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БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ
2015 жылғы 13 шілде күні сағат 10.00-де ҚР Ұлттық академиялық кітапханасында
(Достық көшесі 11, Қазақстан халқы Ассамблеясы залы, 2-қабат) Қазақстан халқы
Ассамблеясы және Ресей халықтары Ассамблеясы мүшелерінің қатысуымен«100 нақты
қадам» Ұлт жоспары: қазақстандық біртектілік пен бірлікті нығайтудың міндеттері
мен тетіктері»тақырыбында халықаралық «дөңгелек үстел» өтті.
Дөңгелек үстелдің» модераторы Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы
Мемлекеттік басқару академиясыныңОрталық Азия өңіріндегі этносаралық және
конфессияаралық қатынастарды зерттеу орталығының басшысы, әлеуметтану
ғылымының докторы Сәдуақасова Айгүл Кәкімбекқызы болды.
«Дөңгелек үстел» жұмысына ҚР Президенті Әкімшілігі Қазақстан халқы
Ассамблеясы хатшылығының өкілдері, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, ҚР
Президенті жанындағы "Қоғамдық келісім" РММ сарапшылары, ҚР Президенті
жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының ғалымдары, ҚХА Ғылыми-сарапшылық
кеңесінің мүшелері қатысты.
Ресей
Федерациясы
делегациясының
құрамында Ресей
халықтары
Ассамблеясы Кеңесі төрағасының бірінші орынбасары, Заң шығарушы Жиналысының
депутаттары, Орынбор облысы Қоғамдық палатасының мүшелері, «Еуразия
халықтарының достастығы» АКҰ-ның, Орынбор мемлекеттік университеті Оңтүстік Орал
этнографиясы мен тарихының ҒЗИ-дің, сондай-ақ мемлекеттік педагогикалық
университеттің ғалымдары мен сарапшылары болды.
«Дөңгелек
үстел»
барысында
ҚР
Президенті
Н.Ә. Назарбаевтың
азаматтық біртектілікті нығайту бойынша «Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет»
– 100 нақты қадам Ұлт жоспарын іске асыру, бірлікті, Қазақстан мен Ресей
Ассамблеяларының мәдени және гуманитарлық ынтымақтастығын нығайтудағы
Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлін нығайту мәселелері талқыланды.
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 июля 2015 года в 10.00 ч. в Национальной академической библиотеке РК (ул.
Достык, 11, зал Ассамблеи народа Казахстана, 2 этаж) состоялся международный
«круглый стол» «План нации – «100 конкретных шагов»: задачи и механизмы
укрепления казахстанской идентичности и единства» с участием членов Ассамблеи
народа Казахстана и Ассамблеи народов России.
Модератором «круглого стола» выступила – руководитель Центра по изучению
межэтнических и межконфессиональных отношений в Центрально-Азиатском регионе
Академии государственного управления при Президенте РК, доктор социологических
наук - Садвокасова Айгуль Какимбековна.
В работе «круглого стола» приняли участие представители Секретариата
Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК, депутаты Мажилиса
Парламента РК, эксперты РГУ "Қоғамдық келісім" при Президенте РК, ученые Академии
государственного управления при Президенте РК, члены Научно-экспертного совета
АНК.
Делегация Российской Федерации была представлена первым заместителем
Совета Ассамблеи народов России, депутатами Законодательного Собрания, членами
Общественной палаты Оренбургской области, учеными и экспертами АНО «Содружество
народов Евразии», НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского
государственного университета, а также государственного педагогического университета.
В ходе «круглого стола» были обсуждены вопросы реализации Плана нации - 100
конкретных шагов «Современное государство для всех» Президента РК Н.А. Назарбаева
по укреплению гражданской идентичности, роли Ассамблеи народа Казахстана в
укреплении единства, культурного и гуманитарного сотрудничества Ассамблей
Казахстана и России.
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БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ
2015 жылдың 13 шілдесі күні сағат 10.00-де ҚР Ұлттық академиялық
кітапханасында (Достық көш. 11, Қазақстан халқы Ассамблеясы залы, 2-қабат) Қазақстан
халқы Ассамблеясы және Ресей халықтары Ассамблеясы өкілдерінің қатысуымен«100
нақты қадам» Ұлт жоспары: қазақстандық бірегейлік пен бірлікті нығайту
міндеттері және тетіктері»тақырыбындағы халықаралық «дөңгелек үстел» өтеді.
Іс-шараны Қазақстан халқы Ассамблеясы және Қазақстан Республикасы
Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы «Еуразия халықтарының
достастығы» автономды коммерциялық емес ұйымымен (Ресей Федерациясы) бірлесіп
ұйымдастырады.
«Дөңгелек үстел» жұмысына ҚР Президенті Әкімшілігі Қазақстан халқы
Ассамблеясы Хатшылығының өкілдері, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаттары, ҚР
Президентінің жанындағы "Қоғамдық келісім" РММ сарапшылары, ҚР Президентінің
жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының ғалымдары, ҚХА Ғылыми-сарапшылық
кеңесінің мүшелері қатысады.
Ресей
Федерациясы
делегациясының
құрамында Ресей
халықтары
Ассамблеясы Кеңесі төрағасының бірінші орынбасары, Орынбор облысының Заң
шығарушы Жиналысының депутаттары, Қоғамдық палатасының мүшелері, «Еуразия
халықтарының достастығы» АКҰ-ның ғалымдары мен сарапшылары, Орынбор
мемлекеттік университеті Оңтүстік Орал этнографиясы мен тарихының ҒЗИ-дің, сондайақ мемлекеттік педагогикалық университеттің өкілдері таныстырылған.
«Дөңгелек
үстел»
барысында
ҚР
Президенті
Н.Ә. Назарбаевтың
азаматтық бірегейлікті нығайтуға бағытталған «Баршаға арналған қазіргі заманғы
мемлекет» – 100 нақты қадам Ұлт жоспарының жүзеге асырылуы, бірлікті нығайтудағы
Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлі, Қазақстан мен Ресей Ассамблеяларының мәдени
және гуманитарлық ынтымақтастығы бойынша мәселелер талқыланады.
_________________
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
13 июля 2015 года в 10.00 ч. в Национальной академической библиотеке РК (ул.
Достык, 11, зал Ассамблеи народа Казахстана, 2 этаж) состоится международный
«круглый стол» «План нации – «100 конкретных шагов»: задачи и механизмы
укрепления казахстанской идентичности и единства» с участием членов Ассамблеи
народа Казахстана и Ассамблеи народов России.
Организаторами выступили Ассамблея народа Казахстана и Академия
государственного управления при Президенте Республики Казахстан совместно с
Автономной некоммерческой организацией «Содружество народов Евразии» (РФ).
В работе «круглого стола» примут участие представители Секретариата Ассамблеи
народа Казахстана Администрации Президента РК, депутаты Мажилиса Парламента
РК, эксперты РГУ "Қоғамдық келісім" при Президенте РК, ученые Академии
государственного управления при Президенте РК, члены Научно-экспертного совета
АНК.
Делегация Российской Федерации представлена первым заместителем
Совета Ассамблеи народов России, депутатами Законодательного Собрания, членами
Общественной палаты Оренбургской области, учеными и экспертами АНО «Содружество
народов Евразии», НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского
государственного университета, а также государственного педагогического университета.
В ходе «круглого стола» будут обсуждены вопросы реализации Плана нации - 100
конкретных шагов «Современное государство для всех» Президента РК Н.А. Назарбаева
по укреплению гражданской идентичности, роли Ассамблеи народа Казахстана в
укреплении единства, культурного и гуманитарного сотрудничества Ассамблей
Казахстана и России

ТЕЛЕКАНАЛЫ
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Веналий Амелин: В Казахстане создаются условия для сохранения
языка, культуры этносов 12:30, 13 июля 2015
В Казахстане создаются все условия для сохранения языка, культуры
этносов. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Совета
Ассамблеи народа России Веналий Амелин в ходе международного
«круглого стола» «План нации – 100 конкретных шагов» в Астане. «В
Казахстане создаются условия для сохранения языка, культуры этносов. Мы
видим ту большую работу, которую проводит Ассамблея народа
Казахстана», – отметил В. Амелин. Он также напомнил, что сегодня в России
проживает 193 национальности, только в Оренбурге проживает 126
национальностей, казахское население в этой области занимает 3-е место по
численности. «Если будем говорить о приграничных регионах, то редко
какой праздник проходит без гостей из Казахстана. У нас очень хорошо
взаимодействуют друг с другом театры. Кроме того, только за этот год мы
заключили два соглашения с Ассамблеей народа Казахстана - Уральским
филиалом и Актюбинским представительством АНК, в рамках которых мы
проводим культурные, гуманитарные мероприятия и готовы к дальнейшему
сотрудничеству», - заключил В.Амелин.

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
http://egemen.kz/2015/07/14/69914

Ұлт жоспары талқыланған халықаралық жиын Басты мақалалар
14.07.2015

Кеше Астанадағы Ұлттық академиялық кітапханада Қазақстан халқы
Ассамблеясы және Ресей халықтары Ассамблеясы өкілдері бас қосты. Олар
«100 нақты қадам» Ұлт жоспары: қазақстандық бірегейлік пен бірлікті
нығайту міндеттері және тетіктері» атты тақырыпта сөз қозғады. Қазақстан
халқы Ассамблеясы, Президент жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы
және «Еуразия халықтарының достастығы» автономды коммерциялық емес
ұйымы (Ресей Федерациясы) бірлесіп ұйымдастырған аталған дөңгелек
үстелге еліміздің тарапынан Президент Әкімшілігі Қазақстан халқы
Ассамблеясы Хатшылығының өкілдері, Парламент Мәжілісінің депутаттары,
Президент жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ сарапшылары, Президент
жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының ғалымдары, ҚХА Ғылымисарапшылық кеңесінің мүшелері қатысты. Ал Ресей Федерациясынан келген
делегацияның құрамында Ресей халықтары Ассамблеясы Кеңесі
төрағасының бірінші орынбасары Веналий Амелин, Орынбор облыстық Заң
шығарушы жиналысының депутаттары, осы облыстың Қоғамдық палата
мүшелері, «Еуразия халықтарының достастығы» АКҰ-ның ғалымдары мен
сарапшылары, Орынбор мемлекеттік университеті Оңтүстік Орал

этнографиясы мен тарихы жөніндегі ғылыми-зерттеу институтының (ҒЗИ),
сондай-ақ, Орынбор мемлекеттік педагогикалық университетінің өкілдері
болды. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың азаматтық бірегейлікті
нығайтуға бағытталған «Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» – 100
нақты қадам Ұлт жоспарының жүзеге асырылуы, бірлікті нығайтудағы
Қазақстан халқы Ассамблеясының рөлі, Қазақстан мен Ресей
Ассамблеяларының мәдени және гуманитарлық ынтымақтастығы жөнінде
кеңінен сөз болған бұл шараны Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының
орынбасары – ҚХА Хатшылығының меңгерушісі Ералы Тоғжанов ашты.
Ералы Тоғжанов өзінің кіріспе сөзінде Қазақстанның бүгінгі таңдағы
жетістігіне, еліміздің дамуына Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың
жүргізіп
отырған
сарабдал
саясаты
тікелей
жол
ашып
бергеніне, қазақстандықтардың татулығы мен ынтымағы жыл өткен сайын
нығайып, талайға үлгі болып келе жатқанына, бұл бағыттағы жұмыстарға
Қазақстан халқы Ассамблеясының зор ықыласпен қолдау көрсетіп, соның
арқасында нақты нәтижелерге қол жеткізілгеніне тоқталды. Сондай-ақ, ол
Қазақстан-Ресей қарым-қатынастары жөнінде айта келіп, екі ел арасындағы
саяси-экономикалық, мәдени-рухани байланыстарды одан әрі дамыта беру
жолында көптеген жұмыстар атқарылып жатқанын, бұл мәселеде Қазақстан
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың орны ерекше екенін сөз етті. Бұған
қоса, Е.Тоғжанов құрылғанына 20 жыл болған Қазақстан халқы Ассамблеясы
жаңа халықтық институт болып қалыптасқанына назар аударды. – Қазақстан
халқы Ассамблеясы – Елбасының ұлт саясатын әзірлеу мен оны жүргізуге
ықпал ететін, этносаралық келісім мен жарасымдылықты қамтамасыз ету
бағытын ұстанған, бүкіл әлемде бірегей институт болып танылған
мемлекеттік құрылым. Көпұлтты, көпэтносты талай елдер, соның ішінде
Ресей Федерациясы да бар, біздегі осы құрылымның тәжірибесіне назар
аударып отыр. 1992 жылғы Дүниежүзі қазақтарының құрылтайынан кейін
Қазақстан халқының форумы өткізілді. Содан кейін Мемлекет басшысы
Нұрсұлтан Назарбаев Ассамблея құру туралы идеяны тұңғыш рет көтерген
болатын. 1994 жыл бойы бұл идея әбден жетіліп, таразыланып, жан-жақты
сарапталып, ақыры 1995 жылы Ассамблея құрылды. ҚХА бұл жылдар
арасында халықтық ассамблеяға айналды, халықтық үкіметтің жаңа институт
типіне теңесті. Ол халықтың сенімділігін арттыруға мүмкіндік береді, – деді
ол. Е.Тоғжановтың сөзіне қарағанда, Қазақстан халқы Ассамблеясы
халықтың ынтымағы мен саясаттық біркелкілікті қамтамасыз етуді, сондайақ, бірліктің арқасында барлық этностардың мәдениетін, салт-дәстүрін сақтап
қалуды мақсат етеді. Жиын барысында қонақтар тарапынан Ресей халықтары
Ассамблеясы Кеңесі төрағасының бірінші орынбасары Веналий Амелин,
«Еуразия халықтарының достастығы» АКҰ сарапшысы, Орынбор
мемлекеттік университеті Оңтүстік Орал этнографиясы мен тарихы
жөніндегі ҒЗИ-дың аға ғылыми қызметкері (Ресей) Денис Николаевич,
Орынбор облыстық Заң шығарушы жиналысының депутаты, әлеуметтік және
демографиялық саясат комитетінің төрайымы Ольга Хромушина, Орынбор
облыстық Қоғамдық палатасы әлеуметтік мәселелер және демографиялық

саясат комитетінің төрайымы Людмила Марченко және басқалар сөз сөйледі.
Олар Қазақстан мен Ресей халықтарының тарихи және өркениетті бірлігін
нығайтудың
факторы
ретіндегі
мәдени
және
гуманитарлық
ынтымақтастықтың орны, Қазақстан мен Ресейдің стратегиялық әріптестігі
және тағы басқа да өзекті мәселелер жөнінде сөз қозғады. Ал дөңгелек үстел
сәтінде еліміздің тарапынан Ералы Тоғжановпен қоса, Мәжіліс депутаты
Елена Тарасенко, Президент жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ
директорының орынбасары Ғазиз Телебаев, Тұңғыш Президент мұражайы
директорының орынбасары Күлайша Ақтаева, Орталық сайлау комиссиясы
баспасөз қызметінің жетекшісі Венера Жексембекова және іс басында жүрген
өзге де азаматтар өз ой-толғамдарын ортаға салды. Нақтылай айтқанда, олар
Қазақстан Президенті ұсынған «100 нақты қадам» атты Ұлт жоспарының
азаматтық және жалпыұлттық параметрлері, полиэтностық қоғам
жағдайындағы азаматтық бірегейлік, Еуразия кеңістігіндегі мәдениетаралық
әрекеттестік, еліміздегі татулық пен ынтымақты нығайтуда ұлттық зиялы
қауымның рөлі, Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамымыздағы атқарып
жатқан жұмысы мен алға қойған міндеттері, оның этносаясаттағы орны және
басқа да өзекті тақырыптарға тоқталып, ой өрбітті. Жалпы, жиында ресейлік
қонақтар ұлтаралық бірлік пен татулықты ту еткен Қазақстаннан
үйренетіндері көп екенін алға тарты. Сондай-ақ, жиынға қатысушылар
Нұрсұлтан Назарбаевтың «100 нақты қадам» Ұлт жоспары жөнінде өздерінің
жылы
лебіздерін
білдіре
келіп,
қазақстандық
бірегейлік
пен
ынтымақты нығайтудың тетіктеріне баса назар аударды. Басқосуда белгілі
болғандай, қазіргі таңда Ресейде 200-ге тарта ұлттар мен ұлыстар өмір
сүруде. Сондықтан, екі елдің бір-бірімен тәжірибе алмасуы өте орынды. Осы
орайда жиынға қатысушылар мәдени-гуманитарлық байланысты одан әрі
нығайтып, халықтар арасындағы ынтымақ пен достықты дәріптеуге өзара
келісті. Айта кетейік, бүгінде Ресейдің Орынбор облысындағы жоғары оқу
орындарында еліміздің 1500-дей азаматы білім алуда. Бұл қазірдің өзінде
білім, мәдениет саласында тығыз байланыс жақсы жолға қойылғанын
білдіреді. Жиын соңында тараптар «Ынтымақ түбі – береке» деген тоқтамға
келді.
Жолдыбай БАЗАР, «Егемен Қазақстан». Суретті түсірген Ерлан
ОМАРОВ

http://www.kazpravda.kz/articles/view/ukreplyat-uzi-druzhbi/

Укреплять узы дружбы
14 Июля 2015

Фото © Игорь Бургандинов
В Национальной академической библиотеке РК состоялся
международный "круглый стол" "План нации "100 конкретных
шагов": задачи и механизмы укрепления казахстанской идентичности и
единства" с участием членов Ассамблеи народа Казахстана и Ассамблеи
народов России.
Организаторами выступили Ассамблея народа Казахстана и Академия
государственного управления при Президенте Республики Казахстан
совместно с Автономной некоммерческой организацией "Содружество
народов Евразии" (РФ). В работе "круглого стола" приняли участие
представители секретариата АНК, Администрации Президента РК, депутаты
Мажилиса Парламента РК, эксперты РГУ «Қоғамдық келісім» при
Президенте РК, ученые Академии государственного управления при
Президенте РК, члены научно-экспертного совета ассамблеи.
Делегация Российской Федерации представлена первым заместителем
совета Ассамблеи народов России, депутатами Законодательного собрания,
членами общественной палаты Оренбургской области, учеными и
экспертами АНО "Содружество народов Евразии", НИИ истории и
этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета, а
также государственного педагогического университета.
Беседа развернулась вокруг ключевой темы – Плана нации – 100
конкретных шагов "Современное государство для всех". Речь шла об

укреплении гражданской идентичности, а также роли АНК в укреплении
единства, культурного и гуманитарного сотрудничества ассамблей
Казахстана и России. Гостей приветствовал заместитель Председателя
Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом АНК
Администрации Президента РК, доктор политических наук Ералы Тугжанов.
По его словам, со времени обретения независимости наша страна смогла
доказать, что полиэтничность для нас стала не проблемой, а нашим
стратегическим ресурсом развития.
– За всем этим стоит огромный труд нашего Президента, и работа эта
базируется на доверии народа. База человеческих отношений – одна из
главных составляющих, потому что каждому нужна гарантия в будущем.
Через такой механизм была выстроена "модель Назарбаева", которую мы
презентовали в ООН и ОБСЕ, – добавил Е. Тугжанов.
Он также подчеркнул важную роль межрегионального сотрудничества
приграничных областей в укреплении мира и добрососедских отношений
между странами. И сегодня, по его словам, президентами двух стран –
Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным – созданы для этого все
условия.
В том, что от взаимодействия в регионах и понимания правильности
поставленных задач зависит будущее страны, уверена и депутат Мажилиса
Парламента РК Елена Тарасенко. В ходе дискуссии за «круглым столом» она
отметила, что абсолютно уникальные задачи, поставленные в Плане нации
Главой государства, мы должны исполнять вместе.
– Если мы облечены государственными обязанностями, то они должны
быть нацелены на главное – объединение и созидание во имя будущего. И на
это будем направлять все свои усилия и укреплять узы дружбы, – заверила
депутат.
Культурному и гуманитарному сотрудничеству как фактору
укрепления исторического и цивилизационного единства народов России и
Казахстана посвятил свое выступление первый заместитель председателя
совета Ассамблеи народов России, директор АНО "Содружество народов
Евразии", д. и. н. Веналий Амелин. По его словам, в последние годы
наблюдается более высокий уровень межрегионального сотрудничества в
культурно-гуманитарной, образовательной сфере. В вузах Оренбургской
области обучается 1 500 граждан РК. Профессор считает, что опыт создания
в вузах кафедр Ассамблеи народа Казахстана достоин применения в других
странах для сохранения межнационального мира и согласия.
– В Казахстане создаются условия для сохранения языка, культуры
этносов. Мы видим ту большую работу, которую проводит Ассамблея народа
Казахстана, – отметил В. Амелин. – Между нами налажены стажировки,
казахстанцы – частые гости на научно-практических конференциях, "круглых
столах". Нам импонирует то, что в вузах приграничных территорий в
Актюбинской области и ЗКО открываются кафедры АНК. Данный опыт мы
будем перенимать.

Он также выразил уверенность, что за такими институтами
гражданского общества, как в Казахстане, так и в России, большое будущее.
В работе "круглого стола" приняли участие Директор РГУ «Қоғамдық
келісім» при ПРезиденте РК – Калашникова Наталья Павловна и заместитель
директора РГУ "Қоғамдық келісім" при Президенте РК, доктор философских
наук Газиз Телебаев, заместитель директора Музея Первого Президента РК
Куляйша Актаева, руководитель пресс-службы ЦИК РК Венера
Жексембекова, депутат Законодательного собрания Оренбургской области
Ольга Хромушина и другие эксперты.
Автор: Гуляим ТУЛЕШЕВА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА
http://www.inform.kz/rus/article/2796393

Н. Назарбаеву вручат в Москве высшую награду АНР «За вклад в
укрепление мира и дружбы народов»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президенту
Казахстана Нурсултану Назарбаеву в Москве
вручат высшую награду Совета Ассамблеи
народов России (АНР) - почетный знак АНР
«За вклад в укрепление мира и дружбы
народов».
Об
этом
сегодня
сообщил
первый
заместитель председателя Совета Ассамблеи
народов России, председатель Ассамблеи народов Оренбургской области
Веналий Амелин.
«Хотел бы проинформировать о том, что буквально недавно, 8 июня, у
нас в Москве состоялось расширенное заседание Совета Ассамблеи народов
России и принято решение о присуждении высшей награды - почетного знака
АНР «За вклад в укрепление мира и дружбы народов» Президенту РФ
Владимиру Путину и Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву», заявил В.Амелин в ходе «круглого стола» на тему: «План нации - 100
конкретных шагов» в Астане.
Он уточнил, что на сегодня «уже есть договоренность о том, что этот
почетный знак будет вручен через Посла РК в РФ».
Также В.Амелин рассказал о преимуществах функционирования ЕАЭС
не только для России в целом, но и для приграничных с Казахстаном
областей. «На мой взгляд, это очень важное и своевременное решение,
особенно для оренбуржцев. Потому что мы сегодня являемся историческим
перекрестком российско-казахстанской дружбы и отношений. У нас
налажены тесные внешнеэкономические связи со многими регионами
Казахстана. И евразийство для нас - это больше сочетание
внешнеэкономической трансформации региона, а также сохранение
исторического межкультурного диалога в целях достойного развития», подытожил он.

http://www.inform.kz/rus/article/2796380

В Казахстане выпущено более 1,5 тыс. научных работ по
деятельности АНК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане выпущено
более 1,5 тысячи научных работ по деятельности
Ассамблеи народа Казахстана (АНК), из них 500 уже
оцифрованы. Об этом сегодня сообщил заместитель
председателя - заведующий секретариатом Ассамблеи
народа Казахстана Администрации Президента РК Ералы Тугжанов.
«У нас сегодня фактически выпущено более 1,5 тысячи научных работ
по направлению Ассамблеи народа Казахстана, касающихся идеи мира и
согласия, из них 500 уже оцифрованы. То есть любой желающий имеет
доступ к этим документам и может ознакомиться с деятельностью АНК», сказал Е.Тугжанов в ходе международного «круглого стола» на тему: «План
нации - 100 конкретных шагов» в Астане.
Он напомнил, что АНК была создана по поручению Президента РК в
1995 году. «Но идеи о создании такой организации возникали еще в 1992
году. В непростой период формировался полиэтничный состав страны.
Многие международные эксперты прогнозировали, что Казахстан может
стать главной площадкой возможных будущих конфликтов на
межэтнической или религиозной основе, но наша страна за этот период
смогла доказать обратное. Полиэтничность Казахстана стала не проблемой, а
нашим стратегическим ресурсом развития», - подчеркнул Е.Тугжанов.
Отметим, что мероприятие проходит в Астане с участием также членов
Ассамблеи народов России. Делегация Российской Федерации представлена
первым заместителем Совета Ассамблеи народов России, депутатами
законодательного Собрания, членами Общественной палаты Оренбургской
области, учеными и другими гостями.
В свою очередь, первый заместитель председателя Совета Ассамблеи
народов России, председатель Ассамблеи народов Оренбургской области
Веналий Амелин напомнил, что сегодня в России проживает 193
национальности, только в Оренбурге проживает 126 национальностей,
казахское население в этой области занимает 3-е место по численности.
«Если будем говорить о приграничных регионах, то редко какой праздник
проходит без гостей из Казахстана. У нас очень хорошо взаимодействуют
друг с другом театры. Кроме того, только за этот год мы заключили два
соглашения с Ассамблеей народа Казахстана - Уральским филиалом и
Актюбинским представительством АНК, в рамках которых мы проводим
культурные, гуманитарные мероприятия и готовы к дальнейшему
сотрудничеству», - заключил В.Амелин.

http://strategy2050.kz/news/23666/

Е.Тоғжанов: Елдің полиэтникалық құрамы Қазақстан дамуының
стратегиялық ресурсы болып отыр
Елдің полиэтникалық құрамы Қазақстан дамуының стратегиялық ресурсы
болып отыр, деді ҚР Президенті Әкімшілігінің Қазақстан халқы
Ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі Ералы Тоғжанов «100 нақты
қадам» Ұлт жоспары бойынша Астанада өтіп жатқан халықаралық
дөңгелек үстел отырысы барысында.
АСТАНА ҚАЛАСЫ 13 Шілде , 11:34
«Қазақстан Президенті ҚХА-ын 1995 жылы негізін қалады, алайда оны
құру идеясы 1992 жылы, қиын-қыстау күндерде қалыптасты. Көптеген
халықаралық сарапшылар Қазақстанға болашақта діни шиеленістер орын
алуы ықтимал алаң болады деген сыңайдағы бағаларын берді. Алайда,
Қазақстан жағдайдың керісінше сипат алғандығын дәлелдеді. Қазақстанның
полиэтникалылығы проблема емес, керісінше, дамудың стратегиялық
бағытына айналды»,-деді Е.Тоғжанов.
Оның сөзінше, бұл ҚР Президентінің үлкен еңбегінің арқасы.
«Адамдардың арасындағы қарым-қатынас маңызды мәселелердің бірі,
өйткені әрбір азаматтың болашағына кепілдік қажет, міне, біздің БҰҰ мен
ЕҚЫҰ-на таныстырған «Қазақстандық үлгі» осындай тетік арқылы
қалыптасты»,-деді Е.Тоғжанов.
Ботагөз Айтжанова

http://strategy2050.kz/news/23663/

ҚХА кафедрасы ұлтаралық келісім мен бейбітшілікті сақтауда
үлкен рөл атқарады – сарапшы
Қазақстан халқы Ассамблеясының кафедрасы ұлтаралық келісім мен
бейбітшілікті сақтауда үлкен рөл атқарады, біз оны игеретін боламыз, деді
Ресей халқы Ассамбелеясы төрағасының орынбасары Веналий Амелин «Ұлт
жоспары – 100 нақты қадам» атты дөңгелек үстел барысында.
АСТАНА ҚАЛАСЫ13 Шілде , 11:07
«Қазақстанда этностардың тілі мен мәдениетін сақтау үшін барлық
жағдай жасалған. Біз ҚХА атқарып жатқан үлкен жұмысты байқаймыз», деді В.Амелин.
Оның айтуынша, Оренбург облысында ҚР –ның 1500 азаматы білім
алуда.
«Біздің арамызда тағылымдамалар орнатылған, қазақстандықтар –
ғылыми-тәжірибелік конференцияларға , дөңгелек үстелдің қатысушылары.
Бізге шекараға жақын Ақтөбе және БҚО аймақтарында ҚХА кафедрасы
ашылып жатқандығы ұнайды. Аталмыш тәжірибе ұлтаралық келісім мен
бейбітшлікті сақтауда үлкен рөл атқарады», - деді ол.
Ботагөз Айтжанова

http://strategy2050.kz/news/23662/

Ресей халқы Ассамблеясының сарапшысы Қазақстанның Ұлт
жоспарын дамыту бойынша тәжірибесін атап өтті
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарын талқылау маңызды, бізді қазақстандық
әріптестердің мәдени, гуманитарлық ынтымақтастық бағытындағы және
қазақстандық сәйкестікті нығайту тәжірибелері қызықтырады, деді Ресей
халқы Ассамблеясы Кеңесі төрағасының орынбасары Веналий Амелин
Астанада өткен «100 нақты қадам» Ұлты жоспары» халықаралық дөңгелек
үстел отырысында.
АСТАНА ҚАЛАСЫ13 Шілде , 10:58
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарын талқылау маңызды, біздің
қазақстандық әріптестердің мәдени, гуманитарлық ынтымақтастық
бағытындағы және қазақстандық сәйкестікті нығайту тәжірибелері
қызықтырады, өйткені Ресейде де ресейлік сәйкестік нығайтылуда. Ресей
Президенті Владимир Путин 2012 жылы Жарлыққа қол қойды, оның
бағыттарының бірінде бір мемлекеттің азаматтарын нығайту мәселесі
қарастырылған. Бұл бағытта Қазақстанда үлкен тәжірибе бар»,-деді
В.Амелин.
Бұған қоса, сарапшы осыдан бірнеше жыл бұрын Қазақстан халқы
Ассамблеясы мен Ресей халықтары Ассамблеясының арасында арнайы
келісімге қол қойылғандығын атап өтті.
«Сонымен қатар шекаралас қалаларды жүзеге асыру барысында
осындай келісімдерге қол қойып жатырмыз, Оренбург облысының халықтар
Ассамблеясы мен Ақтөбе облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясы және
БҚО. Біз мәдение және гуманитарлық бағыттағы шараларды жүзеге
асырудамыз»,-деді ол.
Оның сөзінше, Ресейде 193 ұлт өкілдері бар, тек Оренбургтің өзінде
ғана 126 ұлт өкілі өмір сүруде. Қазақстандықтар бұл облыста халық саны
жағынан 3-ші орында.
Ботагөз Айтжанова

http://strategy2050.kz/ru/news/23666/

Е. Тугжанов: Полиэтничный состав страны стал стратегическим
ресурсом развития Казахстана
Полиэтничный состав страны стал стратегическим ресурсом развития
Казахстана,
сказал
заместитель
председателя
–
заведующий
секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента
РК Ералы Тугжанов в ходе международного «круглого стола»2 «План нации
– 100 конкретных шагов» в Астане.
АСТАНА13 Июля , 11:34
«Президент Казахстана АНК создал в 1995 году, но идеи создания
возникали еще в 1992 году, в непростой период формировался полиэтничный
состав страны. Многие международные эксперты давали оценку Казахстану,
что это главная площадка возможных будущих конфликтов на религиозной
основе, но Казахстан за этот период смог доказать обратное. Полиэтничность
Казахстана стала не проблемой, а стратегическим ресурсом развития», –
сказал Е. Тугжанов.
По его словам, за этим стоит огромный труд Президента РК.
«База человеческих отношений один из главных составляющих, потому
что каждому нужна гарантия в будущем, через такой механизм была
выстроена «модель Назарбаева», которую мы презентовали в ООН и ОБСЕ»,
– добавил Е. Тугжанов.
Ботагоз Айтжанова

http://strategy2050.kz/ru/news/23663/

Кафедры АНК играют большую роль
межнационального мира и согласия – эксперт

для

сохранения

Кафедры Ассамблеи народа Казахстана играют большую роль для
сохранения межнационального мира и согласия, и мы его будем перенимать,
сказал первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народа России
Веналий Амелин в ходе международного «круглого стола» «План нации – 100
конкретных шагов» в Астане.
АСТАНА13 Июля , 11:07
«В Казахстане создаются условия для сохранения языка, культуры
этносов. Мы видим ту большую работу, которую проводит Ассамблея народа
Казахстана», – отметил В. Амелин.
По его словам, в Оренбургской области в вузах обучается 1 500
граждан РК.
«Между нами налажены стажировки, казахстанцы – частые гости на
научно-практических конференциях, «круглых столах». Нам импонирует то,
что в вузах приграничных территорий в Актюбинской области и ЗКО
открываются кафедры Ассамблеи народа Казахстана. Данный опыт играют
большую роль для сохранения межнационального мира и согласия, и мы
будем его перенимать. В Казахстане заложена основа сохранения
межнационального мира и согласия», – сказал В. Амелин.
Ботагоз Айтжанова

http://strategy2050.kz/ru/news/23662/

Эксперт Ассамблеи народа России отмечает опыт Казахстана в
развитии Плана нации
Обсуждение Плана нации – 100 конкретных шагов важно, нас будет
интересовать опыт казахстанских коллег в направлении проблем
культурного,
гуманитарного
сотрудничества,
опыт
укрепления
казахстанской идентичности, сказал первый заместитель председателя
Совета Ассамблеи народа России Веналий Амелин в ходе международного
«круглого стола» «План нации – 100 конкретных шагов» в Астане.
АСТАНА13 Июля , 10:58
«Обсуждение Плана нации –100 конкретных шагов важно. Нас будет
интересовать опыт казахстанских коллег в направлении проблем
культурного, гуманитарного сотрудничества, опыт укрепления казахстанской
идентичности, потому что в России также укрепляется российская
идентичность. Президент РФ В. Путин подписал Указ в 2012 году, в котором
одним из направлений значится укрепление граждан одного государства. В
Казахстане в этом плане накоплен большой опыт», – сказал В. Амелин.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что несколько лет назад заключен
договор между Ассамблеей народа Казахстана с Ассамблеей народа
Российской Федерации.
«Вместе с тем, в ходе реализации приграничных городов заключаем
аналогичные договоры, к примеру, Ассамблея народов Оренбургской
области с Ассамблеей народа Казахстана Актюбинской области, ЗКО. Мы
проводим культурные гуманитарные мероприятия», – добавил он.
По его словам, в России проживает порядка 193 национальностей,
только в Оренбурге проживает 126 национальностей, казахское население в
этой области занимает 3-е место по численности.
Ботагоз Айтжанова

http://baq.kz/kk/news/68272

В.Амелин: Орынбор облысында қазақтар халық саны жағынан 3ші орында
Астана. 13 шілде. BAQ.kz – Бүгін Астанада ҚХА және Ресей
халықтары ассамблеясы өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел өтті.
Шарада «Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет» - 100 нақты
қадам Ұлт жоспарының жүзеге асырылуы және Қазақстан мен Ресей
ассамблеяларының мәдени және гуманитарлық ынтымақтастығы
бойынша мәселелер талқыланды.
«Орынбор облысы Қазақстан мен Ресей арасын жақындататын алып
көпір десе де болады. Қазіргі таңда Орынборда ҚР-ның 1500 азаматы білім
алуда. Сонымен қатар, жоғары оқу орындарында ҚХА арнайы кафедралары
іске қосылып жатыр. Ол жерде түрлі ұлт өкілдерінің жан-жақты
проблемалары мен түрлі атқарылып жатқан шаралары талқыланатын болады.
Сондай-ақ, жыл сайын облыста этномәдени орталықтар түрлі мерекелік
шаралар ұйымдастырып отырады. Қазіргі кезде Ресейде 193 ұлт өкілдері өмір
сүріп келеді, оның ішінде тек Орынбордың өзінде ғана 126 ұлт өкілі бар. Ал,
қазақтар бұл облыста халық саны жағынан 3-ші орында тұр» деді Ресей
халқы ассамблеясы кеңесі төрағасының орынбасары Веналий Амелин.
Сондай-ақ, сарапшы осыдан бірнеше жыл бұрын Қазақстан халқы
ассамблеясы мен Ресей халық ассамблеясының арасында арнайы келісімге
қол қойылғандығын да атап өтті.
«Бірнеше жыл бұрын Орынбор облысындағы ассамблея мүшелері
Қазақстандағы бірнеше облыстағы ассамблеялармен келісімге қол қойды.
Олар - Батыс Қазақстан мен Ақтөбе облыстары. Біз олармен қазіргі таңда
мәдениет және гуманитарлық бағыттағы шараларды жүзеге асырудамыз.
Мұндай байланыс екіжақтық ынтымақтастықты нағайтуға зор мүмкіндік
береді» деді сарапшы.
Дана Сағынбек, ФОТО: Ғабит Мадалиев

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Facebook.com
https://www.facebook.com/pages/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%
B5%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0/48144540866
3704

Instagram.com

