
                                                                  

Баспасөз-релизі 

                         Астана 

G-GLOBAL ФОРМАТЫНДА БЕЛСЕНДІРІЛГЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУДЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 

2013 жылдың  22-24 мамыр аралығында  Астана қаласында VI Астана экономикалық 

форумы (АЭФ) өтеді. Шараға əлем көшбасшылары дүниежүзілік қаржы жүйесінің өзгеруі 

мен жаһандық трансформация жағдайында əлемдік экономиканың даму жолдарын 

талқылау үшін жиналады.  Форумның бас ұйымдастырушысы- «Ғалымдардың Еуразиялық 

экономикалық клубы»  Қауымдастығы  (ҒЕЭКҚ) өкілдерінің айтуынша, биылғы форумға да 

Нобель сыйлығының лауреаттары, мəртебелі делегаттар қатысады.  
 

Для просмотра мультимедийного информационного выпуска перейдите по ссылке: 

http://www.multivu.com/mnr/60652-UN-anti-crisis-conference-astana-economic-forum 
   
VI Астана экономикалық форумымен  қатар  тұңғыш рет  БҰҰ-ның қолдауымен 

Дағдарысқа қарсы Бүкілəлемдік Конференциясы (ДҚБК) өтеді. Дағдарысқа қарсы 

Бүкілəлемдік Конференцияны өткізу Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаевтың ұсынысы. V Астана экономикалық форумы барысында  «Көшбасшылар 

диалогының» қатысушылары бұл ұсынысты қолдады. Осы конференция барысында 

көптеген саяси көшбасшылар, экономика жəне қаржы министрлері БҰҰ-ның Дағдарысқа 

қарсы Бүкілəлемдік жоспарының жобасын жасайды.  

 

БҰҰ Бас Ассамблеясының президенті Вук Еремич өз тарапынан, экономикалық 

дағдарысты еңсеру үшін тиімді ұсыныстар əзірлеу мақсатында өтетін конференция да 

ерекше рөл атқарады. Экономикалық жəне əлеуметтік  сұрақтар бойынша мəртебелі 

қонақтардың қатарында  БҰҰ Бас хатшысының орынбасары У Хунгбо мырза да бар. VI 

Астана экономикалық форумына 10 Нобель сыйлығының лауреаты,    Иордания Ханзадасы 

Эль Хасан Бин Талал, Македония Премьер-министр Никола Груевски, Армения  Премьер-

министр Тигран Саргсян, Италия бұрынғы премьер-министрі Романо Проди, 

Голландияның бұрынғы премьер-министрі Вим Кок, Азиялық форумның Бас хатшысы 

Боао Чжоу Вэньчжун, БҰҰ-ның Азия мен Тынық мұхитына арналған экономикалық жəне 

əлеуметтік комиссиясының Атқарушы хатшысы Ноэлин Хейзер жəне Бреттон Вудстың 

жаңартылу комитетінің атқарушы директоры Марк Узан қатысатындықтарын жеткізді. 

 

Форумға  112 мемлекеттен  8500  қатысушы келеді деп күтілуде. Форумға 

қатысатындықтарын бүгінгі күнге дейін барлығы  35 қазіргі жəне бұрынғы министрлер,  40 

астам халықаралық ұйымдардың, корпорация мен кəсіпорындардың жетекшілері 

білдірді.  

 

VI АЭФ тəжірибелік бағыты кеңейіп, жеке сегменттер мен экономиканың түрлі бағыттарын 

қамтитын іс-шаралар 5 бағыт бойынша өрбімек. Олар: 2013 жылдағы  шикізат 

бағасының жəне  ғаламдық экономиканың өсу болашығы, инфрақұрылым мен 



инновациялық технологиялар, халықаралық нарықтағы бəсекелестікке қабілеттілік, 

экономикалық өсімнің əлеуметтік аспектілер, қаржылық жүйе мен   ғаламдық қауіп-

қатерлерді болдырмаудың əрекеттері.   

 

Форум қорытындысы бойынша G-20 мемлекеттеріне əлемдік экономиканың одан əрі 

дамуы үшін ұсыныстар парағы əзірленеді.  Əзірленген ұсыныстар  G-8 жəне G-20, 

Халықаралық валюталық Қорына, Дүниежүзілік Банкке, БҰҰ жəне экономикалық 

ықпалдастық пен даму  бойынша  ұйымына жіберіледі.   

 

Кез келген тұлға өз ұсынысын  www.group-global.org сілтемесі арқылы G-Global сайтында  

жаза алады. 

 

АЭФ жəне  тұңғыш  ДҚБК туралы ақпараттармен www.astanaforum.org сайтында танысуға 

болады. Бұнда  АЭФ бағдарламасымен, сессиялар жəне  спикерлермен танысып,соңғы 

жаңалықтармен құлақдар бола аласыз. Сондай-ақ қонақ үйлерді брондау бойынша да 

ақпарат осы сайтта.  

 
Қазақстандық БАҚ өкілдерімен жұмыс жасайтын менеджері  

Аккредитациядан өту жəне тіркелу:  

Марал Бахтиярова  

maral.rahimjanova@gmail.com 

media@astanaforum.org 

Тел.:+7 (7172) 701791 

 

TV дебат пен эксклюзивті сұхбаттар бойынша менеджері:  

Динара Каршалова 

d.karshalova@astanaforum.org 

Тел.:+ 7 (7172) 579918  

 

Ақпараттық серіктестерімен жұмыс жасайтын менеджер: 

Алия Бердиева 

pr@astanaforum.org 

Тел.: +7 (7172) 24 14 30, +7 775 539 75 52  


