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Официальный интернет портал
Ассамблеи народа Казахстана

«Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ ЖӘНЕ ҰЛТ БІРЛІГІНІҢ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҮЛГІСІ: АӨСШК КЕҢІСТІГІНДЕГІ ТӘЖІРИБЕ»

2015
жылғы
2
шілдеде
сағат
10.00-да
Астана
қаласындағы «Rixos» қонақүйінде («Жерұйық»залы) Азиядағы
өзара
ісқимыл және сенім шаралары кеңесі (АӨСШК) ұлттық-мәдени
орталықтарының «Н.Назарбаевтың қоғамдық келісім және ұлт бірлігінің
қазақстандық үлгісі: АӨСШК кеңістігіндегі тәжірибе» халықаралық форумы
болады.
Іс-шараға белгілі қоғам қайраткерлері, отандық және шетелдік
ғалымдар, Парламент депутаттары, ҚР мемлекеттік органдарының, АӨСШК
елдерінің Қазақстандағы дипломатиялық миссияларының өкілдері, ғылыми
және шығармашыл зиялы қауым, ҚХА және этномәдени бірлестіктердің
мүшелері, ҮЕҰ, жастар ұйымдарының өкілдері, БАҚ қатысады.
Форум
аясында:
«АӨСШК:
тұрақтылық
пен
өркендеуге»
тақырыбында халықаралық
ғылыми-тәжірибелік
конференция,
«Мәдениетаралық ынтымақтастық: АӨСШК елдерінің тарихи-мәдени
мұрасы»; «Этномәдени бірлестіктердің ғылыми әлеуеті: сарапшылар
қауымымен өзара іс-қимыл»; «Мass-mediaдағы этномәдениет пен
толеранттылық» тақырыптарынапанельдік пікірлесулер өтеді.
Форум модераторы – ҚХА Төрағасының орынбасары – Хатшылық
меңгерушісі Ералы Тоғжанов болады, АӨСШК Хатшылығының атқарушы
директоры Гунь Цзянвэй мырзаның, ҚР Мәдениет және спорт министрі
Арыстанбек
Мұхамедиұлының,
Бангладеш
Халық
Республикасы
Парламентінің мүшесі Фазле Хусейн Бадша мырзаның, Лондондағы
(Ұлыбритания) Қазақстандық бейбітшілік және келісім орталығының
директоры Сидхарт Саксена мырзаның сөз сөйлеуі жоспарланған.
Форум жұмысының соңында қорытынды құжат қабылданады.
________________
«Қоғамдық келісім» РММ Баспасөз қызметі:
тел.+7(7172) 74-12-15, 74-12-13,
+7707 705 12 11,
E-mail: info_rgy@mail.ru

Анықтама. АӨСШК туралы идеясын Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев алғаш рет
1992 жылы 5 қазанда БҰҰ Бас Ассамблеясының 47 сессиясында жария еткен болатын. Азиядағы өзара ісқимыл және сенім шаралары кеңесі (АӨСШК) Азияда бейбітшілікті, қауіпсіздік пен тұрақтылықты
қамтамасыз етуге бағытталған ынтымақтастықты нығайту жөніндегі халықаралық форум болып
табылады.
Адами өлшемдегі ынтымақтастықты нығайту мақсатында жыл сайын АӨСШК елдерінің ұлттықмәдени орталықтарының форумы өткізіледі. Форумның мақсаты Орталық Азияда және АӨСШК
кеңістігінде толерантты ортаны қалыптастыру, АӨСШК елдеріндегі халықтар арасында
мәдениетаралық өзара іс-қимыл мақсатындағы қоғамдық диалог алаңшаларын құру, қоғамдық келісім мен
ұлттық бірліктің қазақстандық үлгісін зерделеу негізінде тәжірибе алмасу болып табылады. Форумды
жыл сайын өткізу Қазақстан Республикасының бастамасы екендігін атап өту қажет.
2008 жылдан бастап Форум көп этносты қоғамдағы этносаралық татулық пен жалпыұлттық келісімнің
пәрменді институты – Қазақстан халқы Ассамблеясының басшылығымен өткізіліп келеді. Ассамблея
мемлекет институттары мен азаматтық қоғам арасындағы байланыстырушы буынға айналды, ал оның
тәжірибесі әлемнің көптеген елдерінде зерделеленіп, таратылуда. Бұл тәжірибе әлеуметтік және саяси
тұрақтылықты қамтамасыз ету, азаматтық біртектілікті қалыптастыру және АӨСШК елдеріндегі
халықтар бірлігін нығайту мәселелерін талқылау және зерделеу үшін билік пен қоғам арасында диалог
алаңшаларын құру қажеттігін көрсетеді. Жыл сайын Форумның күн тәртібіне қазіргі заманның өзекті
мәселелері енгізіледі, мұның өзі әлеуметтік және саяси тұрақтылықты қамтамасыз ету мәселелері
бойынша дер кезінде және қажетті диалог алаңшасын жасайды. Ұйымға да, іс-шараға да қатысушылар
құрамының кеңейе түсуі де Форум қызметінің тиімділік көрсеткіші болып табылады.
2014 жылғы 5 мамырда Астанада Қазақстан халқы Ассамблеясы мен АӨСШК арасында Өзара
түсіністік туралы меморандумға қол қойылып, онда тараптар ынтымақтастығының негізгі
қағидаттары айқындалды. Өзара түсіністік туралы меморандум жасалуы АӨСШК кеңістігінде
бейбітшілік, келісімді және рухани мәдениетті қамтамасыз етуде ҚХА мен АӨСШК арасындағы өзара ісқимылды бұрынғыдан да бетер нығайта түсті.

_____________________
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Официальный интернет портал
Ассамблеи народа Казахстана

«КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ
И НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА Н.А. НАЗАРБАЕВА: ОПЫТ
НА ПРОСТРАНСТВЕ СВМДА»
01.07.2015, 11:50 39

2 июля 2015 года в 10.00 ч. в отеле «Rixos» (зал «Жеруйык») в
г.Астане состоится Международный Форум национально-культурных
центров СВМДА «Казахстанская модель общественного согласия и
национального единства Н.А. Назарбаева: опыт на пространстве СВМДА».
В мероприятии примут участие известные общественные деятели,
отечественные и зарубежные ученые, депутаты Парламента, представители
государственных органов РК, дипломатических миссий стран СВМДА в
Казахстане, научная и творческая интеллигенция, члены АНК и
этнокультурных объединений, НПО, молодежных организаций, СМИ.
В рамках Форума пройдет Международная научно-практическая
конференция на тему: «СВМДА: к стабильности и процветанию», панельные
дискуссии на темы: «Межкультурное сотрудничество: историко-культурное
наследие стран СВМДА»; «Научный потенциал этнокультурных
объединений: взаимодействие с экспертным сообществом»; «Этнокультура и
толерантность в mass-media».
Модератором Форума выступит заместитель Председателя заведующий Секретариатом АНК Ералы Тугжанов, планируются
выступления исполнительного директора Секретариата СВМДА г-на Гунь
Цзянвэй, министра культуры и спорта РК - Арыстанбека Мухамедиулы,
члена Парламента Народной Республики Бангладеш – г-на Фазле Хусейн
Бадша, директора Казахстанского центра мира и согласия в г.Лондоне
(Великобритания) – г-на Сидхарт Саксена.
В завершении работы Форума будет принят итоговый документ.
________________
Пресс-служба РГУ «Қоғамдық келісім»:
тел.+7(7172) 74-12-15, 74-12-13,
+7707 705 12 11,
E-mail: info_rgy@mail.ru

Справка. Впервые
идея
о
созыве
СВМДА
была
озвучена
Президентом
Республики
Казахстан Н.А.Назарбаевым на 47-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 5 октября 1992
года. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) является международным форумом
по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.
С целью укрепления сотрудничества в человеческом измерении ежегодно проводится Форум национальнокультурных центров стран СВМДА. Цель Форума заключается в формированиии толерантной среды в
Центральной Азии и на пространстве СВМДА, создании общественных диалоговых площадок в целях
межкультурного взаимодействия между народами стран СВМДА, обмен опытом на основе изучения
казахстанской модели общественного согласия и национального единства. Необходимо отметить, что
проведение Форума ежегодно являлась инициативой Республики Казахстан.
С 2008 года Форум проводится под эгидой Ассамблеи народа Казахстана – действенного института
межэтнического мира и общенационального согласия в полиэтничном обществе. Ассамблея стала
связующим звеном между институтами государства и гражданского общества, а ее опыт является
предметом изучения и распространения во многих странах мира. Этот опыт показывает необходимость
создания диалоговых площадок между властью и обществом для обсуждения и изучения вопросов
обеспечения социальной и политической стабильности, формирования гражданской идентичности и
укрепления единства народов стран СВМДА. Ежегодно в повестку дня Форума включены актуальные
вопросы современности, что и создает своевременную и необходимую диалоговую площадку по вопросам
обеспечения социальной и политической стабильности. Показателем эффективности деятельности
Форума является также и расширяющийся состав участников, как самой организации, так и участников
мероприятия.
5 мая 2014 года в Астане был подписан Меморандум о взаимопонимании (МоВ) между Ассамблеей народа
Казахстана и СВМДА, в котором были определены основные принципы сотрудничества сторон.
Заключение МоВ еще более укрепило взаимодействие между АНК и СВМДА в обеспечении культуры мира,
согласия и духовности на пространстве СВМДА.
_____________________
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Официальный интернет портал
Ассамблеи народа Казахстана

«Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ ЖӘНЕ ҰЛТ
БІРЛІГІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҮЛГІСІ: АӨСШК
КЕҢІСТІГІНДЕГІ ТӘЖІРИБЕ»
02.07.2015, 11:08 11

2015 жылғы
2
шілдеде
Астана
қаласындағы «Rixos» қонақүйінде («Жерұйық» залы) Азиядағы өзара ісқимыл және сенім шаралары кеңесі (АӨСШК) ұлттық-мәдени
орталықтарының «Н.Назарбаевтың қоғамдық келісім және ұлт бірлігінің
қазақстандық үлгісі: АӨСШК кеңістігіндегі тәжірибе» халықаралық форумы
өтті.
Іс-шараға белгілі қоғам қайраткерлері, отандық және шетелдік
ғалымдар, Парламент депутаттары, ҚР мемлекеттік органдарының, АӨСШК
елдерінің Қазақстандағы дипломатиялық миссияларының өкілдері, ғылыми

және шығармашыл зиялы қауым, ҚХА және этномәдени бірлестіктердің
мүшелері, ҮЕҰ, жастар ұйымдарының өкілдері, БАҚ қатысты.
Форум
аясында:
«АӨСШК:
тұрақтылық
пен
өркендеуге»
тақырыбында халықаралық
ғылыми-тәжірибелік
конференция,
«Мәдениетаралық ынтымақтастық: АӨСШК елдерінің тарихи-мәдени
мұрасы»; «Этномәдени бірлестіктердің ғылыми әлеуеті: сарапшылар
қауымымен өзара іс-қимыл»; «Мass-mediaдағы этномәдениет пен
толеранттылық» тақырыптарына панельдік пікірлесулер болып өтті.
ҚХА Төрағасының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі Ералы
Тоғжанов Форум модераторы болды. Форумда АӨСШК Хатшылығының
атқарушы директоры Гунь Цзянвэй мырза, Бангладеш Халық Республикасы
Парламентінің мүшесі Фазле Хусейн Бадша мырза, Лондондағы
(Ұлыбритания) Қазақстандық бейбітшілік және келісім орталығының
директоры Сидхарт Саксена мырза сөз сөйледі.
Форум жұмысының соңында қорытынды құжат қабылданды.
________________
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Официальный интернет портал
Ассамблеи народа Казахстана

«КАЗАХСТАНСКАЯ МОДЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ
И НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА Н.А. НАЗАРБАЕВА: ОПЫТ
НА ПРОСТРАНСТВЕ СВМДА»

2 июля 2015 года в 10.00 ч. в отеле «Rixos»(зал «Жеруйык») в
г.Астане прошел Международный Форум национально-культурных центров
СВМДА «Казахстанская модель общественного согласия и национального
единства Н.А. Назарбаева: опыт на пространстве СВМДА».
В мероприятии приняли участие известные общественные деятели,
отечественные и зарубежные ученые, депутаты Парламента, представители
государственных органов РК, дипломатических миссий стран СВМДА в
Казахстане, научная и творческая интеллигенция, члены АНК и
этнокультурных объединений, НПО, молодежных организаций, СМИ.
В рамках Форума состоялась Международная научно-практическая
конференция на тему: «СВМДА: к стабильности и процветанию», панельные

дискуссии на темы: «Межкультурное сотрудничество: историко-культурное
наследие стран СВМДА»; «Научный потенциал этнокультурных
объединений: взаимодействие с экспертным сообществом»; «Этнокультура и
толерантностьв mass-media».
Модератором Форума выступил заместитель Председателя заведующий
Секретариатом
АНК
Ералы
Тугжанов,
выступили
исполнительный директор Секретариата СВМДА г-н Гунь Цзянвэй, член
Парламента Народной Республики Бангладеш – г-н Фазле Хусейн Бадша,
директор
Казахстанского
центра
мира
и
согласия
в
г.Лондоне(Великобритания) – г-н Сидхарт Саксена.
В завершении работы Форума был принят тоговый документ.

ТЕЛЕКАНАЛЫ
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Астанада Азиядағы өзара ықпалдастық пен сенім шаралары
жөніндегі кеңес аяқталды
12:30, 02 шілде 2015
Басып шығару
15 - рет қаралды

Бұл кеңес туралы алғаш
Нұрсұлтан Назарбаев 1992жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы
Бас
ассамблеясының
47сессиясында
жариялаған.
Бүгінгі бас қосу осыны негізге
ала
отырып,
өзге
мемлекеттердің
қоғамдық
келісімі
мен
ұлт
бірлігі
төңірегінде
Қазақстанмен
тәжірибе алмасу мақсатында ұйымдастырылып отыр. 2008-жылдан бері осы
бас қосу Қазақстан халқы Ассамблеясының басшылығымен атқарылып
келеді. Бүгінгі форум соңында қорытынды құжат қабылданды.
Айбар ТӨЛЖАНҰЛЫ
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Казахстанский опыт сохранения межнационального мира и
согласия изучают другие страны
02.07.2015 15:42
Астане проходит международная конференция организации СВМДА Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В столице собрались
известные политики общественные деятели. Эксперты из 26 стран
Азиатского континента с одной целью узнать, как можно больше о нашем
обществе без межнациональных конфронтации, конфликтов и споров. Дамир
Галиев, корреспондент - Сегодня в АНК обратились представитель более 70
стран. Всем им интересен опыт нашей страны в достижении
межнационального мира и согласия. И особый интерес к казахстанской
модели общественного согласия и национального единства проявляют
страны Азии. Азиатский континент самый густонаселенный на планете.
Здесь проживают более трех миллиардов человек, 1000 народностей. И
конфликты на национальной и религиозной почве случаются практически
ежедневно. И опыт Казахстана в решении многолетних конфронтаций на
континенте необходим, как никогда. Такую мысль сегодня высказал
Исполнительный директор Секретариата СВМДА Гунь Цзяньвей на
международной конференции в Астане. Гунь Цзяньвей, исполнительный
директор Секретариата СВМДА - Мы начали взаимодействовать с
национальным институтом Казахстана в лице Ассамблеи народа
Казахстана.В прошлом году мы подписали Меморандум о взаимопонимании.
В этом году уже участвовали во многих мероприятиях народа. И мы поняли,
что нам надо извлечь положительное из опыта казахстанского народа для
дальнейшего развития гуманитарных связей между странами СВМДА. Надо
наработать дальше. Участники форума могли наглядно убедиться в
уникальном многообразии народа Казахстана. На полях конференции прошла
выставка, где представлены ключевые проекты АНК, а также экспозиции
этнокультурных объединений Казахстана и произведения народных
умельцев.
Авторы: Дамир Галиев. Ерлан Наурызбае
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Форум национально-культурных центров СВМДА состоялся в
Астане
02.07.2015 14:22
Казахстанскую
модель
общественного
согласия
и
национального
единства
Н.Назарбаева обсуждали в Астане.
Отечественные и зарубежные
ученые, представители госорганов
и дипломатических миссий в
очередной раз собрались на
международном
форуме
национально-культурных центров СВМДА. Идею о созыве совещания по
взаимодействию и мерам доверия в Азии озвучил первым именно Глава
нашего государства, еще в начале 1990-х годов. А с 2008 года форум
проводится под эгидой АНК. Здесь активно обсуждают вопросы по
обеспечению социальной и политической стабильности. С участниками
заседания поделились секретом межкультурного сотрудничества. Фазле
Бадша, член парламента Народной Республики Бангладеш: - Мы специально
приехали из Бангладеш, чтобы изучить казахстанский опыт межэтнического
согласия. Он уникален. И мы хотели бы внедрить его в нашей стране. Сергей
Ключников, руководитель отделения Евразийских исследований РАЕН: Уникальный подход, который позволил Казахстану уверенно и сплоченно
двигаться в будущее. Это сила, мудрость, опыт, стабильность. Громадным
уважением пользуется ваш лидер.

http://mir24.tv/news/culture/12870478

Форум национально-культурных центров СВМДА открылся в
Казахстане
В этом году встреча проходит в рамках празднования 20-летия Ассамблеи
народа Казахстана.
Астана, 3 июля. Представители 13 стран
приехали в Астану на форум национальнокультурных центров по взаимодействию и
мерам доверия в Азии (СВМДА), передает
телеканал «МИР 24».
Дипломаты, чиновники, а также представители
этнокультурных
объединений
отметили
успешность
казахстанской
модели
общественного согласия и национального
единства. В этом году встреча проходит в рамках празднования 20-летия
Ассамблеи народа Казахстана.
«Мы высоко ценим успех казахстанской модели, так как сталкиваемся с
проблемами в нашей стране и стремимся к разнообразию», - заявил член
парламента Народной Республики Бангладеш Фазле Хусейн Бадша.
«Бангладеш находится в состоянии социальной культурной гармонии. Мы
считаем, что культурное разнообразие - это уникальная черта страны.
Коренное население у нас - самое уязвимое. Поэтому создана специальная
комиссия для урегулирования проблем. Я верю, что и мы построим такое
общество, в котором никто не будет подвергаться дискриминации», подчеркнул парламентарий из Бангладеш.

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
http://egemen.kz/2015/07/03/68759

Ықпалдастыққа үндеген халықаралық форум
Кеше Астанада Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі
кеңес (АӨСШК) ұлттық-мәдени бірлестіктерінің «Н.Назарбаевтың қоғамдық
келісім және ұлт бірлігінің қазақстандық үлгісі: АӨСШК кеңістігіндегі
тәжірибе» тақырыбында халықаралық форум өтті. Іс-шараға белгілі қоғам
қайраткерлері, отандық және шетелдік ғалымдар, Парламент депутаттары,
мемлекеттік органдардың, АӨСШК елдерінің Қазақстандағы дипломатиялық
миссияларының, ғылыми және зиялы қауымның, үкіметтік емес және жастар
ұйымдарының өкілдері, ҚХА және этномәдени бірлестіктердің мүшелері
қатысты. Жиынды ашқан ҚХА Төрағасының орынбасары – Хатшылық
меңгерушісі Ералы Тоғжанов форумға қатысуға ниет танытқан азаматтарға
ризашылығын білдіріп, оларға сәттілік тіледі. «Біз 20 жылдан астам уақыт
Елбасы жария етіп, тарихқа «Қазақстан жолы» деген атаумен енген бейбітшілік және келісім жолымен жүріп келеміз. Қазақстан халқы Ассамблеясы
тарапынан халықты ұйыстырудың «бір ел – бір тағдыр», «тегі басқа, теңдігі
бір», «ұлттық рух» сияқты негізгі қағидаттар белгіленді. Бүгінде бұл жұмыс
өз нәтижесін беруде. «Бір ел – бір тағдыр» қағидатын халықтың 93,8 пайызы
қолдап отыр. Қазіргі таңда ел азаматтарының 95 пайызы өздерін біртұтас
Қазақстан халқының өкілі санайды. Бұл – Қазақстанның ең нәтижелі жеңісі
деп айтсақ, артық болмас», – деді Ералы Лұқпанұлы. Осылай дей келе, ол
жиын тақырыбының өзектілігіне тоқталды. Оның айтуынша, 2015 жыл – Қазақстан халқы Ассамблеясы үшін айтулы жыл. Себебі, Мемлекет
басшысының Жарлығымен бұл жыл ҚХА жылы болып жарияланды. «Бұл
елімізде де, сондай-ақ, елімізден сырт жерлерде де Қазақстанның бейбітшілік
және келісім саясатының өзекті болып отырғанын айғақтайды. Бүгінде
Ассамблеяның қоғамдық келісім және ұлттық бірлікті нығайту жолындағы
қызметін дамыту бағытында ауқымды жұмыстар жүргізілуде. 2014 жылдың 5
мамырында АӨСШК тарихында үлкен оқиға өтті. Яғни, былтыр Астана
қаласындағы Бейбітшілік және келісім сарайында Ассамблея мен АӨСШК
арасындағы Өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Бүгінгі
форум осы меморандумды іске асыру бойынша жүргізілген жұмыстардың
белгілі бір қорытындысын шығаруға және алдағы уақытқа жоспар құруға
мүмкіндік береді. Бұған қоса, биыл сәуір айында Астанада ҚХА-ның
«Мәңгілік Ел: бір ел – бір тағдыр» атты 22-ші сессиясы өтті. Ол тағаттылық,
бейбітшілік және келісім идеялары Қазақстан халқының басты

құндылықтары саналатынын көрсетті. Демек, бұл жиын сол шаралардың
заңды жалғасы деуге болады», – деді Е.Тоғжанов. Бұдан кейін сөз алған
Мәдениет және спорт вице-министрі Марат Әзілханов форумның дәстүрлі
жиынға айналғанын жеткізді. Оның айтуынша, бұл – маңызды үнқатысу
алаңы. «Жалпы, Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі
кеңеске қатысушы мемлекеттер белгілі бір прогреске қол жеткізді. Қазақстан
мен АӨСШК арасындағы әріптестік аясында тұрақтылықты қамтамасыз ету
жолында үлкен жұмыстар жүргізілуде. Қазақстан ТМД елдерінің арасында
бірегей институт құрды. Ол – Қазақстан халқы Ассамблеясы. Ол қоғамда
қазақстандық модельдің қалыптасуына үлкен үлес қосты. Тағаттылық моделі
біздің еліміз үшін өте өзекті. Себебі, ол өзара түсіністікті жандандыруға,
мәдениетаралық ынтымақтастықты дамытуға септеседі. Конфессияаралық,
этносаралық келісімді сақтау – Қазақстан үшін маңызды мәселе. Биыл
елімізде Қазақстан халқы Ассамблеясы жылына байланысты ауқымды ісшаралар өткізілуде. Олардың барлығы тағаттылық, бейбітшілік, келісім
идеяларын алға тартуда», – деді М.Әзілханов. Сонымен қатар, ол биылғы
жылы Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі өткендігін, бұл съезге
дүниежүзінің 80 елінен делегаттар қатысқанын, оның өзегінде, ең алдымен,
этносаралық және конфессияаралық келісімді сақтау жатқанын тілге тиек
етті. «Сондықтан, бүгінгі іс-шара да қоғамдық келісім идеясын алға
жылжытуға ықпал етеді деп ойлаймыз», – деді сөзінің қорытындысында
Мәдениет және спорт вице-министрі. Ал Сыртқы істер министрінің
орынбасары Асқар Мусинов: «Қазіргі таңда АӨСШК – дипломатияның
тиімді пішіні. Ол 26 мемлекетті біріктіріп, Азия кеңістігіндегі тұрақтылықты
қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарып келеді. Ондағы басты мәселе – өзара
сенім. Соның арасында халықаралық күн тәртібінде тұрған өзекті мәселелер
жан-жақты талқыланып келеді. Бүгінде кеңеске мүше мемлекеттер
арасындағы ықпалдастықты жаңа және сапалы деңгейге шығарудың мерзімі
келді. Азия – халық көп қоныстанған континент. Ежелден Азия тағаттылыққа
қатысты проблемаларды қарумен емес, сөз арқылы шешуге үндейтін өңір
болып саналған. Сондай-ақ, Азия континентінің тағы бір ерекшелігі – оның
этномәдени әралуандылығында. Демек, біздің алдымызда тұрған міндет –
оны сақтап қалу»,– деген ойымен бөлісті. Форумда шетелден келген қонақтар
да сөз алды. Мәселен, АӨСШК Хатшылығының атқарушы директоры Гунь
Цзянвэй жиынның маңызына тоқтала келе, оның өркениеттер мен халықтар,
діндер арасындағы үнқатысуды нығайтудағы маңызын атап өтті. «Қазақстан
халқы Ассамблеясы әрдайым АӨСШК қызметін қолдап келеді. 2014 жылдың
5 мамырында АӨСШК мен ҚХА арасында Өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Бұл құжат шеңберінде Қазақстан халқы Ассамблеясы
өзінің интеграциялық әлеуетін, мүмкіндігін пайдалана алады. Алдағы
уақытта бұл меморандумды одан әрі іске асыру үшін нақты қадамдар қажет»,
– деді ол. Бангладеш Халық Республикасы Парламентінің мүшесі Фазле
Хусейн де форум аясында өз ой-пайымымен бөлісті. Оның айтуынша,
этносаралық бірлікті сақтауда Қазақстанның тағаттылық идеясының маңызы
зор. Бұл ретте, ол: «Себебі, қоғамдық келісімге қатысты проблемалар көп

елде, оның ішінде, біздің елде де туындап жатады. Сол себепті, біз осындай
«келісім үлгісі» негізінде шиеленісті жағдайларды тиімді түрде шешуге
болатынына көзіміз жетті», десе, Лондондағы «Қазақстан» бейбітшілік және
келісім
орталығының
директоры
Сидхарт
Саксена
бүгінгідей
келіспеушіліктер кеңінен белең алған әлемде барлық ел бірыңғай модельді
іздестіріп жатқанын алға тартты. Мәселен, ол: «Біз қазақстандық модельді
осы тұрғыдан алғанда ерекше бағалаймыз. Себебі, ол қоғамда кездесетін
қиындықтың алдын алуға үндейді. Демек, этносаралық келісімді қалайтын
әрбір ел қазақстандық тәжірибені зерттеп, зерделей түсуі керек. Лондондағы
орталық осы идеяның дұрыстығына тұрақты түрде сараптама жүргізіп
келеді», – деді. Форум аясында, сонымен қатар, «мәдениетаралық ынтымақтастық: АӨСШК елдерінің тарихи-мәдени мұрасы», «Этномәдени
бірлестіктердің ғылыми әлеуеті: сарапшылар қауымымен өзара іс-қимыл»,
«Mass-media-дағы этномәдениет пен тағаттылық» тақырыптарында панельдік
отырыстар ұйымдастырылды.
Ләйла ЕДІЛҚЫЗЫ
Ақпарат көзі: http://egemen.kz/2015/07/03/68759

http://www.kazpravda.kz/rubric/politika/svmda-zhdet-konkretiki-po-realizatsii-podpisannogo-s-ankmemoranduma/

СВМДА ждет конкретики по реализации подписанного с АНК
меморандума
2 Июля 2015
©kazpravda.kz
Сегодня
в
Астане
состоялся
Международный
форум
национальнокультурных центров СВМДА
Исполнительный
директор
секретариата
Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА) Гунь Цзянвэй
считает, что пора принимать конкретные меры для воплощения в жизнь
подписанного с Ассамблеей народа Казахстана в 2014 году меморандума о
взаимопонимании и сотрудничестве, передает Kazpravda.kz.
"Хотелось бы подчеркнуть, что АНК уже не в первый раз поддерживает
деятельность СВМДА. Это был уникальный случай, когда международное
объединение подписывает подобный документ с национальным институтом.
Думаю, нет никакого сомнения, что АНК в рамках этого документа может
использовать свой интеграционный потенциал, возможности консолидации
интересов этноса и диалога с властью, межэтнические коммуникации для
обмена со всеми участниками этого совещания. Настало время для
конкретных мер по реализации этого меморандума", – отметил он, выступая
на ежегодном Форуме национально-культурных центров стран СВМДА.
СВМДА, подчеркнул Цзянвэй, выступает за продвижение широкого диалога
культур, цивилизаций, вероисповедания, поощрение инклюзивности,
взаимное изучение и взаимопонимание, оказание помощи друг другу во имя
общего прогресса. "Убежден, что сегодняшний форум, посвященный 20летию АНК, непременно внесет свой весомый вклад в развитие прогресса
СВМДА, в том числе в формировании культуры мира и согласия", –
заключил он.
О годовщине со дня подписания меморандума напомнил заместитель
председателя, заведующий Секретариатом АНК Ералы Тугжанов. Документ
был подписан 5 мая 2014 года на аналогичном форуме.
"С 2008 года мероприятие проводится под эгидой Ассамблеи народа
Казахстана. В прошлом году в Астане состоялось торжественное подписание
меморандума о взаимопонимании между ассамблей и СВМДА, поэтому в
текущем году мы отмечаем годовщину плодотворного сотрудничества. Мы
считаем, что форум позволит подвести определенные итоги работы по

реализации этого меморандума, а также выстроить перспективу на будущее",
– прокомментировал Ералы Тугжанов.
В целом, участники мероприятия отметили, что казахстанская модель
общественного согласия вызывает интерес по всему миру. Так, по итогам
председательства Казахстана в ОБСЕ и СВМДА в секретариат Ассамблеи
народа Казахстана для изучения опыта обратились 70 представителей стран,
с 18 из них на данный момент идет тесный контакт.
В мероприятии так же приняли участие известные общественные деятели,
отечественные и зарубежные ученые, депутаты Парламента, представители
государственных органов РК, дипломатических миссий стран СВМДА в
Казахстане, научная и творческая интеллигенция, члены АНК и
этнокультурных объединений, НПО, молодежных организаций.
Напомним, впервые идея о созыве Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА) была озвучена Президентом РК Н. А. Назарбаевым
на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 5 октября 1992 года. СВМДА
является международным форумом по укреплению сотрудничества,
направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.
Автор: Виктория Шиптенко

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
http://www.inform.kz/rus/article/2792810

В Астане проходит международный форум национальных
культурных центров СВМДА
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит международный форум
национальных
культурных
центров
СВМДА
«Казахстанская
модель
общественного согласия и
национального единства Н. А.
Назарбаева:
опыт
на
пространстве Совещания по
взаимодействию
и
мерам
доверия в Азии».
«Сегодня
95%
граждан
Казахстана
считают
себя
представителями единого народа Казахстана. Это самая результативная
победа Казахстана. Выбор темы неоспоримо актуален, 2015 год стал
знаковым для Ассамблеи народа Казахстана», - отметил заместитель
председателя, заведующий секретариатом АНК Ералы Тугжанов, открывая
работу форума.
Он напомнил, что Указом Главы государства этот год объявлен Годом
АНК, и отметил важность казахстанского опыта межконфессионального и
межрелигиозного согласия.
В работе форума принимают участие известные общественные деятели,
отечественные и зарубежные ученые, депутаты Парламента, представители
государственных органов РК, дипломатических миссий стран СВМДА в
Казахстане, научная и творческая интеллигенция, члены АНК, НПО.
В рамках форума состоится международная научно-практическая
конференция на тему «СВМДА: к стабильности и процветанию».

http://www.inform.kz/kaz/article/2792832

02 Шілде 2015, 12:35
«Бір ел - бір тағдыр» қағидатын Қазақстан халқының 93,8 пайызы қолдайды
АСТАНА. ҚазАқпарат Елордада «Н.Назарбаевтың
қоғамдық келісім мен ұлттық
бірліктің қазақстандық моделі:
Азиядағы өзара іс-қимыл және
сенім шаралары кеңесі
кеңістігіндегі тәжірибесі» атты
АӨСШК Ұлттық мәдени
орталықтарының халықаралық
форумы өтуде.
«Бұл форум біздің елімізде кең
ауқымда аталып өтетін Астана күні мерекесі қарсаңында өткізіліп отырғаны
ерекше мағына береді. Өйткені бұл мереке тәуелсіз Қазақстанның
өркендеуінің, халқының әл-ауқатының артуының, өз дамуында жаңа
биіктерді бағындыруының ерекше көрсеткішіндей. Біз 20 жылдан астам
уақыт Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы жария етіп, тарихқа «қазақстандық жол»
деген атаумен енген бейбітшілік пен келісім жолымен жүріп келеміз», - деді
жиынды ашқан Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары
Ералы Тоғжанов.
Оның атап өтуінше, Қазақстан халқы Ассамблеясы тарапынан халықты
ұйыстырудың негізгі принципі ретінде «бір ел, бір тағдыр», «тегі басқа,
теңдігі бір», «ұлттық рух» сияқты қағидаттар белгіленген. Бүгінгі таңда бұл
жұмыс өз нәтижесін де беруде.
«Бір ел - бір тағдыр» қағидатын халықтың 93,8 пайызы қолдап отыр. Бүгінгі
таңда Қазақстан азаматтарының 95 пайызы «біртұтас Қазақстан халқының
өкіліміз», дейді. Бұл Қазақстанның ең нәтижелі жеңісі деп айтсақ, артық
болмайды деп ойлаймын», - деді ҚХА Төрағасының орынбасары.

http://www.inform.kz/eng/article/2792823

02 July 2015, 12:07
International forum of national cultural centers of CICA takes place in Astana
ASTANA. KAZINFORM - The
international forum of national
cultural centers of the CICA
called "Kazakhstani model of
public accord and national unity
of N. Nazarbayev: CICA
experience" takes place in Astana
today.
"95% of the people of
Kazakhstan think they are
representing the entire nation of Kazakhstan. This is the most notable achievement
of Kazakhstan. The theme is really relevant, the year 2015 has become truly
symbolic for the People's Assembly of Kazakhstan," Deputy Chairman, head of the
Secretariat of the People's Assembly Eraly Tugzhanov said opening the forum.
He also reminded that the year 2015 was announced the Year of the People's
Assembly of Kazakhstan and noted the importance of the Kazakhstan experience
in interreligious accord.
Well-known public figures, Kazakhstani and foreign scientists, Parliament
deputies, representatives of the state bodies of Kazakhstan, diplomatic missions of
the CICA states in Kazakhstan, scientific and art community, People's Assembly
members, non-governmental organizations are taking part in the work of the forum

http://bnews.kz/kk/news/post/275179/

Астанада АӨСШК ұлттық-мәдени орталықтарының халықаралық форумы өтіп
жатыр
АСТАНА. 2 шiлде 2015, 12:38. BNews.kz
Бүгiн Астанада Азиядағы өзара iс-қимыл және
сенiм шаралары кеңесi ұлттық-мәдени
орталықтарының «Н.Назарбаевтың қоғамдық
келiсiм және ұлт бiрлiгiнiң қазақстандық үлгiсi:
АӨСШК кеңiстiгіндегi тәжiрибе» атты
халықаралық форумы өтіп жатыр, деп
хабарлайды BNews.kz тiлшiсi.
«Бүгінгі шараның Астана күні қарсаңында
өткізіліп отыруы оның маңызы зор екенін білдіреді. Өйткені, бұл мереке
тәуелсіз Қазақстанның өркендегенін, халықтың әл-ауқатының артқанын,
сондай-ақ жаңа биіктерді бағындырғанын айшықтай түседі. Біз 20 жылдан
бері Елбасы Н.Назарбаев жария етіп, тарихқа «қазақстандық жол» деген
атумен енген бейбітшілік және келісім жолымен жүріп келеміз. Қазақстан
халқы Ассамблеясы тарапынан халықты ұйыстырудың негізгі принциптері
ретінде «Бір ел – бір тағдыр», «Тегі басқа – теңдігі бір», «Ұлттық рух»
сияқты қағидаттар белгіленген. Бүгінгі таңда бұл жұмыс өз нәтижесін беріп
отыр. «Бір ел – бір тағдыр» қағидатын халықтың 93,8%-ы қолдайды. Бүгінде
Қазақстан азаматтарының 95%-ы өздерін біртұтас Қазақстан халқының
өкіліміз деп санайды», – деген ҚХА төрағасының орынбасары Ералы
Тоғжанов бұл Қазақстанның ең нәтижелі жеңісі деп айтуға болатынын
мәлімдеді.
Форум барысында мәдениетаралық ынтымақтастық, АӨСШК елдерiнiң
тарихи мұрасы, АӨСШК аясындағы тұрақтылық пен өркендеу, этномәдени
бiрлестiктердiң ғылыми әлеуетi, mass-media-дағы этномәдениет пен
толеранттылық тақырыптарында ғылыми-тәжiрибелiк конференциялар және
панельдiк пiкiр алмасулар өттi.
«Бiз де түрлi мәдениеттердi бiрiктiруге, этникалық топтардың сан
алуандығына ұмтылатынымызды атап өткiм келедi. Бангладеш түрлi
мәдениетке бай ел және бангладештiктер ежелден берi осы елдiң аумағында
өмiр сүрiп жатқан халық. Бангладеш елдегi мәдение түрлiлiктi мойындауға,
құрметтеуге, сүйемелдеуге ұмтылады. Тайпалық этникалық халық пен саны
аз байырғы халықтың қоғамдағы құқықтары тең болу керек. Сондықтан, бұл
бiздiң Конституциямыздың басты тiрегi болады. Жалпы, егер бiз бiрiксек,
ешқандай ұлттың, халықтың құқығы шектелмейтiн бейбiт қоғам құра
алатынымызға сенімдімін», - дедi Бангладеш Халық Республикасы
Парламентiнiң мүшесi Фазле Хусейн Бадша.
Ақмарал ШАҒАТА

http://bnews.kz/ru/news/post/275158/

В Астане стартовал Международный форум национальнокультурных центров СВМДА
АСТАНА. 2 июля 2015, 11:03. BNews.kz
В Астане проходит Международный форум
национально-культурных центров СВМДА
«Казахстанская
модель
общественного
согласия и национального единства Н.А.
Назарбаева: опыт на пространстве СВМДА»,
передает корреспондент BNews.kz.
Участниками форума стали делегации из 13
стран мира, представители международного
сообщества
и
национально-культурных
центров стран СВМДА, дипломатических миссий СВМДА, государственных
органов РК, депутаты парламента, члены Ассамблеи народов Казахстана и
этнокультурных объединений.
«Форум уже стал площадкой для диалога, укрепления сотрудничества
и безопасности, стабильности в регионах. Всеми придерживается принцип
толерантности и доверия», - отметил в своем приветствии вице-министр
культуры и спорта Республики Казахстан Марат Азильханов.
В рамках форума пройдет Международная научно-практическая
конференция на тему «СВМДА: к стабильности и процветанию», панельные
дискуссии на темы «Межкультурное сотрудничество: национальнокультурное наследие стран СВМДА», «Научный потенциал этнокультурных
объединений: взаимодействие с экспертным сообществом», «Этнокультура и
толерантность в масс-медиа».
«Мы высоко ценим успех казахстанской модели, так как сталкиваемся
с проблемами в нашей стране и стремимся к разнообразию. Наша страна Бангладеш - богата разными культурами, мы находимся в состоянии
социальной культурной гармонии. Мы считаем, что культурное разнообразие
- это уникальная черта страны. Коренное население в Бангладеш является
самым уязвимым. У нас создана специальная комиссия для урегулирования
проблем. Я верю, что мы построим такое общество, в котором никто не будет
подвергаться дискриминации», - заявил член парламента Народной
Республики Бангладеш Фазле Хусейн Бадша.
Малика ШАЙКЕНОВА

http://bnews.kz/en/news/post/275182/

Astana hosted International Forum of national and cultural centers of CICA
ASTANA. July 2, 2015, 12:23 (06:23 GMT).
BNews.kz
Astana hosts international forum of national
and cultural centers of CICA member
countries "Kazakhstan model of Republic
consent and national unity of N.Nazarbayev:
Experience in the CICA Space, " BNews.kz
reports.
The forum was attended by delegations from 13
countries, representatives of the international community and national and cultural
centers of the CICA, diplomatic missions of CICA countries, Kazakhstan state
bodies, MPs, members of the Assembly of Peoples of Kazakhstan and ethnocultural associations.
"The forum already became floor for dialogue, strengthening of cooperation and
safety, stability in the regions. All participants adhere to the principle of tolerance
and trust," said Deputy Minister for Culture and Sport of the Republic of
Kazakhstan Marat Azilkhanov, greeting the guests.
In the framework of the forum International scientific-practical conference "CICA:
stability and prosperity", panel discussions on the subject of "Intercultural
Cooperation: national and cultural heritage of CICA member countries," "The
scientific potential of ethno-cultural associations: the interaction with the expert
community," "Ethnic Culture and tolerance in media" will be held.

http://strategy2050.kz/news/23266/

Н.Назарбаевтың
қазақстандық
үлгісі
бойынша
хатшылығына 70 мемлекеттің өкілі қайырылды

ҚХА

ҚХА хатшылығына Н.Назарбаевтың қазақстандық үлгісін үйрену
туралы 70 мемлекеттің өкілдері қайырылды, деп хабарлады Қазақстан халқы
Ассамблеясы хатшылығы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов
АӨСШК-нің ұлттық-мәдени орталықтарының «Н.Назарбаевтың қоғамдық
келісім мен ұлттық бірлігінің қазақстандық үлгісі: АӨСШК кеңістігіндегі
тәжірибе» атты халықаралық форумында.
АСТАНА ҚАЛАСЫ02 Шілде , 11:13
«Тақыраптың таңдалуы өте өзекті және талқылауды қажет етпейді.
2015 жыл ҚХА үшін тарихи оқиға болды, бұл жыл Қазақстан халқы
Ассамблеясы жылы болды. Бұл Қазақстанның өзі ішіндегі және сырттағы
бейбітшілік пен келісімге негізделген өзгеріссіз саясатының айғағы. 2014
жылдың 5-мамырында Бейбітшілік пен келісім сарайында ҚХА мен АӨСШК
арасындағы өзара түсіністік жөніндегі меморандумға салтанатты қол қою
рәсімі өтті. Халықаралық ұйымның мемлекеттік органмен бірге құжатқа қол
қоюы АӨСШК кеңістігінде алғаш рет болып тұр»,-деді Е.Тоғжанов.
Оның сөзінше, биылғы жылдың сәуір айында Астанада ҚХА-ның
«Мәңгілік ел: бір ел бір тағдыр» атты XXI сессиясының өтуі халықтық
Қазақстан үшін бейбітшіліктің төзімділгі мен келісім идеясы «Мәңгілік ел»
мәңгілік мемлекетін құру жолындағы басты құндылықтардың бірі екендігін
сенімді түрде айғақтады.
«Біз көптеген елшіліктермен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейміз.
Қазақстанның ЕҚЫҰ-на және АӨСШК төрағалығының қорытындысы
бойынша, ҚХА хатшылығына Н.Назарбаевтың қазақстандық үлгісі жөнінде
70 мемлекеттің өкілі қайырылды. Олардың арасында 18 мемлекет қазір
тәжірибе алмасу бойынша тығыз қарым-қатынаста. Қазақстан тәжірибе
алмасуға дайын»,-деді Е.Тоғжанов.
Ботагөз Айтжанова

http://strategy2050.kz/ru/news/23266/

В секретариат АНК обратились представители 70 стран по
изучению казахстанской модели Н.Назарбаева
В секретариат АНК обратились представители 70 стран по изучению
казахстанской модели Нурсултана Назарбаева, сказал заместитель
председателя - заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана
Ералы Тугжанов на международном форуме национально-культурных
центров СВМДА «Казахстанская модель общественного согласия и
национального единства Н.А.Назарбаева: опыт на пространстве СВМДА» в
Астане.
АСТАНА02 Июля , 11:13
«Выбор темы неоспорим и актуален. 2015 год стал исторически
знаковым для АНК, этот год объявлен годом Ассамблеи народа Казахстана.
Это яркое свидетельство последовательной, неизменной политики мира и
согласия Казахстана как внутри страны, так и за ее пределами. 5 мая 2014
года во Дворце мира и согласия состоялось торжественное подписание
Меморандума о взаимопонимании между АНК и СВМДА. Это единственный
случай, когда СВМДА подписало документ с госорганом», - сказал
Е.Тугжанов.
Как отметил заведующий секретариатом АНК, проведение в апреле
этого года в Астане XXII сессии АНК «Мәңгілік Ел: одна страна - одна
судьба», убедительно показало, что идея толерантности мира и согласия
являются главными ценностями народного Казахстана на пути к построению
вечного государства «Мәңгілік Ел».
«Хотел бы отметить, что со многими посольствами мы тесно работаем.
По итогам председательства Казахстана в ОБСЕ и СВМДА в секретариат
АНК за изучением казахстанской модели Н.Назарбаева обратились
представители 70 стран. Представители 18 стран сегодня ведут тесный
контакт по обмену опытом. Казахстан готов к обмену опытом» - добавил
Е.Тугжанов.
Ботагоз Айтжанова

http://strategy2050.kz/news/23262/

Астанада
АӨСШК
ұлттық-мәдени
халықаралық форумы басталды

орталықтарының

Астанада Азиядағы Өзара Ықпалдастық және Сенім Шаралары
жөніндегі Кеңесінің ұлтты-мәдени орталығының «Н.Назарбаевтың келісім
және ұлттық бірлік қазақстандық қоғамдық моделі: АӨСШК кеңістігіндегі
тәжірибе» халықаралық форумы өз жұмысын бастады.
АСТАНА ҚАЛАСЫ02 Шілде , 10:35
Шараның негізгі мақсаты АӨСШК кеңістігінде Орталық Азияда
толеранттылықты қалыптастыру болып саналады. Қазақстандық келісім және
ұлттық бірлік қоғамдық моделінің негізін зерттеу бойынша тәжірибе алмасу
болып табылады.
Айта кетерлігі, жыл сайын форумды өткізу бастамасы Қазақстанға
тиесілі.
Сондай-ақ, форум аясында «АӨСШК: тұрақтылық пен гүлдену жолында»
тақырыбында конференция өтеді.
Шараға атақты қоғам қайраткерлері, отандық және шетелдік ғалымдар,
ҚР Парламентінің депутаттары, меморган өкілдері, АӨСШК дипломатиялық
миссия өкілдері қатысты.
Шара соңында қорытынды құжаттың қабылдануы күтілуде.
Ботагөз Айтжанова

http://strategy2050.kz/ru/news/23262/

В Астане начал работу международный форум национальнокультурных центров СВМДА
В Астане начал свою работу международный форум национальнокультурных центров совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
(СВМДА) «Казахстанская модель общественного согласия и национального
единства Н.А.Назарбаева: опыт на пространстве СВМДА».
АСТАНА02 Июля , 10:35
Основная цель мероприятия заключается в формировании толерантной
среды в Центральной Азии и на пространстве СВМДА, создании
общественных
диалоговых
площадок
в
целях
межкультурного
взаимодействия между народами стран СВМДА, обмен опытом на основе
изучения казахстанской модели общественного согласия и национального
единства.
Необходимо отметить, что инициатива ежегодного проведения форума
принадлежит Казахстану.
Кроме того, в рамках форума пройдет международная научнопрактическая конференция на тему: «СВМДА: к стабильности и
процветанию».
Так, в мероприятии принимают участие известные общественные
деятели, отечественные и зарубежные ученые, депутаты Парламента РК,
представители госорганов, дипломатических миссий стран СВМДВ в
Казахстане, этнокультурные объединения, НПО и др.
В завершение мероприятия ожидается принятие итогового документа.
Ботагоз Айтжанова

http://baq.kz/kk/news/67746

Бангладештің Қазақстан жолына түсуін қалаймыз – Фазл
Хұсейн Бадша
Астана. 2 шілде. BAQ.kz – Бүгін Астанада АӨСШК ұлттық-мәдени
орталықтарының өкілдері бас қосты. Халықаралық форум Нұрсұлтан
Назарбаевтың ұлт бірлігінің қазақстандық үлгісі тәжірибесін жиынға
өзек етті.
Форум Орталық Азиядағы бейбітшілікті, қауіпсіздікті пен
тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған ынтымақтастықты нығайту
жөніндегі ұлттық бірліктің қазақстандық үлгісін зерделеу арқылы өзге
елдермен тәжірибе алмасуды мақсат етеді.
Шараға белгі қоғам қайраткерлері мен отандық және шетелдік
ғалымдар, парламент депуттары, АӨСШК Қазақстандағы дипломатиялық
өкілдері қатысуда. Олардың қатарында Бангладеш парламентінің мүшесі
Фазл Хұсейн Бадша және Лондондағы Қазақстандық бейбітшілік және
келісім орталығының директоры Сидхарт Саксена да бар.
- Бангладеш түрлi мәдениетке бай елдердің қатарында және ел
тұрғындары ежелден берi осы аумақта өмiр сүрiп жатқан халық. Біз
Қазақстанның мәдениетімен, өнерімен, салт-дәстүрімен танысу үшін
Бангладештен арнайы келіп отырмыз. Біздің елде де түрлі ұлт пен ұлыс
өкілдері өмір сүреді. Бізге Қазақстанның татулығы мен бірлігі, өзге елдермен
қарым-қатынас жасауы өте қатты ұнады. Бангладештің Қазақстан секілді
бірлігі жарасқан ел болуын, халқымыздың қазақстандықтар секілді болуын
қалаймыз» дейді Бангладеш Республикасының парламентінің мүшесі Фазл
Хұсейн Бадша.
Айта кетейік, форум барысында мәдениетаралық ынтымақтастық,
АӨСШК елдерiнiң тарихи мұрасы, АӨСШК аясындағы тұрақтылық пен
өркендеу, этномәдени бiрлестiктердiң ғылыми әлеуетi, mass-media-дағы
этномәдениет пен толеранттылық тақырыптарында ғылыми-тәжiрибелiк
конференциялар және панельдiк пiкiр алмасулар өттi.

Дана Сағынбек

http://baq.kz/kk/news/67745

Астанада
АӨСШК
ұлттық-мәдени
халықаралық форумы басталды

орталықтарының

Астана. 2 шілде. BAQ.kz – Астанада Азиядағы Өзара Ықпалдастық және
Сенім Шаралары жөніндегі Кеңесі ұлттық-мәдени орталығының
халықаралық форумы басталды. Форум тақырыбы: «Н.Назарбаевтың
қоғамдық келісім және ұлт бірлігінің қазақстандық үлгісі: АӨСШК
кеңістігіндегі тәжірибе».
Шараның негізгі мақсаты – Орталық Азияда және АӨСШК елдеріндегі
халықтар арасында мәдениетаралық өзара диалог алаңшаларын құру.
Сондай-ақ, қоғамдық келісім мен ұлттық бірліктің қазақстандық үлгісін
зерделеу негізінде тәжірибе алмасу болып табылады.
«Біз жиырма жылдан астам уақыт тарихта қазақстандық жол деген
атаумен сақталған бейбітшілік және келісім жолымен жүріп келеміз. 2015
жыл ҚХА үшін тарихи оқиға болды, биыл Қазақстан халқы ассамблеясы
жылы екені белгілі. Бұл Қазақстанның өз ішіндегі және сырттағы бейбітшілік
пен келісімге негізделген өзгеріссіз саясатының айғағы. Айта кетейік, өткен
жылы 5 мамырда елордамызда ҚХА мен АӨСШК арасында өзара түсіністік
туралы меморандумға қол қойылып, онда тараптар ынтымақтастығының
негізгі қағидаттары айқындалды. Бұл келісім екі тарап арасындағы өзара ісқимылды бұрынғыдан да нығайта түсті. Халықаралық ұйымның мемлекеттік
органмен бірге құжатқа қол қоюы АӨСШК кеңістігінде алғаш рет болып
отыр» деді ҚХА хатшылығы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов.
Оның айтуынша, биыл сәуірде өткен ҚХА-ның «Мәңгілік ел: бір ел бір
тағдыр» атты XXI сессиясы еліміздегі бейбітшілік пен келісімнің басты
айғағы.
«Мәңгілік ел» біздің санамызда нық орын алған ұғым. Елдің мәңгілік
болуы – баршаның арманы. Ал, Қазақстанды жаңа сатыға және жаңа сапаға
көтеру жолында бұл идея басты бағдарымыз, айнымас темірқазғымыз
болатыны анық. Сондай-ақ, өскелең ұрпақты отаншылдық рухта тәрбиелеуде
негізгі идеологиялық ұстанымға айналатыны сөзсіз» деді Е.Тоғжанов.
Айта кетейік, шараға әлемнің 13 елінен келген ресми делегация өкілдері
қатысуда. Оның ішінде Ресейден, Қытайдан және Бангладеш елінен келген
өкілдер де бар.
Дана Сағынбек

http://news.gazeta.kz/news/mezhdunarodnyjj-forum-nacionalno-kulturnykh-centrov-svmda-prokhoditv-astane-newsID419376.html
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Международный форум национально-культурных
СВМДА проходит в Астане
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В Астане начал работу Международный форум
национально-культурных
центров
СВМДА
«Казахстанская модель общественного согласия и
национального единства Н.А. Назарбаева: опыт
на пространстве СВМДА».
Поделиться…
В форму приняли участие делегации из 13 стран,
представители международного сообщества и национально-культурных
центров стран СВМДА, дипломатических миссий СВМДА, государственных
органов РК, депутаты парламента, члены Ассамблеи народа Казахстана и
этнокультурных объединений, передает BNews.kz.
Планируется
провести
Международную
научно-практическую
конференцию на тему «СВМДА: к стабильности и процветанию», панельные
дискуссии на темы «Межкультурное сотрудничество: национальнокультурное наследие стран СВМДА», «Научный потенциал этнокультурных
объединений: взаимодействие с экспертным сообществом», «Этнокультура и
толерантность в масс-медиа».

http://www.nomad.su/?a=3-201507030017

"Казахстанская
модель
национального единства
пространстве СВМДА"

общественного
согласия
Н.А. Назарбаева: опыт

и
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В мероприятии приняли участие известные общественные деятели,
отечественные и зарубежные ученые, депутаты Парламента, представители
государственных органов РК, дипломатических миссий стран СВМДА в
Казахстане, научная и творческая интеллигенция, члены АНК и
этнокультурных объединений, НПО, молодежных организаций, СМИ
03.07.2015
Пресс-служба РГУ "Қоғамдық келісім", 2 июля
2 июля 2015 года в 10.00 ч. в отеле "Rixos"(зал "Жеруйык") в г.Астане
прошел Международный Форум национально-культурных центров СВМДА
"Казахстанская модель общественного согласия и национального единства
Н.А. Назарбаева: опыт на пространстве СВМДА".
В мероприятии приняли участие известные общественные деятели,
отечественные и зарубежные ученые, депутаты Парламента, представители
государственных органов РК, дипломатических миссий стран СВМДА в
Казахстане, научная и творческая интеллигенция, члены АНК и
этнокультурных объединений, НПО, молодежных организаций, СМИ.
В рамках Форума состоялась Международная научно-практическая
конференция на тему: "СВМДА: к стабильности и процветанию", панельные
дискуссии на темы: "Межкультурное сотрудничество: историко-культурное
наследие стран СВМДА"; "Научный потенциал этнокультурных
объединений: взаимодействие с экспертным сообществом"; "Этнокультура и
толерантность в mass-media".
Модератором Форума выступил заместитель Председателя – заведующий
Секретариатом АНК Ералы Тугжанов, выступили исполнительный директор
Секретариата СВМДА г-н Гунь Цзянвэй, член Парламента Народной
Республики Бангладеш – г-н Фазле Хусейн Бадша, директор Казахстанского
центра мира и согласия в г.Лондоне(Великобритания) – г-н Сидхарт Саксена.
В завершении работы Форума был принят итоговый документ.

Итоговый документ Международного форума национальных-культурных
центров с участием стран СВМДА "Казахстанская модель общественного
согласия и национального единства Н. Назарбаева: опыт на пространстве
СВМДА"
Участники Международного форума национальных-культурных центров
стран СВМДА "Казахстанская модель общественного согласия и
национального единства Н. Назарбаева: опыт на пространстве СВМДА" в
рамках ежегодного фестиваля дружбы народа Казахстана, обсудив ключевые
вопросы повестки дня, констатируют:
– Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
выполняет сегодня важную роль по укреплению сотрудничества,
направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии;
– Идея о созыве СВМДА, впервые озвученная Президентом Республики
Казахстан Н. Назарбаевым на 47-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в
октябре 1992 года, доказала свою актуальность и востребованность. С того
времени Казахстан занял лидирующие позиции в обеспечении региональной
безопасности, сближении цивилизаций, соединении духовно-культурных
традиций на пространстве СВМДА;
– Следует особо отметить, что с 2008 года Международный форум
проводятся под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, являющейся
надполитическим институтом народного представительства. Ассамблея
работает с СВМДА в рамках заключенного в мае 2014 Меморандума о
взаимопонимании;
– Опыт Казахстана – Модель общественного согласия и национального
единства Нурсултана Назарбаева, вызывает уважение к стране, в которой в
мире и согласии проживают свыше 100 этносов и представители более 27
крупных конфессий.
В Повестку дня нынешнего Форума Казахстан инициировал включение
актуальных вопросов сотрудничества на азиатском континенте.
Прежде всего, была многосторонне представлена Модель общественного
согласия и национального единства Н. Назарбаева. Была акцентировано
внимание участников Форума на новых инициативах Президента Казахстана
по модернизации страны, в частности по укреплению национальной
идентичности.

В выступлениях международных экспертов был проанализирован опыт стран
по укреплению межэтнического согласия, представлены некоторые
особенности национальных моделей государственной этнополитики.
Форум способствовал укреплению межкультурного сотрудничества,
традиций солидарности, дружбы и взаимопомощи народов стран СВМДА.
Выражая свою приверженность идеалам мира, добра, силы традиций и
успеха новаций в развитии стран, народов и цивилизаций, участники форума
считают необходимым:
– укреплять многостороннее взаимодействие стран СВМДА в сфере
межэтнических и межконфессиональных отношений путем проведения
встреч и консультаций, обмена положительным опытом этнополитики.
– обеспечивать активное участие в сотрудничестве институтов гражданского
общества, в особенности этнокультурных объединений и молодежных
организаций стран – участниц СВМДА;
– усилить научно-экспертное сопровождение мероприятий в рамках СВМДА.
Признавая активную роль Казахстана в обеспечении региональной
безопасности, участники форума высоко оценивают стремление Казахстана к
сближению традиций и культур на пространстве СВМДА. Учитывая
выдающуюся роль Президента Казахстана в инициировании СВМДА,
участники Форума поддерживают высказанную им идею о возможности
переформатирования статуса организации с Совещания по взаимодействию и
мерам доверия в Азии в Организацию по взаимодействию и мерам доверия в
Азии (ОВМДА), что позволит придать ей больший динамизм и возможность
принятия конкретных мер по азиатскому диалогу.
Выражая благодарность за организацию и проведение Форума как площадки
для развития культур и традиций на пространстве СВМДА, участники
Форума искренно поздравляют народ Казахстана и Президента Республики
Казахстан с днем столицы – города Астаны – центра мира, духовного
развития и согласия.
Участники Форума поздравляют народ Казахстана, Президента Республики
Казахстан – Председателя Ассамблеи народа Казахстана Н. Назарбаева с 20летием Ассамблеи народа Казахстана и желают народу Казахстана
благополучия и процветания.

http://ortcom.kz/ru/event/forum-natsionalnokulturnih-tsentrov-stran-svmda-vramkah-ejegodnogo-festivalya-drujbi-naroda-kazahstana-13-iyulya-gastanaank.7893

ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ СТРАН
СВМДА В РАМКАХ ЕЖЕГОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДРУЖБЫ
НАРОДА КАЗАХСТАНА, 1-3 ИЮЛЯ, Г.АСТАНА (АНК)
1 июля 2015, среда
Форум национально-культурных центров стран СВМДА в рамках
ежегодного Фестиваля дружбы народа Казахстана, 1-3 июля,г.Астана (АНК)

http://eurasianspace.com/event/ezhegodnyy-forum-nacionalno-kulturnyh-centrov-stran-svmda-vramkah-festivalya-druzhby-naroda

ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕНТРОВ СТРАН СВМДА В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ
ДРУЖБЫ НАРОДА КАЗАХСТАНА
Дата начала события:
02 июля 2015
С
целью
укрепления
сотрудничества
в
человеческом измерении традиционно проводится
Форум
национально-культурных
центров
с
участием государств-членов СВМДА «Культура
мира и согласия на пространстве СВМДА» в рамках
ежегодного Фестиваля дружбы народа Казахстана.
Задача Форума заключается в продвижении конкретных мер по
формированию толерантной среды, создании общественных диалоговых
площадок в целях межкультурного взаимодействия между народами стран
СВМДА.
Форум является одним из важных мероприятий в рамках проведения Года
АНК, направленных на укрепление общественного согласия и мира в
Казахстане, а также сближение культур и плодотворное сотрудничество c
государствами-членами СВМДА в культурно-гуманитарном направлении.
Взаимодействие культур и сохранение духовных ценностей в свою очередь
является неотъемлемой частью развития государства в XXI веке.
Ежегодный Форум национально-культурных центров стран СВМДА в рамках
Фестиваля дружбы народа Казахстана состоится 2 июля 2015 года. Также в
рамках
Форума
проводится
международная
научно-практическая
конференция «СВМДА: к стабильности и процветанию», по итогам которой
планируется выпуск сборника материалов конференции.
В рамках международной конференции планируется проведение
панельных дискуссий по следующим направлениям:
1. «Межкультурное сотрудничество: историко-культурное наследие стран
СВМДА»;
2. «Научный потенциал этнокультурных объединений: взаимодействие с
экспертным сообществом»;
3. «Освещение этнополитики в Mass-Media».
Рабочие языки секции: казахский, русский, английский.
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