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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Қазақ Ұлттық Аграрлық Зерттеу Университеті мен Халықаралық Аралды құтқару 

Қорының Қазақстан Республикасындағы Атқару Дирекциясы серіктестерімен бірлесіп 

«Жаhандану жағдайларында су ресурстарын басқару» атты Халықаралық ғылыми-

практикалық конференция өткізеді (online форматында). 
 

БҰҰ Бас Ассамблеясының Халықаралық іс-қимылдардың он жылдығы «Су 

қалыпты даму үшін 2018-2028 жж.» Резолюциясының негізгі ережелерін іске асыру 

жолында және өткізілейін деп отырған IX-ші Дүниежүзілік Су форумын (Дакар қ-сы) 

негізге ала отырып, жоспарланып отырған Халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция Тұрақты Дамудың Мақсаттарына (ТДМ-17) жетудің бірлескен жолдарын 

қарастыру және анықтау бойынша платформасын қалыптастырады. 
 

Конференцияда келесі секцияларда жұмыстар жоспарланған: 

Секция 1. Су ресурстары мен мелиорация. 

Секция 2. Табиғи-шаруашылық жүйелерді сумен қалыпты қамтамасыз ету. 

Секция 3. Арал теңізі бассейні: тәжірибе, ынтымақтастық, болашақ. 

Секция 4. Суармалы жерлер мен жайылымдарды суландыру мелиорациясындағы 

ресурстар үнемдеу технологиялары. 

Секция 5. Су шаруашылығы мен оның проблемалары. 

Секция 6. Нексус «Су-қуат». 

Секция 7. Су қауіпсіздігін қамтамасыз етудің экономикалық мәселелері. 
 

Үшінші секция Арал теңізі бассейнінің өзекті мәселелеріне арналған. 

Арал экологиялық дағдарысы Орталық Азия елдерінің 70 млн астам адамдарының 

денсаулығы мен жағдайларына нұқсан келтіреді. Бұл дағдарыс экологиялық, әлеуметтік-

экономикалық және гуманитарлық әсерлердің арқасында аймақтың қалыпты дамуына кері 

әсерін тигізеді, нәтижесінде жұртшылықтың денсаулығына, генофондына және аймақтың 

болашақ ұрпақтарына қауіп төнеді. 

Теңіз ауданының 5,4 млн. гектардан астамы (54 мың шаршы шақырым) тұзды шөлге 

айналды, бұл ретте қазақстандық бөлігі шамамен 2,0 млн.гектарды (20 мың ш.ш) құрайды. 

Теңіз түбінен жыл сайын аса үлкен арақашықтыққа ұшып баратын ондаған миллион тонна 

ұнтақты шаң мен улы тұз, құм көтеріледі. 

Аймақтың экономикасының қарқынды дамуы мен халық санының артуы, соған 

байланысты су тұтынудың өсуі жағдайды одан әрі күрделендіреді. Климат өзгеруінің 

нәтижесінде орта және алыс болашақта күтіліп отырған су мөлшерінің азаюы мәселелерді 

тіпті қиындатып отыр. 



Табиғи экожүйелерде әкімшілік және мемлекеттік шекаралар жоқ екенін назарға 

ала отырып, Арал өңірінің қазақстандық бөлігінің экологиялық, әлеуметтік-экономикалық 

проблемалары бүкіл Арал теңізі бассейні проблемаларымен дәлме-дәл деп айтуға болады.  

 

Үшінші секция «Арал теңізі бассейні: тәжірибе, ынтымақтастық, болашақ»: 

- Халықаралық Аралды құтқару Қорының Құрылтайшы мемлекеттері Басшылары 

Кеңесінің 2018 жылдың 24 тамыздағы Бірлескен коммюникесін іске асыру жұмыстарын 

белсендендіруге мүмкіндік береді; 
 

- Тұрақты Дамудың Мақсаттарына (ТДМ-17) жетудің, БҰҰ Бас Ассамблеясының 

Халықаралық іс-қимылдардың он жылдығы «Су қалыпты даму үшін 2018-2028 жж.» 

Резолюциясының негізгі ережелерін іске асыру жолында және IX-ші Дүниежүзілік Су 

форумы (Дакар қ-сы, Сенегал) бойынша бірлескен көзқарастар белгілеу мүмкіндіктерін 

анықтап береді.  
 

- Арал теңізі алабының 4-ші бағдарламасын (АТАБ-4) алға жылжыту бойынша 

аймақтық ынтымақтастықты нығайту, Орталық Азияда қоршаған ортаны қорғау 

Аймақтық Бағдарламасын, Орталық Азия Су-энергетикалық концорциумын құру 

мүмкіндігі жолдарын қарастырады. 
 

- Ташкент Резолюциясына сәйкес 2018 жылдың 7-8 маусымындағы «Арал 

дағдарысының жайсыз жағдайларын азайту бойынша бірлескен іс-қимылдар: жаңа 

қадамдар, инновациялық шешімдер мен инвестициялар» халықаралық конференция 

қатысушыларының жұмыстарын жалғастыру; 
 

- Арал теңізі бассейнінің өзекті мәселелерін шешу бойынша болашақ инвестициялық 

және қолданбалы жобалар үшін дүниежүзілік қауымдастықтың жасыл қаржы 

ресурстарын тартудың белсенділігі бойынша алгоритмдерді қарастырады: су 

ресурстарын кешенді басқару, экология және био-алуантүрлілікті дамыту: UNEP, UNDP, 

Жаңа Стратегия: «Еуропалық Одақ және Орталық Азия: берік серіктестіктің жаңа 

мүмкіндіктері»; Жаңа Берлин бастамасы «Green Central Asia 2020-2030 жылдарға», 

Жасыл климаттық қор, Астана Халықаралық Қаржы Қоры және т.б. 

 

Халықаралық видеоконференция жұмысының қорытындысы бойынша күтіледі: 

 Арал теңізі бассейнінің өзекті мәселелерін Тұрақты Дамудың Мақсаттарын ескере 

отырып қарастыру; 

 Орталық Азияда су ресурстарын басқарудың тиімділігін арттыру бойынша 

ұсыныстар дайындау; 

 Аймақтық экологиялық мәселелерді шешу бойынша ынтымақтастықтың бірлескен 

бағыттарын анықтау; 

 Орталық Азия жұртшылығының хал ақуалдық жағдайын жақсартуға бағытталған 

жасыл инвестициялық шешімдерге арналған жобалық ұсыныстар портфелін құру. 

 

Халықаралық видеоконференцияда Орталық Азия мемлекеттерінің қызығушылық 

танытқан министрліктері мен ведомстваларының, халықаралық және аймақтық 

ұйымдардың, қаржы институттарының, Біріккен Ұлттар Ұйымының, Мемлекеттік емес 

ұйымдар және т.б. өкілдерінің белсенді қатысуы күтілуде. 

 


