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Га лоў най тэ май па ся-

джэн ня стаў пра ект Кан цэп-

цыі ін фар ма цый най бяс пе кі. 

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа-

вы, гэ ты да ку мент рас пра-

цоў ваў ся па яго да ру чэн ні ў 

пла на вым па рад ку з улі кам 

усіх асаб лі вас цяў і ня прос-

тых тэн дэн цый су час на га 

ста но ві шча.

Ён звяр нуў ува гу, што 

ў рас пра цоў цы да ку мен та 

ўдзель ні ча лі не столь кі на-

чаль ні кі, коль кі тыя лю дзі, 

якія «жы вуць у на шым гра-

мад стве, зай ма юц ца на ву-

кай, ана лі зу юць пра цэ сы, 

што ад бы ва юц ца не толь кі 

ў на шай дзяр жа ве, але і за 

яе ме жа мі». Дзя ку ю чы пра-

цы на ву коў цаў, спе цы я ліс-

таў, дзяр жаў ных слу жа чых, 

чы ноў ні каў быў ство ра ны 

ад па вед ны пра ект.

Бе ла рус кі лі дар кан ста-

та ваў, што ця пер ін фар ма-

цый ная сфе ра на бы вае клю-

ча вое зна чэн не для лю бой 

дзяр жа вы і кож на га ча ла ве-

ка, які жы ве ў гэ тай дзяр-

жа ве. Па вы ша юц ца ўсе-

ба ко выя ін та рэ сы лю дзей, 

уз рас тае зна чэн не ка му ні-

ка цый ных тэх на ло гій.

«На ша кра і на ды на міч-

на пра соў ва ец ца ў фар мі-

ра ван ні ін фар ма цый на га 

гра мад ства. Больш за тое, 

зна хо дзіц ца ў пер шых шэ ра-

гах гэ та га ру ху, — ад зна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

Пра гэ та кра са моў на свед-

чаць су свет ныя рэй тын гі, 

у якіх Бе ла русь зна хо дзіц-

ца на до сыць вы со кіх па зі-

цыях».

Па вод ле яго слоў, у краі-

не няўхіль на па вя ліч ва ец-

ца коль касць элект рон ных 

рэ сур саў і ка му ні ка цый, а ў 

на ступ ныя дзе ся ці год дзі 

боль шасць га лін бу дуць пе-

ра ары ен та ва ныя на но выя 

ліч ба выя эка на міч ныя ма-

дэ лі.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт 

пад крэс ліў: дзяр жа ва, без-

умоў на, за ці каў ле ная ў тым, 

каб лю дзі атрым лі ва лі мак сі-

маль на поў ную і дак лад ную 

ін фар ма цыю, ме лі маг чы-

масць аба ра ніць свае аса біс-

тыя пра вы ў ме ды яп рас то ры 

і ў цэ лым па вы ша лі кам-

форт насць жыц ця за кошт 

най ноў шых да сяг нен няў. 

«Ра зам з гэ тым Бе ла русь, 

як і ўсе кра і ны, не мо жа іг на-

ра ваць прын цы по ва но выя 

ры зы кі, звя за ныя з ін фар ма-

ты за цы яй. Пры чым на рас-

тан не ў све це кан флікт нас ці, 

ад сут насць у гэ тай сфе ры 

вы раз ных пра ві лаў па во-

дзі наў пе ра тва ра юць гэ тыя 

ры зы кі ў рэ аль ныя па гро зы 

кан сты ту цый ным ас но вам і 

ўсе ба ко ва му раз віц цю лю-

бой дзяр жа вы», — ска заў 

бе ла рус кі лі дар.

Не спа кой у кі раў ні ка 

дзяр жа вы вы клі кае на-

рошч ван не дэ струк тыў ных 

уз дзе ян няў на гра мад ства, 

ма ні пу ля ван не ма са вай 

свя до мас цю, рас паў сюдж-

ван не не дак лад най ін фар-

ма цыі. На яго дум ку, ме на-

ві та з гэ та га па чы на юц ца 

са цы яль ныя ка та кліз мы 

су час нас ці. У вы ні ку, да даў 

Аляк сандр Лукашэн ка, па-

ку ту юць міль ё ны лю дзей, 

мя ня ец ца па лі тыч ная кар та 

све ту. Ад соў ва юц ца на дру гі 

план агуль на пры ня тыя нор-

мы ма ра лі, жыц ця дзей насць 

лю бой дзяр жа вы ста но віц ца 

ўсё больш за леж най ад кам-

п'ю тар ных ін цы дэн таў.

«З улі кам гэ тых пра цэ саў 

па тра бу ец ца эфек тыў ная 

дзей насць дзяр жа вы па за-

бес пя чэн ні ін фар ма цый най 

бяс пе кі. Яна па він на аба пі-

рац ца на ра зум ную і ра зум-

на вы бу да ва ную пра ва вую 

асно ву і адзі нае ра зу мен не 

стра тэ гіч ных мэт і агуль ных 

за дач, — пад крэс ліў Прэ зі-

дэнт. — Раз гля да ю чы сён-

ня та кое най важ ней шае пы-

тан не, трэ ба аб мер ка ваць і 

пер ша чар го выя прак тыч ныя 

ме ры. Вар та вы раз на ра зу-

мець, якім чы нам ра бо та ў 

гэ тай сфе ры бу дзе па ляп-

шац ца».

УКА ЗАН НІ 
ДА ДЗЕ НЫ — 
ПРА ЦУЙ ЦЕ

Прэ зі дэнт па зна чыў не-

каль кі ас пек таў, якія бы лі 

пра па на ва ны на раз гляд 

удзель ні каў на ра ды.

Пер шы: па сло вах кі раў-

ні ка дзяр жа вы, не аб ход на 

больш уваж лі ва па ды хо-

дзіць да аба ро ны га лоў ных 

кан сты ту цый ных асноў на-

ша га гра мад ства, перш за 

ўсё звя за ных з дзяр жаў ным 

су ве рэ ні тэ там. «Мы ба чым, 

як ін фар ма цый ны мі па то ка мі 

раз мы ва ец ца на цы я наль ны 

мен та лі тэт, са ма быт насць 

кра ін і на ро даў. Іс тот на змя-

ня юц ца са цы яль ныя су вя зі 

ча ла ве ка, стыль мыс лен ня, 

спо са бы зно сін, ус пры ман-

не рэ ча іс нас ці. Уся му гэ-

та му вар та су праць пас та-

віць прын цы пы гу ма ніз му і 

спра вяд лі вас ці, пры яры тэ ты 

моц ных ся мей ных ад но сін, 

зда ро ва га ла ду жыц ця», — 

да даў бе ла рус кі лі дар.

Каб знай сці ра шэн не гэ-

тых праб лем, ён за клі каў 

пры сут ных на на ра дзе кі раў-

ні коў дзяр жаў ных ор га наў, 

чле наў пар ла мен та вы ка-

заць сваё мер ка ван не.

Прэ зі дэнт так са ма ад-

зна чыў, што пра ўсё гэ та ён 

ка жа не пер шы раз. Ча му 

ня ма ра шэн няў? У якас ці 

пры чын та кой сі ту а цыі ён 

на зваў ля но ту, бяз дзей-

насць і ад сут насць дыс цып-

лі ны. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па пя рэ дзіў, што па тра ба ван-

не бу дзе ад па вед нае.

«Не жа да е це пра ца-

ваць — сы хо дзі це, а то мы 

зда ро вы лад жыц ця, як і 

ўсе ін шыя ме ра пры ем ствы, 

за пус ці лі на ўзро вень Прэ-

зі дэн та. Ка лі Прэ зі дэнт 

ней кім во кам — і на ват не 

во кам, а ба ка вым ней кім 

зро кам — не ўба чыў праб-

ле му, яна вы ра шац ца не 

бу дзе. Усе не ча га ча ка юць, 

ней кіх ука зан няў. Ука зан ні 

раз да дзе ныя — па чы най це 

пра ца ваць. Ад срод каў ма-

са вай ін фар ма цыі да гэ та-

га са ма га зда ро ва га ла ду 

жыц ця», — за явіў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Не трэ ба ў пла не ак ты-

ві за цыі дзей нас ці за бы ваць 

і пра эка но мі ку. Па вод ле 

слоў бе ла рус ка га лі да ра, ка-

лі бу дзе пра ца ваць і да ваць 

вы ні кі эка но мі ка, то бу дзе 

ўсё ас тат няе — і бяс пе ка, і 

кі бер бяс пе ка, і ста біль насць 

у СМІ. Пры гэ тым вы ні кі ў 

эка но мі цы, упэў не ны Аляк-

сандр Лу ка шэн ка, на ўпрост 

звя за ныя з ра ней на зва ны-

мі дыс цып лі най, ста ран нас-

цю, жа дан нем неш та ра біць 

для кра і ны, сям'і, дзя цей і 

ўнукаў.

СІ ЛА СЛО ВА
«Дру гое — тое, ча го ў нас 

стра шэн на не ха пае, — трэ-

ба па шы рыць сфе ру ўплы ву 

ай чын ных срод каў ма са вай 

ін фар ма цыі, — пад крэс ліў 

Прэ зі дэнт. — І не ба яц ца вы-

ка рыс тоў ваць но выя фор мы 

ра бо ты ў ме ды яп рас то ры. 

Трэ ба на ву чыц ца ад каз-

ваць рас паў сюдж валь ні кам 

гэ тых фэй каў іх жа збро яй. 

І мы гэ та ўме ем ра біць, але 

ча мусь ці лі чым — «ды ну, 

абы дзец ца, пра ня се».

Га лоў нае, да даў Аляк-

сандр Лука шэн ка, хут ка, 

вы раз на, мак сі маль на поў на 

да нес ці да лю дзей праў дзі-

вую ін фар ма цыю. «Ка лі гэ та 

не зро бім мы, гэ та зро бяць 

за нас. Як ця пер ня рэд ка 

ад бы ва ец ца. Але ве да е це, 

якую ін фар ма цыю да ня суць 

за нас, ка лі мы гэ та га не зро-

бім?», — за даў ры та рыч нае 

пы тан не бе ла рус кі лі дар.

Не аб ход на прад пры маць 

ме ры па па ве лі чэн ні аб' ёму, 

па шы рэн ні раз на стай нас ці 

і па вы шэн ні якас ці на цы я-

наль на га вя шчан ня, да ве ру 

на сель ніц тва да афі цый ных 

мас ме дыя. Так са ма кі раў нік 

дзяр жа вы да ру чыў пра пра-

ца ваць пы тан не сіс тэм на га 

кант ро лю за рас паў сюдж-

ван нем не за кон най ін фар-

ма цыі, па коль кі ця пер гэ ты 

кант роль ажыц цяў ля ец ца 

ад вы пад ку да вы пад ку. 

«Ча сам — з асця ро гай, ча-

сам — пас ля раз ваг пра ней-

кія па лі тыч ныя на ступ ствы. 

Усе, хто ся дзіць вось за гэ-

тым ста лом і там, на су праць 

мя не, вы — не па лі ты кі, 

вы — лю дзі, якія дак лад на 

пра цу юць па сва ім кі рун ку і 

аба ра ня юць ін та рэ сы сва ёй 

дзяр жа вы. Па кінь це па лі-

ты ку Прэ зі дэн ту», — за клі-

каў ён.

«Яшчэ раз ха чу пад крэс-

ліць — спра ва не ў тым, каб 

ка мусь ці аб ме жа ваць сва-

бо ду мер ка ван няў. Гэ та не 

са мной. Па ві нен быць па ра-

дак, на ту раль на, усё па він на 

быць за кон на. За ко ны ў нас 

су пер дэ ма кра тыч ныя, а да-

даць на шу бяз дзей насць, 

не дыс цып лі на ва насць, то ў 

нас уво гу ле ні я кай дык та-

ту ры, а поў ная дэ ма кра тыя, 

якой ні ў ад ной кра і не све ту 

ня ма. Усё гэ та зра зу ме ла, 

па ві нен быць па ра дак, але 

ні хто ні ко му не па ві нен за-

вяз ваць рот, — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 

У ад ва рот ным вы пад ку, як 

гэ та бы ло ў нас у гіс то рыі 

ра ней, усё пе ра ня суць на 

кух ню, і там бу дуць аб мяр-

коў ваць, як у на ро дзе ка-

жуць, аб смокт ваць усе гэ-

тыя пы тан ні. І ра на ці поз на 

гэ та вы льец ца на ву лі цу. Та-

му ра біць ні ў якім вы пад ку 

гэ та нель га, ды гэ та і не маг-

чы ма. Не толь кі та му, што ў 

нас ін тэр нэт з'я віў ся — змя-

ні ла ся гра мад ства, пла не та 

змя ні ла ся».

Пры гэ тым Прэ зі дэнт да-

даў, што праў да заў сё ды пе-

ра мо жа і фэй кі, і на ду ма ныя 

мер ка ван ні. На яго дум ку, у 

ін фар ма цый най пра сто ры 

па він на быць зруч на і бяс-

печ на ўсім, а не асоб ным 

лю дзям, якія атрым лі ва юць 

вы га ду за кошт ін та рэ саў 

ін шых. Па гэ тым пы тан ні 

Прэ зі дэнт ча кае пра па ноў 

ад мі ніст ра ін фар ма цыі, кі-

раў ні коў СМІ і ін шых служ-

бо вых асоб.

НЕ ГА ВО РЫМ, 
А РО БІМ

Важ нае зна чэн не для 

ўстой лі ва га раз віц ця кра і-

ны мае бяс печ нае функ цы-

я на ван не сет ка вай інф ра-

струк ту ры. З гэ тай на го ды 

бе ла рус кі лі дар рас ка заў, 

што ў кра і не шы ро ка не 

рэ кла му юць дзей насць па 

за бес пя чэн ні так зва най кі-

бер бяс пе кі, ад нак яна пра-

во дзіц ца да лё ка не пер шы 

год і ар га ніч на ін тэ гра ва ная 

ў ад па вед ныя між на род ныя 

служ бы. Ён так са ма звяр-

нуў ува гу, што пры гэ тым 

Бе ла русь не ага ро джа на 

ад кі бе ра так і кі берз ла чын-

нас ці.

«Ня гле дзя чы на тое, што 

мы зай ма ем ся гэ тым не 

пер шы год, праб лем ку ча, 

якія трэ ба вы ра шаць у гэ тай 

сфе ры», — да даў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Аб ме рах і іх эфек тыў-

нас ці ў гэ тым кі рун ку Аляк-

сандр Лу ка шэн ка па пра сіў 

да ла жыць мі ніст ра ўнут-

ра ных спраў, стар шы ню 

След ча га ка мі тэ та і ін шых 

за ці каў ле ных служ бо вых 

асоб. Ад Са ве та бяс пе кі 

кі раў нік дзяр жа вы ча кае 

кан крэт ных пра па ноў па 

ўсіх вы кла дзе ных і ін шых 

пы тан нях.

«Са мае га лоў нае, што 

нас ці ка віць, — гэ та якія 

іс ну юць праб ле мы ў сфе-

ры, якая аб мяр коў ва ец ца? 

Менш пра да сяг нен ні, а пра 

праб ле мы больш, якія трэ ба 

вы ра шаць. Што не аб ход на 

зра біць у пер шую чар гу і 

ў перс пек ты ве? Якія да-

дат ко выя ра шэн ні па він ны 

быць для гэ та га пры ня тыя 

на ўзроў ні Прэ зі дэн та і ўра-

да?» — усе гэ тыя пы тан ні 

бе ла рус кі лі дар ад ра са ваў 

пры сут ным і пе ра даў сло ва 

дзяр жаў на му сак ра та ру Са-

ве та бяс пе кі Бе ла ру сі Ста-

ні сла ву За сю.

У ад каз дзярж сак ра тар 

рас ка заў, што ў ад па вед-

нас ці з да ру чэн нем кі раў ні-

ка дзяр жа вы Дзярж сак ра-

та ры я там з не па срэд ным 

удзе лам шэ ра гу ве дам стваў 

і спе цы я ліс таў рас пра ца ва-

ны пра ект Кан цэп цыі ін фар-

ма цый най бяс пе кі. Уся го ў 

гэ тай ра бо це ўдзель ні ча ла 

амаль 20 дзяр жаў ных ор га-

наў і ар га ні за цый, вя ду чыя 

СМІ, дэ пу та ты, прад стаў ні-

кі на ву ко ва-экс перт най су-

поль нас ці.

Тэ зі сы Кан цэп цыі бы-

лі агу ча ны і аб мер ка ва ны 

больш чым на 20 між на род-

ных су стрэ чах і кан фе рэн-

цы ях.

У сту дзе ні бя гу ча га го-

да пра ект быў ухва ле ны 

між ве да мас най ка мі сі яй па 

бяс пе цы ў ін фар ма цый най 

сфе ры пры Са ве це бяс пе кі. 

«Гэ та вы ключ на наш улас-

ны, ні дзе не за па зы ча ны 

на цы я наль ны пра дукт, раз-

лі ча ны на шы ро кае ўнут ра-

нае і знеш няе спа жы ван не, 

які раз ві вае кан цэп цыю на-

цы я наль най бяс пе кі», — да-

даў ён.

Пры зна чэн не да ку мен-

та — на даць за бес пя чэн ню 

бяс пе кі ў ін фар ма цый най 

сфе ры ўпа рад ка ва насць, 

да дат ко вую кан крэт насць і 

на цэ ле насць на вы нік, а так-

са ма за бяс пе чыць умо вы 

для да лей ша га раз віц ця ў 

гэ тым пы тан ні.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ЛЕ КІ АД ФЭЙ КАЎ
Не аб ход на па шы рыць сфе ру ўплы ву ай чын ных СМІ

Аб гэ тым па вы ні ках па ся джэн ня Са ве та бяс пе кі Бе-

ла ру сі рас ка заў жур на ліс там дзяр жаў ны сак ра тар 

ве дам ства Ста ні слаў ЗАСЬ.

Ста ні слаў Зась пе ра ка на ны ў не аб ход нас ці пры няц ця 

Кан цэп цыі і ак ту аль нас ці тэ мы, больш за тое, у да ку мен це 

вы пра ца ва ны адзі ныя по гля ды на за бес пя чэн не ін фар ма-

цый най бяс пе кі кра і ны. Да гэ та га ча су та ко га не бы ло: кож-

нае ве дам ства і пад кант роль ныя спе цы я ліс ты вы бу доў ва лі 

ра бо ту зы хо дзя чы з улас на га ра зу мен ня, як гэ та па він на 

пра ца ваць, а ця пер усе пунк ты гле джан ня бы лі аб' яд на-

ны. У вы ні ку та кое адзі нае ба чан не бы ло пра па на ва на на 

па ся джэн ні Са ве та бяс пе кі для за цвяр джэн ня.

«Уво гу ле, атры ма лі пад трым ку. Гэ та са мы га лоў ны вы-

нік сён няш ня га па ся джэн ня Са ве та бяс пе кі», — пад крэс ліў 

дзярж сак ра тар. Гэ та важ на і з той пры чы ны, да даў ён, 

што грун ту ю чы ся на гэ тай Кан цэп цыі, мож на фар мі ра-

ваць нар ма тыў на-пра ва вую ба зу, вы бу доў ваць сіс тэм ную 

ра бо ту ў дзяр жа ве.

Акра мя та го, у да ку мен це змя шча ец ца шэ раг кан крэт-

ных мэ та вых уста но вак, каб больш эфек тыў на за бяс пе-

чыць ін фар ма цый ную бяс пе ку. Пра гэ та так са ма га ва ры лі 

на сён няш нім па ся джэн ні. У пры ват нас ці, га вор ка іш ла 

пра больш поў ную, ак тыў ную ра бо ту дзяр жаў ных ор га наў 

у ін фар ма цый най пра сто ры.

На па ся джэн ні асаб лі ва ад зна ча ла ся не аб ход насць у 

больш ак тыў най ра бо це ў ін тэр нэ це. На дум ку Ста ні сла ва 

За ся, гэ та асоб ная сфе ра дзей нас ці.

Да рэ чы, важ ная тэ ма, якая пра гу ча ла, — аба ро на тра-

ды цый ных каш тоў нас цяў і асноў гра мад ства. Гэ тай тэ ме 

пры све ча ны цэ лы раз дзел у Кан цэп цыі ін фар ма цый най 

бяс пе кі. «Гэ та пра па ну ец ца лі чыць ад ным з га лоў ных аб'-

ек таў для аба ро ны на ін фар ма цый най пра сто ры», — пад-

крэс ліў ён.

Шэ раг пра па ноў быў вы ка за ны ме на ві та па гэ тым кі-

рун ку, вы ву ча ец ца не аб ход насць пры няц ця асоб най пра-

гра мы па за ха ван ні тра ды цый ных каш тоў нас цяў і асноў 

гра мад ства.

За кра на ла ся і кі бер бяс пе ка, але шы ро ка яна не аб-

мяр коў ва ла ся. Дзярж сак ра тар звяр нуў ува гу, што ў нас у 

кра і не не бы ло та ко га тэр мі на, а ў Кан цэп цыі ён з'я віў ся.

У Кан цэп цыі з'яў ля юц ца ін шыя но выя па няц ці і ка тэ-

го рыі. На прык лад, упер шы ню пры мя ня юц ца па няц ці «ін-

фар ма цый ны нейт ра лі тэт» і «ін фар ма цый ны су ве рэ ні тэт». 

Па вод ле слоў дзярж сак ра та ра, гэ та вель мі важ ныя мэ та-

выя ўста ноў кі, гэ та му пры све ча ны цэ лыя раз дзе лы. Та кім 

чы нам Бе ла русь за яў ляе ўся му све ту, што на ша кра і на 

са ма стой на бу дзе вы зна чаць пра ві лы рас паў сюдж ван ня 

і вы ка ры стан ня ін фар ма цыі, бу дзе аба ра няць свой ін-

фар ма цый ны су ве рэ ні тэт і за хоў ваць нейт ра лі тэт у гэ тай 

га лі не. Ука ра нен не і ўздзе ян не на ін фарм прас то ры ін шых 

дзяр жаў вы клю ча на.

Па вод ле слоў дзярж сак ра та ра, на на ступ ным тыд ні 

Кан цэп цыя ін фар ма цый най бяс пе кі бу дзе афі цый на за-

цвер джа ная і апуб лі ка ва ная.

Ка мен та рый у тэ му

Кан цэп цыю ін фар ма цый най бяс пе кі пла ну ец ца 
за цвер дзіць на на ступ ным тыд ні

І спра ва не ў тым, каб аб ме жа ваць сва бо ду 

мер ка ван няў — у ін фарм прас то ры ўсім па він на 

быць зруч на і бяс печ на.

Пра гэ та за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка 

на па ся джэн ні Са ве та бяс пе кі Бе ла ру сі. 

На ім аб мер ка ва лі кі бер бяс пе ку, аба ро ну дзяр жа вы 

ад ін фар ма цый ных на па даў і прак тыч ныя ме ры 

для вы ра шэн ня гэта га пы тан ня.


