен жөн. 

БҰҰ-ның жаңа ғимаратының жалпы ауданы 28 348 шаршы метр, 

алдыңғы қатарлы техникамен, жабдықтармен және жиһазбен жабдықталған 

және оған БҰҰ Агенттігі мен әкімшілік блок кіреді. Қызметкерлерге 

ыңғайлы болу үшін паркинг екі деңгейге жабдықталған.  

Нысан бүкіл әлем бойынша БҰҰ агенттіктері қоятын қауіпсіздікке 

қойылатын жоғары талаптарды ескере отырып салынған. 

«…Біздің БҰҰ жүйесімен және оның аясындағы әріптестігіміз 

айтарлықтай нәтижелер берді. Соңғы үш онжылдықта Қазақстан БҰҰ-

ның барлық ірі органдарында, соның ішінде Қауіпсіздік Кеңесінде қатысып, 

онда бірқатар басым міндеттерді көздейді. Орталық Азия мен 

Ауғанстандағы 2030 жылға дейінгі Тұрақты даму саласындағы күн 

тәртібін үздік үйлестіру үшін біз Алматыда БҰҰ Өңірлік орталығын құруға 

ниеттіміз, - деді Қазақстан Президенті  …». 
 

2020 ж. 5-6 наурызында Шу және Талас өзендерінің бассейндеріне 

арналған Стратегиялық әрекеттер бағдарламасының (СӘБ) Ұлттық бөлігін 

пысықтау жөніндегі жұмыс тобының қазақстандық бөлігінің жұмысына 

қатысу. 
 

2020 ж. наурыз-сәуір айларында Арал теңізінің солтүстік бөлігін 

аймақтық дамыту және қалпына келтіру жобасы бойынша құжаттаманы 

дайындау шеңберінде Дүниежүзілік Банктің сарапшыларымен бірлесіп, 

Дүниежүзілік Банктің «Мүдделі тараптарды тарту және ақпаратты ашу» № 10 

экологиялық және әлеуметтік стандартына сәйкес әзірленген мүдделі 

тараптарды тарту жөніндегі құжат әзірленді.  
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Мүдделі тараптарды тарту жөніндегі құжатта мүдделі тараптарды 

сәйкестендіру және талдау жүргізілді, сондай-ақ мүдделі тараптардың қатысу 

сипаты, саласы мен кезеңділігі, мүдделі тараптармен консультациялар 

мерзімдері, мүдделі тараптарға ақпарат беру тәсілдері, шағымдармен жұмыс 

істеу тәртібі және оларға ден қою тәсілдері; мүдделі тараптарға есептілік 

беру анықталды.  
 

2020 ж. 15 маусымында ОА ГТҚ қауіпсіздігі бойынша кеңеске қатысу   

(Женева – ОА, online). 

Гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

ведомствоаралық және мемлекетаралық қызметтің ерекше саласына жатады, 

оған көптеген бақылау-қадағалау органдары мен қызметтері, министрліктер, 

ұлттық компаниялар, жергілікті басқару органдары және әртүрлі мақсаттағы 

су шаруашылығы құрылыстары бар өзге де меншік иелері қатысады. 

Олардың арасындағы өзара іс-қимыл күрделі проблема болып табылады және 

оны жүйелі шешу заңнамалық қамтамасыз етуді, жоғары кәсіби білім мен 

жауапкершілікті, құрылыстардың жай-күйіне мониторингті нақты 

ұйымдастыруды, авариялық жағдайларды жою мәселелерін жедел шешуді 

талап етеді. Осының барлығы жиынтығында құрылыс иесінің 

жауапкершілігін күшейтуге және трансшекаралық объектілерді қоса алғанда, 

гидротехникалық объектілердің жұмыс істеу сенімділігіне, шектес 

мемлекеттермен мемлекетаралық ынтымақтастықты нығайтуға ықпал ететін 

болады. 

Болып жатқан төтенше жағдайлар гидротехникалық құрылыстарға 

жүйелі мониторинг жүргізуді, оларға тиісті қадағалауды белгілеуді, су 

шаруашылығы қызметкерлерінің дағдылары мен білімдерін жетілдіруді 

қажет етеді, бұдан басқа, гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі 

саласындағы нормативтік-құқықтық базаны әзірлеу және жетілдіру барынша 

талап етіледі. 

Сондықтан Орталық Азиядағы гидротехникалық құрылыстардың 

қауіпсіздігі жөніндегі кеңестің күн тәртібінде «Орталық Азиядағы 

гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі саласындағы ынтымақтастық 

туралы» өңірлік келісім бойынша процесті қайта бастау туралы мәселесі 

қаралды.   

Орталық Азияда бұл жұмыс 2004 жылдан бастап БҰҰ ЕЭК-тің 

«Орталық Азиядағы бөгеттердің қауіпсіздігі: әлеуетті құру және өңірлік 

ынтымақтастық» өңірлік жобасы шеңберінде жүргізілуде1. 

                                                           
1https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/projects-central-asia/capacity-building-
cooperation-dam-safety-central-asia 
 

https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/projects-central-asia/capacity-building-cooperation-dam-safety-central-asia
https://unece.org/environment-policy/water/areas-work-convention/projects-central-asia/capacity-building-cooperation-dam-safety-central-asia
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2020 ж. 18 маусымында Германия Елшісінің, ҚР ЭГТРМ, Қызылорда 

облысының ЖАО және т.б. өкілдерінің қатысуымен Көкарал бөгетінде балық 

қорғау құрылғысының таныстырылымы (Арал ауданы). 

 
Сурет 5 Балық қорғау құрылғысының тұсаукесері 

«Берлин Су бастамасы» шеңберінде 2020 жылдың бірінші жартысында 

«Солтүстік Арал өңірінің балық қорларын сақтау және дамыту, қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету. Арал-Сырдария бассейндік кеңесінің әлеуетін дамыту» 

жобасы іске асырылды. Бұл жоба Халықаралық ынтымақтастық жөніндегі 

Герман қоғамының (GIZ) гранттық қаражатына жүзеге асырылды. Осы 

жобаның арқасында 4 мың тоннаға жуық балықты (шамамен 53 млн. ересек 

балық) және 1 мың тонна шабақтарды (30 млн. дана) сақтау мүмкіндігі пайда 

болды.  
 

2020 ж. шілде-тамыз GIZ бағдарламасы бойынша далалық сапарлар, 

қаржылық есептер. 

Қаралып отырған кезеңде Көкарал бөгетіндегі балық қорғау 

құрылғысының (БҚҚ) жұмысына мониторинг жүргізу, осы гидротехникалық 

құрылыстың жоғарғы және төменгі бьефтерінде БҚҚ-ға қызмет көрсету және 

балық ресурстарының динамикасын бақылау бойынша жұмыстар жүргізілді.  
 

2020 ж. 5 тамызындаҚазақстан Республикасы Экология, геология 

және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің, сондай-ақ 

Қызылорда облысы әкімдігінің қатысуымен Дүниежүзілік банк сарапшылары 
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ұйымдастырған Арал теңізінің солтүстік бөлігін аймақтық дамыту және 

қалпына келтіру жобасы (бұдан әрі – Жоба) бойынша online кеңеске қатысу. 

Кеңесте Жобаның «Арал теңізі мен Сырдарияның солтүстік бөлігі 

бассейніндегі су инфрақұрылымын және гидрологиялық режимді жетілдіру» 

атты 1-құрамдауышы және «Қоршаған ортаны қалпына келтіру және өңірдің 

әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін маңызды жағдайлар жасау, бірқатар 

каталитикалық инвестициялардың көмегімен Қызылорда облысында тұрақты 

экономикалық, әлеуметтік және экологиялық қызметті қолдау» атты 2-

құрамдауышы талқыланды.  

Кеңес қорытындысы бойынша ХАҚҚ ҚР АД мамандары қосалқы 

жобаларды 2-құрамдауышқа енгізудің негіздемесін ұсынды, сондай-ақ 

олардың Қазақстан Республикасының стратегиялық және бағдарламалық 

құжаттарына, оның ішінде Қызылорда облысының 2019-2022 жылдарға 

арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының кешенді жоспарына 

сәйкестігіне баға берді. 
 

2020 ж. 12 тамызында Қазақстан Республикасы Экология, геология 

және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары комитетінің, сондай-ақ 

Қызылорда облысы әкімдігінің қатысуымен Дүниежүзілік банк сарапшылары 

ұйымдастырған Арал теңізінің солтүстік бөлігін аймақтық дамыту және 

қалпына келтіру жобасы (бұдан әрі – Жоба) бойынша online кеңеске қатысу.  

Кеңесте «Ақпараттық базаны жетілдіру және су ресурстарын кешенді 

басқару, жобаны өңірлік жоспарлау және басқару» атты Жобаның 3-

құрамдауышы талқыланды.  

Ұлттық сектор және бассейндік ұйымдар арқылы платформа деректерді 

жинауды және таратуды (объектілерде және жер бетінде бақылаулар мен 

шолулар), модельдеу құралдарын, шешімдер қабылдауды қолдау тетіктерін 

және білім өнімдерін әзірлеуді қамтамасыз етеді деген шешім қабылданды.  

Бұл ҚР Үкіметіне климаттың өзгеруіне бейімделу қажеттілігін ескере 

отырып, тәуекелге бағдарланған жоспарлау үшін қажет болатын климаттық 

тәуекелдер туралы ақпаратты нақтылауға (деректерді жинау және қорыту) 

және климаттық тәуекелдер, табиғи апаттар тәуекелдері және тиісті 

секторлардағы кейінгі іс-қимылдар туралы ақпаратты таратуды қамтамасыз 

етуге мүмкіндік береді. 

ХАҚҚ ҚР Атқару Дирекциясының мамандары 3-құрамдауыштың 

Қазақстан Республикасының негізгі Стратегияларына, Бағдарламалары мен 

Даму жоспарларына сәйкестігіне баға берді. 
 

2020 ж. 25 тамызында Орталық Азия су-энергетикалық консорциумы 

(СЭК) бойынша жұмыс кеңесі (Нұр-Сұлтан қ.). 
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Жұмыс кеңесінде Орталық Азияның су ресурстарының тиімділігін 

арттыру және өзара тиімді пайдалану тетіктерін әзірлеу мәселелері қаралды. 

Белгілі болғандай, Орталық Азияның су шаруашылығы саласындағы тиімсіз 

ынтымақтастықтың арқасында елдер шамамен $7 млрд жоғалтады. 

Орталық Азия елдерінің Халықаралық су-энергетикалық 

консорциумын (бұдан әрі – ХСЭК) құру туралы ұсынысқа «Бірыңғай 

экономикалық кеңістік құру туралы шартқа қатысушы мемлекеттердің 

экономикалық интеграциясын одан әрі тереңдету жөніндегі практикалық 

шаралар туралы» Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан Мемлекетаралық 

Кеңесінің шешіміне (1997 жылғы 24 шілде, Шолпан-Ата қаласы) және 

Қазақстан Республикасының, Қырғыз Республикасы мен Өзбекстан 

Республикасының Халықаралық су-энергетикалық консорциумын құру 

жөніндегі өзара іс-қимыл қағидаттары турады тұжырымдамасына сай 

бастама жасалды. 

1997 жылғы 12 желтоқсанда Ақмола қаласында Қазақстан, Қырғызстан 

және Өзбекстан Республикасының Президенттері үшжақты кеңес барысында 

ОА-да одан әрі экономикалық ынтымақтастық, бірыңғай нарықтық кеңістік 

құру мәселелерін талқылады. Отырыс қорытындысы бойынша белсенді 

экономикалық интеграцияны көздейтін халықаралық консорциумдар құру 

жөніндегі үш елдің ынтымақтастық Тұжырымдамасы мақұлданды, оның 

ішінде ХСЭК құру туралы шешім қабылданды. 1998 жылғы 17 наурызда 

ХСЭК туралы ереже үш елдің (ҚР, КР және ТР) ПМК шешімімен бекітілді. 

1998 ж. 26 наурызда Ташкентте Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан 

және Өзбекстан Республикаларының мемлекетаралық кеңесінде 

«Халықаралық су-энергетикалық консорциум туралы» шешімге қол 

қойылды. ОА-ның 4 елінің Президенттері «осы кезеңде Халықаралық су-

энергетика консорциумын құруға» келісті және қатысушы мемлекеттердің 

Премьер-Министрлер Кеңесіне «Халықаралық су-энергетика консорциумын 

құру туралы үкіметаралық келісімді дайындауды және кезекті отырыста оған 

қол қоюды» тапсырды.   

Осылайша, бастапқыда ХСЭК құру идеясы Сырдария өзені 

бассейніндегі үш Орталық Азия республикаларының басшылығынан 

түсіністік пен қолдау тапты. Алайда, сараптамалық деңгейде тараптарда 

ұстанымдарының сәйкес келмеу мәселесі туындады, бұл мемлекет 

басшыларының ұсыныстарын іске асыру мерзімдерінің созылуына себеп 

болды.   

2018 жылғы 24 тамызда ХАҚҚ құрылтайшылары Мемлекет 

басшыларының саммитінде ҚР Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаев Орталық 
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Азияның халықаралық су-энергетикалық консорциумын құру мәселесіне 

қайта оралудың маңыздылығын атап өтті. 

2020 жылғы 23 қыркүйекте БҰҰ Бас Ассамблеясының 75-ші 

сессиясының жалпы саяси пікірталастарында Қазақстан Президенті 

Қасым-Жомарт Тоқаев Өңірлік су-энергетикалық консорциум құруды 

ұсынды, оның қызметі трансшекаралық су ресурстарын ұтымды 

пайдалануға бағытталатын болады. 

Сондай-ақ, Мемлекет басшысы Орталық Азиядағы даму саласында 

күн тәртібін үйлестіру үшін БҰҰ-ның Алматыдағы орнықты даму 

мақсаттары жөніндегі Өңірлік орталығын институттандыру ниеті 

туралы мәлімдеді2. 

2020 ж. 25 тамызында ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігінде Өзбекстан Республикасымен трансшекаралық су ағындарын 

пайдалану және қорғау жөніндегі келісім жобасын талқылауға қатысу. 

Қазіргі уақытта Сырдария өзеніндегі судың сапасы су сапасының 

халықаралық стандарттарына, атап айтқанда ЕС-2000  ВРД стандарттарына 

сәйкес келмейді. Сырдария трансшекаралық өзенінің негізгі ластануын 

Тәжікстан Республикасы (Қарадария өзені), Өзбекстан Республикасы және 

Қазақстан Республикасы жүзеге асырады. 

Ластану индексіне сәйкес Сырдария өзені бүкіл ұзындығы бойынша 

орташа ластанған су объектісіне жатады (3-сынып, СЛИ=1,72-2,06). Барлық 

бақылау пункттерінде негізгі ластаушы заттар 3,0-3,4 ШЖК, мыс - 3,0 ШЖК, 

магний - 2,0-2,4 ШЖК шегіндегі сульфаттар болып табылады. Қызылорда 

ауданында жалпы темірдің шоғырлануы 2,2 ШЖК деңгейінде, ал Қармақшы 

ауданы Жосалы ауылының аумағында нитритті азоттың мөлшері 2,5 ШЖК-ні 

құрайды.     

Көкбұлақ ауылы жанында Сырдария суындағы нитриттер мен 

фенолдардың мөлшері (Өзбекстанмен шекаралық тұстама) орташа жылдық 

көрсеткіштер бойынша 4 ШЖК, темір және мұнай өнімдері бойынша - 1 

ШЖК жетеді. Талданған сынамалардың көпшілігінде нитриттердің мөлшері 

нормадан асады, вегетациялық кезеңде пестицидтермен едәуір ластану 

байқалады. 

Сырдария өзенінің көпжылдық мониторингінің нәтижелері су 

ағынының ластануы топтар бойынша жүретінін көрсетеді: негізгі иондар 

(минералдану); органикалық заттар; биогендік заттар; ауыр металдар; 

пестицидтер мен гербицидтер. Осындай ластанудың нәтижесінде Арал өңірі 

аумағында су сапасының нашарлауы байқалады. Сырдария өзені кальций 

                                                           
2https://www.akorda.kz/ 
 

https://www.akorda.kz/
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тобының гидрокарбонат класының жіктелуін натрий класының сульфат-

хлорид тобына өзгерткенін атап өткен жөн. Бұл жоғарыда аталған 

мемлекеттерде су ресурстарын пайдаланудың қолданылатын технологиясы 

табиғи ресурстарды қорғау және ұтымды пайдалану талаптарына жауап 

бермейтіндігін көрсетеді. 

Мемлекеттер арасында су сапасының деректерімен алмасу, сондай-ақ 

көрсеткіштердегі сәйкессіздіктер мәселесі бар, бұл Сырдария өзені мен 

Солтүстік Арал теңізінің қазіргі жағдайына талдау мен бағалау жүргізуді 

қиындатады. Су сапасының мониторингіне жауап беретін бассейн елдерінің 

әрқайсысында институттардың болуына қарамастан, олардың жұмысы 

бытыраңқы күйінде қалып отыр, бұл да шынайы ақпарат алуға және су 

сапасының қоршаған ортаның жағдайына (экожүйелер, балық ресурстарын 

қоса алғанда, табиғи ресурстар), халықтың денсаулығына және тұтастай 

алғанда экономиканың дамуына әсерін талдау жүргізуге кедергі келтіреді. 

Сондықтан Келісім іс-шараларды, су ресурстарын басқаруды 

жетілдіруге бағытталған екі жақты институционалдық тетіктерді құруды, 

гидрологиялық режимді және гидрохимиялық режимді келісе отырып 

сақтауды қолдай алар еді. 
 

2020 ж. 25-30 тамызында «Аралдағы екінші жазғы мектеп» және 

«ESERA» ғылыми-зерттеу жобасы шеңберінде ҚНУ мен «Барсакелмес» 

МТҚ-мен бірлесіп іс-шаралар өткізу (Арал өңірінің қазақстандық бөлігі, 

сулы-батпақты алқаптар, көл жүйелері, Арал теңізінің құрғатылған түбі). 

Су шаруашылығы саласын дамыту және табиғатты тұрақты пайдалану 

су ресурстарын интеграцияланған басқарудың және қоршаған ортаны 

қорғаудың өзекті пәнаралық мәселелерін шешуге қабілетті білікті кадрлар 

болған кезде ғана қамтамасыз етілуі мүмкін. 

Қазақстанда жыл сайын 7 университетте бакалаврлар мен 

магистранттардың бітіруіне қарамастан, су секторында жұмыс берушілердің 

талаптарын қанағаттандыратын мамандар тапшылығы байқалады. 

Жұмыс берушілердің қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келмеу 

себептерінің бірі студенттер мен магистранттардың оқыту траекториясында 

практикалық және далалық сабақтарыға уақыттың жетіспеуі болып 

табылады. 
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Сурет 6 Аралдағы жазғы мектеп 

Осыған байланысты, ХАҚҚ ҚР Атқару Дирекциясы Қазақстан-Неміс 

университетімен және «Барсакелмес» мемлекеттік қорығымен бірлесіп, жыл 

сайын Орталық Азия, Таяу және алыс шетелдердің бакалавр студенттері, жас 

ғалым магистранттары мен PhD докторанттары үшін демо-турлар 

ұйымдастырады.  

Бұдан басқа, халықаралық және өңірлік ұйымдардың қолдауымен жыл 

сайын Орталық Азияның су шаруашылығы қызметкерлері мен ғалымдары 

үшін таныстыру және ғылыми экспедициялар өткізіледі. 

Бұл жұмыс көп жақты ынтымақтастықты дамытуға, тәжірибе алмасуға 

және өңірде іскерлік және әріптестік қатынастарды жолға қоюға зор 

мультипликативтік әсер береді. 
 

2020 ж. 9 қыркүйегінде Германияның Білім және ғылым 

министрлігінің «Central Asia Sustainable innovation Bureau (CASIB)» 

халықаралық жобасымен ХАҚҚ ҚР АД арасындағы меморандумға қол қою 

(Алматы қ.).  

«Еуропалық Одақ және Орталық Азия: неғұрлым мықты серіктестік 

үшін жаңа мүмкіндіктер» жаңа стратегиясы шеңберінде 2021 жылғы 

көктемде «Эко-Арал» ғылыми-туристік орталығында тиімділігі жоғары және 

ылғалды аз қажет ететін ауыл шаруашылығы дақылдарын Арал өңірінде 

бейімдеу жөніндегі үш жылдық ғылыми-зерттеу жұмыстары басталады. 
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Қазіргі таңда «Эко-Арал» ҒТО толықтай жұмыс істеуде және 

Қамыстыбас өзенінің оң жақ жағалауында 10 га аумақта орналасқан. 

 
Сурет 7 Меморандумға Қол Қою 

2020 ж. 10 қыркүйегінде Қазақстан Республикасы Экология, Геология 

және табиғи ресурстар министрлігі Су ресурстары Комитетінің, Жобаны 

басқару тобы сарапшыларының, сондай-ақ Қызылорда облысы әкімдігінің 

қатысуымен Дүниежүзілік банк сарапшылары ұйымдастырған Арал теңізінің 

солтүстік бөлігін аймақтық дамыту және қалпына келтіру жобасы (бұдан әрі-

Жоба) бойынша online кеңеске қатысу. 

Кеңес барысында Арал өңіріндегі экологиялық апат аймағының 

қоршаған ортасы мен табиғи ресурстарына қашықтықтан мониторинг 

жүргізу жүйесін құру жөніндегі мүмкіндіктерді қарастыру мәселесі шешілді. 

Қашықтықтан мониторинг жүргізудің осы жүйесі пайдаланушыларды 

қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жағдайы туралы уақтылы және 

дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ететін, сондай-ақ қабылданатын табиғат 

қорғау шараларының тиімділігін бағалауға ықпал ететін және төтенше 

экологиялық жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік береді.  

Одан басқа, екінші және үшінші құрамдауыштар бойынша Қызылорда 

облысы Әкімдігінің және ХАҚҚ ҚР Атқару Дирекциясының ұсыныстары 

талқыланды.  
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Наурыздан бастап қыркүйекті қоса алғандағы аралықта ХАҚҚ ҚР 

Атқару Дирекциясы Дүниежүзілік банк, Басқару тобы сарапшыларымен 

бірлесіп, Арал теңізінің солтүстік бөлігін қалпына келтіру және Аймақтық 

даму жобасын жобалау және басқару, техникалық-экономикалық негіздемені 

дайындау бойынша техникалық тапсырма бойынша жұмыс істеді. 
 

2020 ж. 10 қыркүйегінде Nexus – II жобасы бойынша жиналысқа 

қатысу (CAREC). 
 

2020 ж. 19 қыркүйегінде «Дүниежүзілік тазалық күні» экологиялық 

акциясына қатысу (Қызылорда қ.).   

Өзінің Twitter-дегі парақшасында Экология, геология және табиғи 

ресурстар министрі: «19 қыркүйек күні бүкіл әлем бойынша дәстүрлі ең ірі 

«World cleanup Day» акциясы өтеді. Бұл күні бүкіл әлем бойынша 

миллиондаған адамдар қоғамдық, қорық жерлерін қоқыстардан тазарту 

үшін сенбілікке шығады. Өткен жылы акция әлемнің 169 елінен келген 

адамдарды біріктірді. Осы сенбіде қазақстандықтарды жаһандық акцияға 

қосылуға шақырамын», — деп жазды.   

Мағзум Мырзағалиев: «Бұл күні бүкіл ел бойынша еріктілер, 

белсенділер, қоғам белсенділері табиғи аумақтарды қоқыстан тазартады, 

ағаш отырғызады. Әркім өз ауласын, жанында орналасқан саябақты, су 

қоймасын және т.б. тұрмыстық қоқыстардан тазартып, өз үлесін қоса 

алады», - деп атап өтті.3 

ХАҚҚ ҚР Атқару Дирекциясы жергілікті атқарушы органдармен, 

экологиялық ҮЕҰ-мен және Қызылорда облысының тұрғындарымен бірлесіп 

«9 қыркүйек - Дүниежүзілік тазалық күні» акциясына белсенді қатысты. 

Экологиялық акцияның қорытындысы бойынша 135 тонна қоқыс жиналды. 
 

2020 ж. 21-28 қыркүйегінде «Возрождение» аралынының (Арал 

ауданы) қазақстандық бөлігінде қалған кемелерге натуралық зерттеу 

жүргізілді. 

ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің «Батыс» өңірлік 

басқармасының 2020 жылғы 22 қаңтардағы №15/1-1-254 ресми хатына сәйкес 

Қызылорда облысының Кәсіпкерлік және туризм басқармасы Возрождение 

аралында (Арал теңізі) қалған кемелерді одан әрі зерттеу және ұйымдастыру 

үшін Жұмыс тобын ұйымдастырды. 

 

 

                                                           
3https://elorda.info/news/18092020/130015/37225.html 

https://elorda.info/news/18092020/130015/37225.html
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Сурет 8 «Возрождение» аралынының (Арал ауданы) қазақстандық бөлігінде қалған кемелер 

2020 жылғы 28-30 қыркүйек аралығында Жұмыс тобы Возрождение 

аралының қазақстандық бөлігіне барып, қалған кемелерді, Арал туристтік 

кластерін дамыту мүмкіндіктерін жан-жақты зерделеді.  

Далалық сапар нәтижелері бойынша Жұмыс тобы туристік кластерді 

дамытудың, Арал өңірінің тарихи мұрасын сақтаудың және ҚР туристік 

саласын дамытудың 2019-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру шеңберінде қалған кемелерді ғылыми-танымдық 

және экологиялық туризмді дамыту аймағына қосудың зор әлеуетін 

анықтады. 

Өздеріңіз білетіндей, Аралға әлемнің әртүрлі елдерінен келген туристер 

суреттері интернетте қалған кемелердің қайғылы қалдықтарын көру үшін 

келеді, бірақ келген соң оларды таба аламайды.  

Қалған кемелерді сақтап, Мойнаққа жақын жерде суы құрыған теңіздің 

жағасына жинап қойған көршілес Өзбекстанның үздік тәжірибесін өзімізге 

қолдану керек. Ол жерге бір кездері БҰҰ-ның екі бас хатшысы Пан Ги Мун 

мен Антонио Гутерриш келіп көрген.   

Қазіргі таңда Қызылорда облысы Кәсіпкерлік және туризм басқармасы 

«Ашық аспан астындағы музейді» ұйымдастыру жөніндегі мәселелерді 

қарастыруда.  
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ХАҚҚ ҚР Атқару Дирекциясы ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 

Шекара қызметіне келесі: 

- Возрождение аралының қазақстандық бөлігіндегі шекаралық 

белдеуге келетін туристер үшін жеңілдетілген жағдайлар жасау; 

- туристік жолдарды реттеу жөніндегі реперлердің белгілері; 

- қалған кемелердің күзетілуін ұйымдастыру (бейнебақылау, дабыл 

жүйесі) мүмкіндіктерді қарастыру өтінішімен жүгінді.     
 

2020 ж. 22-23 қыркүйегінде Халықаралық суды бағалау орталығының 

(ХСБО) «Трансшекаралық мәнмәтінде су ресурстарын тарату» зерттеуі мен 

Қазақстандық Қолданбалы Экология Агенттінің (ҚҚЭА) «Экологиялық ағын 

– су және су маңындағы экожүйелерді сақтаудың негізі» Өңірлік есебін 

қарастыру бойынша аймақтық жиналысқа қатысту (online). 
 

2020 ж. 23-30 қыркүйегінде Экология, геология және табиғи ресурстар 

министрлігіне есеп бере отырып, Қазақстанның сараптама тобының 

құрамында Өзбекстан Республикасының аумағында мемлекетаралық 

пайдаланудағы Гидротехникалық құрылыстарды зерттеуге қатысу. 

Гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі саласындағы 

ынтымақтастықты дамыту және трансшекаралық су шаруашылығы 

бассейндерінде төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі алдын алу 

шараларын әзірлеу мақсатында жағалаудағы елдердің гидротехникалық 

құрылыстарына бірлескен мониторинг жүргізу бойынша жұмыс топтары 

құрылды. 
 

2020 ж. 2 қазанында «Орталық Азия өңіріндегі су ресурстарын 

басқарудағы процестер мен гендерлік проблемаларға практикалық көзқарас» 

атты online семинардың жұмысына қатысу. 
 

2020 ж. 8 қазанында ҚНУ және ДБ ұйымдастырған  «Арал теңізі 

бассейніндегі жерлерді қалпына келтіру саласындағы серпінді инновациялық 

технологиялар конкурсы» (Қазақстан & Өзбекстан). 

Бұл конкурсқа ХАҚҚ ҚР Атқару Дирекциясы қазылар алқасының 

мүшесі ретінде қатысты. 
 

2020 ж. 14 қазанында Арал маңы аймағындағы өңірлік диалогты 

қолдау, бөгеттердің қауіпсіздігі, техникалық-экономикалық негіздемені 

дайындау, аймақтық даму жобасын жобалау және басқару және Арал 

теңізінің солтүстік бөлігін қалпына келтіру мәселелері бойынша 

Дүниежүзілік банк сарапшыларымен online кеңеске қатысу. 
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2020 жылғы 15 қазанында «Казахстанская правда» республикалық 

газетінде Су шаруашылығы саласының өзекті проблемалары және Арал 

өңірінің проблемалары туралы материалдардың жариялануы.4 
 

2020 ж. 19-23 қазаны аралығы «Климаттың өзгеруі мәселелері 

жөніндегі Орталық Азия конференциясы/ Central Asia Climate Change 

Conference»  (online) халықаралық конференциясына қатысу. 
 

2020 ж. 25 қазанында Арал маңындағы балаларға әлеуметтік көмек 

көрсетуді ұйымдастыру: Арал теңізінің экологиялық апат аймағында тұратын 

балаларға екі тоннаға жуық балғын алма жеткізу. 
 

2020 ж. 29 қазанында ҚР ХАҚҚ Атқарушы Дирекциясының 

директоры Б.К. Бекнияз Арал теңізі бассейнінің аспектілері бойынша өзекті 

сұрақтарға жауап берді. «КазахЗерно.kz» тілшісіне берген сұхбатында ол 

ХАҚҚ өмір сүрген жылдар ішінде не істелгені, жаңа жобалар мен болашаққа 

жоспарлар туралы ақпаратпен бөлісті.5 
 

2020 ж. 30 қазанында «Inbusiness.kz» электронды газет тілшісі Майра 

Медеубаеваға Іле өзені сағасындағы жоспарланған «Тау-Кен-Самұрық» 

геологиялық барлау мәселесі бойынша сұхбат берілді.6 
 

2020 ж. 04 қарашасында Арал өңірінің қазақстандық бөлігі үшін 

жасыл қаржы мен технологияларды тарту саласындағы перспективалық 

қызметті талқылау бойынша Астана халықаралық қаржы орталығының 

өкілімен жұмыс кездесуі. 
 

2020 ж. 12 қарашасында«Гидротехникалық мелиорация» және 

«Гидротехникалық құрылыстар» мамандықтары бойынша Орталық Азия 

үшін кадрлар даярлауды біріздендіру жөніндегі үлгілік оқу жоспарларын 

талқылауға қатысты өңірлік академиялық сараптама тобының жұмысына 

қатысу. 
 

2020 ж. 15-20 қарашада көшеттерді дайындау және Арал өңіріне 

оларды отырғызу. 

ХАҚҚ ҚР Атқару дирекциясы жыл сайын 100-200 эксперименттік 

көшет сатып алып, Арал өңірінде отырғызады. 
 

                                                           
4https://kazpravda.kz/fresh/view/v-soglasii-s-prirodoi 
5https://yandex.kz/turbo/kazakh-zerno.net/s/174053-more-spaset-voda/ 
 

6https://inbusiness.kz/ru/news/v-tau-ken-samruk-nedoumevayut-pochemu-miir-vydal-im-licenzii-na-
geologorazvedku-na-balhashe 
 

https://kazakh-zerno.net/
https://kazpravda.kz/fresh/view/v-soglasii-s-prirodoi
https://yandex.kz/turbo/kazakh-zerno.net/s/174053-more-spaset-voda/
https://inbusiness.kz/ru/news/v-tau-ken-samruk-nedoumevayut-pochemu-miir-vydal-im-licenzii-na-geologorazvedku-na-balhashe
https://inbusiness.kz/ru/news/v-tau-ken-samruk-nedoumevayut-pochemu-miir-vydal-im-licenzii-na-geologorazvedku-na-balhashe
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2020 ж. 15 қарашасында «Эко-Арал» ғылыми-туристік орталығының 

базасында Еуропалық Одақтың «Орталық Азиядағы НЕКСУС диалог» 

жобасы шеңберінде «Арал теңізінің құрғаған түбін көгалдандыру: Сексеуіл 

өсірудің жабық тамыр жүйесін пилоттау» эксперименттік жобасы басталды. 

Осы жобаның негізгі мақсаты Арал теңізінің құрғаған түбінде өсімдіктердің 

жерсіну деңгейін арттыру болып табылады. Оның ішінде бадам, пісте және т. 

б. сияқты бірқатар экономикалық дақылдарды бейімдеу нұсқалары 

зерттелетін болады. 
 

2020 ж. 17 қарашасындаАрал ауданының әкімдігіне 20 мың бір реттік 

масканы өтеусіз берілді. 
 

ХАҚҚ ҚР Атқарушы дирекциясы жыл сайын халықаралық ұйымдарды 

тарта отырып, Арал өңірінде (су таситын көліктер, мектеп шағын 

автобустары және т.б.) өтеусіз материалдық көмек көрсетеді. 
 

2020 ж. 18-26 қарашада«Новая газета» қоғамдық газетінің арнайы 

тілшісі Риза Хасановтың Арал өңірінің қазақстандық бөлігіне сапарын 

ұйымдастыру, су ресурстары департаментінің басшысы А. Қ. Кеншімовтың 

сұхбаты.7 
 

2020 ж. 20 қарашасында Қазақстан Республикасының су саясаты 

туралы Ұлттық диалог жөніндегі Ведомствоаралық үйлестіру кеңесінің 

алтыншы отырысында жұмыс істеу (Нұр-Сұлтан қ., online).). 

Бұл жұмысты суды бағалау жөніндегі халықаралық орталық (СБХО) 

жүргізеді8.  

СБХО 2017 жылы Нұр-Сұлтанда ашылды, оның қызметі Су 

конвенциясын қолдауға, су тақырыбы бойынша халықаралық ұйымдармен 

ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ Қазақстанның Су конвенциясына 

төрағалығы кезеңінде оны қолдауға бағытталған. 

Су ресурстарының үдемелі тапшылығы жағдайында Орталық Азияның 

орнықты дамуы мақсатында трансшекаралық су ынтымақтастығын нығайту 

мәселесі өзекті болып табылады және мемлекеттік органдар мен 

ведомстволарды, су шаруашылығы ұйымдары мен су пайдаланушыларды 

тарта отырып, тұрақты кешенді жұмысты талап етеді. 

Халықаралық су құқығы тетіктерінің бірі ширек ғасырдан астам уақыт 

бойы трансшекаралық ынтымақтастықтың құқықтық және үкіметаралық 

платформасы болып табылатын «Трансшекаралық су ағындары мен 

                                                           
7https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/26/88115-krik-arala 
 

8https://iwac.kz/index.php/ru/ 

https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/26/88115-krik-arala
https://iwac.kz/index.php/ru/
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халықаралық көлдерді қорғау және пайдалану жөніндегі Конвенциясы» («Су 

конвенциясы», Хельсинки, 1992 ж.) бірегей негіздемелік құжат болып 

келетіні белгілі. 

Бүгінгі таңда әлемде 41 ел, оның ішінде Орталық Азиядан үш ел 

(Қазақстан, Түрікменстан және Өзбекстан) су конвенциясына қосылды, 

осылайша Халықаралық су құқығы негізінде трансшекаралық су ағындарын 

пайдалануға өздерінің бейілділігін растап отыр. 

БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясының шешіміне сәйкес 2018 

жылғы 10-12 қазанда Нұр-Сұлтанда су конвенциясы тараптары кеңесінің 

сегізінші сессиясы өтті, ол Азия өңіріндегі су конвенциясы тараптарының 

бірінші кеңесі болды. Кеңес жұмысы барысында Қазақстан 2019-2021 

жылдарға арналған су конвенциясына төрағалық етті. 
 

2020 ж. 24-25 қарашада Арал теңізіндегі экологиялық оңалту және 

басқару Халықаралық симпозиумындағы жұмыс, Қытай Халық 

Республикасындағы Орталық - Азиялық аймақтық экономикалық 

ынтымақтастығы (CAREC) институты. 

ХАҚҚ ҚР Атқару Дирекциясының директоры Арал өңірінің 

қазақстандық бөлігіндегі экологиялық мәселелерді шешу жөніндегі 

практикалық іс-шаралар туралы баяндама жасады. 
 

2020 ж. 25-27 қарашада Германия Федеративтік Республикасы 

Сыртқы істер министрлігінің қаржылық қолдауымен Қазақстан-Неміс 

университеті ұйымдастырған «Білімнің Жібек жолы» аймақтық ғылыми-

практикалық конференциясындағы жұмыс. 
 

2020 ж. 25 қарашадан 4 желтоқсанға дейін ХАҚҚ ҚР Атқарушы 

Дирекциясының директоры Б.К. Бекнияз Берлин радиосына сұхбат берді.  

Берлин радиосының арнайы тілшісі Германияның тұрақты радио 

тыңдаушыларының көптеген өтініштері бойынша сұхбат жүргізді. 

Жұмыс кездесулері (сұхбаттар) табиғи дыбыстық режимде ХАҚҚ ҚР 

Атқарушы Дирекциясының кеңсесінде, Сырдария өзенінің төменгі 

сағасындағы сулы-батпақты алқаптарда, Көкарал бөгетінде, Арал теңізінің 

құрғаған түбінде ұйымдастырылды. 
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Сурет 9 Берлин радиосына сұхбат 

2020 ж. 1-4 желтоқсанда USAID және Қазақстан Республикасындағы 

АҚШ елшілігі өкілдерінің Арал өңірінің қазақстандық бөлігіне жұмыс 

сапарын ұйымдастыру. 

USAID-тің өзінің Арал өңірінің қазақстандық бөлігіне баруға және 

өңірдің өзекті мәселелерімен көрнекі танысуға мүдделілігі туралы үндеуіне 

сәйкес Қызылорда облысының әкімдігімен, Арал ауданының әкімдігімен, 

"Барсакелмес" мемлекеттік табиғи қорығымен, экологиялық Үкіметтік емес 

ұйымдармен, өңірдің жергілікті кәсіпкерлерімен және су шаруашылығы 

ұйымдарымен жұмыс сапарлары ұйымдастырылды. 

Жұмыс сапарына USAID және ҚР-дағы АҚШ елшілігі қатысты: 

Кристофер Эдвардс - ОА бойынша USAID өңірлік миссиясының 

директоры; 

Райдер Роджерс - USAID ОА бойынша Экономикалық даму 

басқармасының директоры; 

Эрик Майер-АҚШ-тың бас консулы; 

Брант Бейер-АҚШ Елшілігінің экономикалық бөлімінің бастығы. 
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2020 ж. 2 желтоқсанында «Түрікменстан Президентінің Арал 

өңіріндегі экологиялық жағдайды жақсарту жөніндегі бастамалары және 

оларды іске асыру» бейнеконференциясына қатысу (Ашхабад қ., online). 

ХАҚҚ ҚР Атқару Дирекциясының директоры құттықтау сөз сөйлеп, 

ХАҚҚ-қа төрағалық ету кезіндегі Түрікменстанның үлкен үлесі жөнінде 

және өңірлік ынтымақтастықты одан әрі теңестіру қажеттігі туралы атап өтті. 
 

2020 ж. 3-4 желтоқсанда «Жаһандық климаттың өзгеруі жағдайында 

Орталық Азияның су-энергетикалық ресурстарын кешенді пайдалану» 

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысу (Душанбе қ., 

online). 

2016 жылғы 21 желтоқсандағы БҰҰ БА-ның «Тұрақты дамуға арналған 

су» іс-қимылдарының халықаралық онжылдығы, 2018-2028 жж.» қарарының 

және БҰҰ Бас Ассамблеясының 75 сессиясының жаңа Қарарының негізгі 

ережелерін одан әрі іске асыру мақсатында Душанбеде online форматында 

халықаралық конференция өткізілді, онда Арал теңізі бассейнінің өзекті су-

энергетикалық және экологиялық мәселелері қарастырылды. 
 

2020 ж. 4 желтоқсанында «АӨК тұрақты даму концепциясындағы су 

қауіпсіздігі» Халықаралық конференциясында жұмыс (Алматы қ., ҚазҰАУ, 

online). 
 

2020 ж. 8 желтоқсанында XXV Арал-Сырдария бассейндік кеңесінде 

жұмыс істеу (Қызылорда қ., online). 

Отырыста қолданбалы Су шаруашылығы мәселелері: суармалы 

егіншілікті әртараптандыру, су үнемдеу, вегетацияаралық кезеңдегі 

жұмыстар және т. б. қаралды. 
 

2020 ж. 8 желтоқсанында Шу және Талас өзендеріндегі 

мемлекетаралық пайдаланудағы су шаруашылығы құрылыстарын пайдалану 

жөніндегі Қазақстан Республикасы мен Қырғыз Республикасы 

комиссиясының 28-ші отырысында жұмыс (Тараз қ., online). 

Отырыста қолданбалы су шаруашылығы мәселелері қаралды:  

- Қырғыз Республикасы мен Қазақстан Республикасы арасында Шу 

және Талас өзендерінің бассейнінде жедел және тоқсандық гидрологиялық 

ақпарат алмасу туралы. 

- Шу өзеніндегі Чумыш гидротехникалық торабын басқару және 

пайдалану режимі туралы екі жақты құжат әзірлеу туралы және т. б. 
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2020 ж.9 желтоқсанында «Жастар және ТДО-6 Тұрақты даму 

мақсаттарының үдеткіші ретінде: Қазақстандағы бастамалар» (Алматы қ., 

online) дөңгелек үстеліне қатысу. 

 
Сурет 10 ТДМ 

2020 ж. 10 желтоқсанында ТДО «Су ресурстарын біріктірілген 

басқаруды енгізу дәрежесі" көрсеткіші бойынша мониторинг және есептілік 

туралы білім алмасу бойынша Паназиялық семинарға қатысу (Джакарта қ., 

Стогольм қ., online). 
 

2020 ж.14 желтоқсанында Астана Халықаралық Қаржы орталығының 

(АХҚО) жасыл қаржы орталығымен өзара түсіністік, жасыл қаржы бойынша 

әріптестік туралы Меморандумға қол қою. 

Жасыл қаржы орталығы9Астана халықаралық қаржы орталығының 

еншілес ұйымы болып табылады. «АХҚО Әкімшілігі» АҚ және Еуразиялық 

Даму Банкі жасыл қаржы орталығының акционерлері болып табылады. 

Орталықтың негізгі миссиясы: Қазақстанда және Орталық Азия өңірінде 

тұрақты қаржыландыруды дамыту және ілгерілету. 
 

2020 ж.14 желтоқсанындаТрансшекаралық су ағындары мен 

халықаралық көлдерді қорғау және пайдалану туралы Конвенция бюросына 

(Нұр-сұлтан қ., online) Қазақстанның төрағалық етуі жөніндегі жұмыс 

тобының екінші отырысында жұмыс істеу. 

Жұмыс кеңесінде су ресурстарын басқару саласындағы ағымдағы 

халықаралық қызмет, перспективалық жоспарлар қаралды:  

- Трансшекаралық сулар жөніндегі Конвенция бюросында 

Қазақстанның төрағалығы шеңберінде орындалған іс-шаралар туралы;  

- 2022-2024 жылдарға арналған трансшекаралық сулар жөніндегі 

Конвенция жұмысы бағдарламасының басым бағыттары туралы; 
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- Трансшекаралық су ағындары мен халықаралық көлдерді қорғау және 

пайдалану туралы Конвенция бюросына Қазақстанның төрағалық етуі 

жөніндегі жұмыс тобының 2021 ж. арналған жұмыс жоспарының жобасы. 
 

2020 ж.15 желтоқсанында «Дүниежүзілік серпінді технологиялар 

байқауы 2021: Арал теңізі аймағындағы жерлерді қалпына келтіру» (Алматы 

қ., ҚНУ, online) бойынша кеңес жұмысы. 

Бұл конкурсқа ХАҚҚ ҚР-дағы Атқару Дирекциясы қазылар алқасының 

мүшесі ретінде қатысты. 
 

2020 ж.15 желтоқсанында МТДК Консультативтік Кеңесінің кездесуін 

дайындауды ұйымдастыру бойынша МТДК құрылымдары өкілдерінің жұмыс 

кездесуіне қатысу (Ташкент қ., online). 

Жұмыс кездесуінде: 

- МТДК Консультативтік Кеңесінің МТДК құрылымдық 

бөлімшелерімен кездесуіне дайындық;  

- Орталық Азияны орнықты дамыту үшін қоршаған ортаны қорғау 

жөніндегі өңірлік бағдарламаның (ОА ОДҚРЖ) келісімі бойынша; 

- ОА ОДАҚР-ды іске асыру бойынша Жол картасын әзірлеу бойынша; 

- МТДК Консультативтік Кеңесінің күтілетін кездесуінің күн тәртібіне 

ұсыныстарды қарау бойынша мәселелер талқыланды. 
 

2020 ж. 16-17 желтоқсанда Трансшекаралық су ресурстары және 

бассейндерді дамыту саласындағы ынтымақтастықты қаржыландыру 

бойынша виртуалды оқыту семинарына қатысу. 
 

2020 ж. 23 желтоқсанында «Су шаруашылығының қазіргі жай-күйін 

ескере отырып, өзгерістер мен толықтырулар енгізу мақсатында Қазақстан 

Республикасының Су кодексін кешенді талдауды» талқылауға қатысу. 
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Сурет 11 Жабайы жануарларды сақтау және бейімдеу орталығында орнатылған Кардон 

2020 ж. қаңтар-желтоқсанда Арал жабайы жануарларды сақтау және 

климаттың өзгеру салдарына бейімдеу орталығын ұйымдастыру жөніндегі 

жобаны іске асыру.  

Бұл жоба Солтүстік Арал теңізінің оңтүстік жағалауында жер телімін 

бөлуді және онда биоалуантүрлілікті дамыту үшін қолайлы жағдай жасауды 

көздейді. Бұл телімде қорықшылар орналасқан жануарлар мен өсімдіктер 

әлемін бақылау үшін бір кардон салынды. Қазіргі уақытта бұл 47 мың гектар 

жерді құрайды, онда аң аулауға тыйым салынады. Республиканың күш 

құрылымдарымен бірлесіп браконьерлікке қарсы рейдтер жүргізу 

жоспарлануда, бұл заңсыз аң аулау мен балық аулау жағдайларының 

азаюына оң әсер етуі тиіс. 
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Қорытынды  

2018 жылғы 24 тамызда Түркменбашы қаласында жарияланған Орталық 

Азия Мемлекет басшыларының Бірлескен коммюникесін іске асыру және 

Тұрақты даму мақсаттарына (ТДМ-17) қол жеткізу мақсатында  ХАҚҚ ҚР 

Атқару Дирекциясы Орталық Азиядағы табиғи ресурстарды ұтымды 

пайдалану саласындағы халықаралық жобаларды іске асыру, БҰҰ 

ұйымының, халықаралық және қаржылық институттардың қаржы қаражатын 

тарту бойынша жоспарлы жұмыс жүргізеді, Арал теңізі бассейнінің су 

ресурстарын су бөлу кезінде Мемлекетаралық үйлестіруші Су шаруашылығы 

комиссиясының жұмысына көмек көрсетеді. 

Халықаралық және субөңірлік қызметтен басқа ХАҚҚ ҚР Атқару 

Дирекциясы Арал теңізі бассейні бағдарламасының негізгі бағыттары 

бойынша Арал - Сырдария су шаруашылығы ауданында (Қызылорда және 

Түркістан облыстары) пилоттық және қолданбалы жобаларды іске асырады-

бұл жерді қашықтықтан зондтауды (ЖҚЗ) сүйемелдеумен Арал өңіріндегі су 

ресурстарын кешенді пайдалану, экология және әлеуметтік экономикалық 

мәселелер. 

Жергілікті атқарушы органдармен, жергілікті қауымдар өкілдерімен, 

экологиялық күйзеліске ұшыраған аудандар мен әлеуметтік қорғалмаған 

қоғамдастықтардың жекелеген азаматтарымен тұрақты жұмыс жүргізілуде. 

ХАҚҚ ҚР Атқару Дирекциясы ҚР Парламентінің заң шығару процесіне 

белсенді қатысады, стратегиялық мемлекеттік құжаттарды әзірлеу 

барысында тұрақты сараптамалық қызмет жүргізеді. 

«Барсакелмес» Мемлекеттік табиғи қорығымен, Ботаника және 

фитоинтродукция Қазақ ғылыми-зерттеу институтымен, Балық 

шаруашылығы Қазақ ғылыми-зерттеу институтымен, Ы. Жахаев атындағы 

күріш шаруашылығы Қазақ ғылыми-зерттеу институтымен, су 

шаруашылығы Қазақ ғылыми-зерттеу институтымен,  және т.б. 

бірлескен жұмыстар жүргізілуде. Бұл ретте ХАҚҚ ҚР Атқару 

Дирекциясының қызметкерлері қызмет күндерінің көп бөлігін Арал теңізі 

бассейнінде далалық жұмыстар мен іс сапарларда өткізеді. 

Қазіргі уақытта Арал өңірінде ХАҚҚ Атқару Дирекциясының 

Қызылорда филиалы (Қызылорда қ.), Қамбаш көлінің жағалауында 

орналасқан «АРАЛ» ғылыми-туристік орталығы - 10 га, Көкарал түбегінің 

оңтүстік бөлігіндегі, биосфераны қорғау орталығы болып қайта құрылған 47 

мың га аңшылық шаруашылығы толыққанды жұмыс істейді. 
 

2012 жылдың 2 наурызынан бастап ХАҚҚ ҚР Атқару Дирекциясы 

«Гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі жөніндегі халықаралық оқу 
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орталығы» (ХОО) корпоративтік қорының құрылтайшының бірі болып 

табылады.  

2019 жылдың 11 желтоқсанынан бастап ХАҚҚ ҚР Атқару 

Дирекциясының «Аймақтық гидрология орталығы» (АГО) корпоративтік 

қорының құрылтайшысы болып табылады. 

2020 жылдың маусымынан бастап Суды бағалау жөніндегі халықаралық 

орталық (СБХО) ХАҚҚ ҚР Атқару Дирекциясының филиалы болып 

табылады. 

2020 жылғы қарашадан бастап ХАҚҚ ҚР Атқару Дирекциясы Қазақстан 

Республикасындағы орнықты даму жөніндегі мемлекетаралық комиссияның 

ғылыми-ақпараттық орталығы желісі бойынша жұмыс істей бастады. 

«Бір тамшы су алтыннан гөрі қымбат»:Арал теңізін қалпына 

келтірудің басты факторы судың болуы екенін атап өткен жөн. Арал теңізі 

бассейнінің негізгі өзендері – Әмудария және Сырдария бойынша 

экологиялық су жіберулерге қалдық қағидатты пайдалана отырып, Арал 

теңізін бұрынғы шекараларға қайтару мүмкін емес.  

Теңізді толтыру үшін оған жылына кемінде 60 млрд. текше метр су 

келуін қамтамасыз ету қажет, сондықтан суармалы жерлерде су тұтынуды 

азайту, кейбір жасанды су қоймалары мен су қоймаларын босату қажет 

болуы мүмкін (АҚШ, Канада тәжірибесі бойынша және т. б.). 

Бүгінгі таңда Арал теңізі бассейнінің жағалауындағы елдер халық 

санының өсуі, мелиорация мен суармалы егіншіліктің қазіргі технологиясы, 

тиімділігі төмен өңірлік энергетикалық кешендер және басқа да факторлар 

аясында осындай су шаруашылығы шешімдеріне дайын емес. 

Сонымен қатар, Қазақстанда 2005 жылғы тамыздан бастап көлемі 27 

млрд. текше метр Солтүстік Арал теңізі сақталды, осы кезеңде Үлкен Арал 

теңізіне шамамен 40 млрд. текше метр су құйылды.  

Көл жүйесіне (сулы-батпақты алқаптарға) жыл сайын шамамен 1500 

млн. текше метр жіберіледі. 

2012 жылдан бастап Солтүстік Арал теңізі және Сырдария өзенінің 

төменгі сағасындағы сулы-батпақты алқаптар Рамсар конвенциясымен 

қорғалатын аумақтар тізіміне енгізілді. 

Соңғы жылдары Көкарал бөгеті мен Солтүстік Арал теңізі әлемдік 

маштабта нағыз экологиялық брендке айналды: халықаралық 

ұйымдардың, қаржы институттарының, БҰҰ өкілдіктерінің, әлемнің жетекші 

елдерінің дипломатиялық миссияларының өкілдері, ғалымдар, студенттер, 

журналистер, кинорежисерлер Арал теңізіне баруды, оның қайта оралуын 

көруге үлкен қызығушылық танытып отыр! 


