Падрабязнасці

ВЫНІКІ КАЛЯ 20
ДАСЛЕДАВАННЯЎ

ляглі ў аснову Канцэпцыі
інфармацыйнай бяспекі
Аб гэтым заявіў начальнік інфармацыйнааналітычнага ўпраўлення Дзяржаўнага сакратарыята Савета бяспекі Беларусі Аляксей
БАНЬКОЎСКІ на спецыянальнай прэс-канферэнцыі, прысвечанай Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі Беларусі.
Аляксей Банькоўскі расказаў, што гэты праект
распрацоўваўся на працягу некалькіх гадоў. Былі
задзейнічаны практычна ўсе члены міжведамаснай камісіі па бяспецы ў інфармацыйнай сферы
пры Савеце бяспекі. Паводле яго слоў, у аснове
Канцэпцыі ляжаць вынікі аналітычных даследаванняў Дзяржаўнага сакратарыята, іх было праведзена каля 20.
Міністр інфармацыі Беларусі Аляксандр
КАРЛЮКЕВІЧ адзначыў, што так ці інакш многія пазіцыі Канцэпцыі інфармацыйнай бяспекі
наўпрост звязаныя з эканомікай — з тым, што
вызначае жыццядзейнасць нашай краіны і грамадства. Ён, натуральна, выказаўся і з нагоды
СМІ: па яго словах, сёння хапае на практыцы тых
рэсурсаў, якія могуць працаваць з самымі рознымі навінамі і даваць ім прававую ацэнку. Гэтыя
рэсурсы ёсць і ў Міністэрства інфармацыі, ёсць
заканадаўчая база, створана сістэма.
У прыклад ён прывёў тое, як працуе Мінінфарм
з сайтамі, якія парушаюць заканадаўства, — іх
своечасова блакуюць. Што датычыцца аператыўнай рэакцыі на фэйкавыя навіны, то Аляксандр
Карлюкевіч сказаў, што не ўсе рэалізуюць ініцыятывы, у тым ліку дзяржаўнага апарату, і гэта звязана не з тым, што іх не падтрымліваюць, проста
трэба ўзважана падысці да таго, наколькі такія
ініцыятывы адпавядаюць беларускаму заканадаўству. Ён пацвердзіў, што з прыняццем Канцэпцыі
заканадаўчая база будзе ўдасканальвацца, але
лічыць, што спяшацца не варта.
Міністр звярнуў увагу на нацыянальны кантэнт
у СМІ — на яго думку, гэта пытанне звязана з Канцэпцыяй, таму што фармат прысутнасці айчыннага
кантэнту — гэта абарона нацыянальных інтарэсаў.
Старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі,
культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Ігар
МАРЗАЛЮК расказаў, што ў чацвёртым раздзеле
Канцэпцыі ўпершыню ёсць частка, прысвечаная
традыцыйным беларускім каштоўнасцям. У ёй —
захаванне культуры, мовы, таксама ўпершыню
прагаворваецца тое, што беларуская дзяржава
фарміруе і прасоўвае беларускую гістарычную
палітыку і канцэпцыю, якая аб'ектыўна адлюстроўвае асноўныя этапы развіцця краіны.
Дырэктар Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Алег МАКАРАЎ адзначыў,
што Канцэпцыя будзе даступная ўсім грамадзянам Беларусі, а таксама сусветнай супольнасці,
плануецца яе пераклад, паколькі яна дэманструе
пазіцыю Беларусі ў інфармацыйнай сферы. Якога
роду сігнал Беларусь дае? У дакуменце зафіксаваны цэлы шэраг важных пастулатаў, сярод іх,
напрыклад, наша краіна ўпершыню заяўляе аб
тым, што мы адмаўляемся ад прымянення інфармацыйных тэхналогій на шкоду іншым дзяржавам
і суб'ектам, але пры гэтым забяспечваем уласную
бяспеку. Безумоўна, усё гэта адпавядае курсу беларускай палітыкі.
Алег Макараў дадаў, што ўвядзенне такой Канцэпцыі — гэта трэнд, такая сітуацыя паўсюль. У суседзяў ёсць такія дакументы, мы таксама павінны
ісці па гэтым шляху.
Па словах доктара тэхнічных навук, аднаго з
распрацоўшчыкаў Канцэпцыі, Аляксандра ІВАНОЎСКАГА, адзін з ключавых момантаў дакумента — гэта інфармацыйны суверэнітэт, забеспячэнне абароны грамадзян, арганізацый краіны ў той
час, калі мы накрыты інфармацыйным каўпаком.
Другое — забеспячэнне стабільнасці. Паводле яго
слоў, пакуль інтэрнэт — гэта не самае стабільнае
асяроддзе, а Канцэпцыя дапаможа ў нейкай ступені ўрэгуляваць сітуацыю.
Спецыяліст Аператыўна-аналітычнага цэнтра пры Прэзідэнце Яўген ЛІПЛЯНІН спыніўся на
пытанні кібербяспекі. Ён адзначыў, што ўжо распрацаваны і ў найбліжэйшы час будзе ўнесены на
зацвярджэнне праект указа, які дазволіць мадэрнізаваць сістэму інфармацыйнай бяспекі ў краіне.
Якія ініцыятывы прапанавала яго ведамства?
Напрыклад, стварэнне сістэмы маніторынгу інфармацыйнай бяспекі, якая будзе грунтавацца
на стварэнні нацыянальнага цэнтра маніторынгу і
галіновых цэнтраў. Цяпер вядзецца даследаванне,
ці патрэбныя яны нам. Яшчэ ініцыяваны працэс
стварэння воблачных сэрвісаў інфармацыйнай
бяспекі.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.
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СУМЕСНЫЯ
ДЗЕЯННІ

За 100 дзён да старту ІІ Еўрапейскіх гульняў Дырэкцыя падпісала мемарандум
аб узаемаразуменні з Аб'яднанай праграмай ААН па ВІЧ/СНІД (ЮНЭЙДС)
Мэ тай та ко га су пра цоў ніц тва
з'яўляецца папулярызацыя бяспечнага і здаровага ладу жыцця,
ліквідацыя любых формаў дыскрымінацыі і прадухіленне распаўсюджвання ВІЧ/СНІДу па сродках
адукацыйнай і гуманітарнай спадчыны ІІ Еўрапейскіх гульняў.
— ААН падключаецца да Еўрапейскіх гульняў таму, што гэта вельмі вялі кае еў ра пей скае ме ра пры ем ства.
Спорт вельмі важны для развіцця, для
мірнага супрацоўніцтва, для асобы, для
развіцця чалавека, для грамадства і
гендарнай роўнасці, для сацыяльнай
інтэграцыі і для развіцця чалавечага
патэнцыялу, — адзначае пастаянны
каардынатар ААН у Беларусі Іаана
КАЗАНА-ВІШНЯВЕЦКІ. — Для нас,
як для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый,
гэтыя прынцыпы вельмі важныя, мы
таксама падключаемся да Еўрапейскіх
гульняў, каб яшчэ больш гаварыць аб
прынцыпах, звязаных з мэтамі ўстойлівага развіцця, каб прадстаўляць роўныя
магчымасці для ўсіх.
Су пра цоў ніц твам пра ду гле джа ны
шырокі спектр мерапрыемстваў, у прыватнасці, запланавана навучанне валанцёраў і спецыялістаў па правядзенні

экспрэс-тэсціравання і метадах прафілактыкі ВІЧ сярод гледачоў і ўдзельнікаў
Гульняў, акцыі ў падтрымку людзей, якія
жывуць з ВІЧ, і іншых мэтавых груп.
— Мы ганарымся нашым супрацоўніцтвам з ААН, паколькі гэта адна са
знакавых міжнародных арганізацый,
якая займаецца ў першую чаргу пытаннямі развіцця грамадства і стварэння
лепшага свету. Важна, што асаблівая
ўвага ААН удзяляецца спорту, невыпадкова арганізацыя прыняла рэзалюцыю,
якая прызнае ролю спорту ў развіцці чалавечага патэнцыялу. Мы стараемся будаваць сваю работу ў поўнай адпаведнасці з гэтай рэзалюцыяй, — падкрэсліў
дырэктар Фонду «Дырэкцыя ІІ Еўрапейскіх гульняў 2019 года» Георгій
КАТУЛІН. — Сумесная праграма Дырэкцыі і ЮНЭЙДС заклікана вырашыць
глабальную задачу, якая стаіць у цэлым
свеце, бо ВІЧ — гэта сур'ёзны выклік
для сучаснага чалавецтва. Удзельнікі
Гульняў — гэта будучыня любой нацыі,
гэта самыя моцныя, прыгожыя прадстаўнікі маладога пакалення, вядома ж,
мы павінны паклапаціцца пра тое, каб
у юнацтва была бясхмарная будучыня,
перш за ўсё ў галіне здароўя.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

ТЭХНАЛОГІІ БУДУЧЫНІ
«Акцэнт на падтрыманне існуючых
тэхналогій і стварэнне новых галін
у прамысловасці», — так акрэсліў
задачу навукі на найбліжэйшы час
кіраўнік апарату Нацыянальнай акадэміі навук Пётр ВІЦЯЗЬ.
— Задача для галіны машынабудавання на сёння — пошук найбольш высокатрывалай сталі. У сферы земляробства
створаны дзясяткі новых сартоў збожжавых, якія ўжо ўкараняліся на практыцы летась. Калі раней ураджай складаў
20 цэнтнераў з гектара, то цяпер павялічыўся да 60. Беларускія вучоныя працуюць над павышэннем эфек тыўнасці
мяса-малочнай прамысловасці, аб чым
кажа паказчык — пятае месца сярод усіх
краін свету. Немалаважнымі для нас з'яўляюцца і саюзныя праграмы з Расіяй, яны
вельмі высокаэфектыўныя. Напрыклад,

з 2018 года выконваецца праграма «Камбікорм — СД», асноўная задача якой знізіць залежнасць ад імпарту камбікармоў
за кошт энергазберагальнага абсталявання і выкарыстання біябяспечных кармоў, — паведаміў Пётр Віцязь.
Як рас ка заў пер шы на мес нік
старшыні Прэзідыума НАН Сяргей
ЧЫЖЫК, навуковыя распрацоўкі цяпер
ствараюцца ва ўсіх галінах эканомікі:
— У сферы беспілотных лятальных
апаратаў — гэта «Бусел». У сферы нанатэхналогій — шматслойныя электрамагнітныя экраны для звышдакладнага
магнітометра. Апарат быў уключаны ў
склад японскага звышдакладнага апарата і адпраўлены на арбіту для даследавання Меркурыя. Як і ва ўсіх іншых краінах, у Беларусі прасочваецца тэндэнцыя
пераходу на электратранспарт. Створаны
ўзор магутнага айчыннага электраруха-
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У Галоўным статыстычным упраўленні горада Мінска падвялі вынікі выбарачнага абследавання хатніх гаспадарак па ўзроўні жыцця за мінулы год,
паведаміла агенцтва «Мінск-Навіны».
Паводле атрыманых звестак, летась наяўныя рэсурсы ў разліку на хатнюю гаспадарку ў сталіцы склалі 1670,2 рубля
ў месяц. Пры гэтым выдаткі ў сярэднім
складалі 1626,6 рубля ў месяц, з якіх
1219 рублёў (74,9 працэнта) прыпадала
на спажывецкія патрэбы. У структуры
адпаведных расходаў хатніх гаспадарак
на харчаванне ішло 37,6 працэнта, на
набыццё нехарчовых тавараў — 32,1,
на аплату паслуг — 27,6 працэнта.
Прызавую гульню-конкурс «Карта
росту» для школьнікаў з пытаннямі па
музейных экспазіцыях плануецца запусціць у Мінску ў сакавіку, паведаміў
карэспандэнту БелТА начальнік цэнтра «Карты госця» УП «Мінгардаведка» Аляксандр Шыфрын. Сярод партнёраў — больш за 20 музеяў сталіцы,
у тым ліку мастацкі і гістарычны музеі,
Лошыцкая сядзіба, музеі кнігі, прыроды,
народнай архітэктуры і побыту, сучаснай беларускай дзяржаўнасці, гісторыі
Вялікай Айчыннай вайны, займальных
навук, цэнтр акіянаграфіі «Адкрыты акіян». Заданні разлічаны на тры ўзроўні
складанасці для розных узростаў. Пераможцы, якія набралі найбольшую
колькасць балаў, атрымаюць прызы.

Прамысловасць —
у нагу з інавацыямі
віка. Акрамя таго, сёлета быў выведзены
на выпрабаванне суперкандэнсатар — ён
дазваляе эканоміць энергію. Для камунальных службаў у нашай краіне ствараецца камунальна-ўборачная машына,
у хуткім часе яе можна будзе ўбачыць у
выкарыстанні. Ёсць цікавая распрацоўка
і ў сферы нацыянальнай бяспекі — новыя
лінейкі бронекамізэлек на аснове керамічнага малекулярнага злучэння. Гэтыя
навуковыя знаходкі даюць нам самае
важнае — укараненне іх у прамысловасць і выхад на знешнія рынкі.
Па словах акадэміка-сакратара аддзялення фізіка-тэхнічных навук НАН Беларусі Аляксандра ЛАСКАЎНЁВА, у Аршанскім раёне распачаліся выпрабаванні прыбораў па ачыстцы вады ад цяжкіх металаў.
Гэта важная распрацоўка, якая ўплывае на
якасць жыцця беларусаў.
Дар'я ШЛАПАКОВА.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
У Перу прывялі да прысягі новы ўрад
Новы ўрад на чале з Сальвадорам дэль Саларам прыведзены
да прысягі ў Перу, паведамляе
партал Соmеrсіо. Папярэдні кіраўнік савета міністраў Перу Сесар Вільянуэва падаў у адстаўку 8 сакавіка. Ён адпрацаваў на
гэтай пасадзе каля года. Усяго ў новым урадзе зроблены
дзевяць новых прызначэнняў, уключаючы пасаду кіраўніка
кабінета. Да іх адносяцца новыя кіраўнікі такіх ведамстваў,
як міністэрства жылля, міністэрства па справах жанчын, міністэрства сацыяльнага развіцця, міністэрства навакольнага
асяроддзя, міністэрства культуры. Пры гэтым ключавыя пасады (у міністэрствах абароны, унутраных спраў, эканомікі і
фінансаў) захавалі ранейшыя міністры. Новы кіраўнік урада
мае навуковую ступень у галіне права і міжнародных адносін, але больш вядомы як акцёр, перадае Rеutеrs. 48-гадовы
дэль Солар каля года ўзначальваў міністэрства культуры пры
папярэднім прэзідэнце Пэдра Пабла Кучынскі, які сышоў з-за
карупцыйнага скандалу. Карціны, у якіх здымаўся Солар,
даволі рознабаковыя. Сярод найбольш вядомых — серыял
«Нарка», які выходзіць з 2015 года на Nеtflіх.

ЗША і Расія сталі лідарамі па экспарце ўзбраення
Першае месца сярод экспарцёраў узбраенняў захавалі
за сабой Злучаныя Штаты, за апошняе пяцігоддзе іх экспарт
вырас на 36 працэнтаў супраць 30 працэнтаў у 2009—2013 гадах. Пры гэтым у 2014—2018 гадах ЗША пераўзышлі Расію
на 75 працэнтаў, тады як у папярэдняй пяцігодцы разрыў
складаў 12 працэнтаў. Такія лічбы прыводзяцца ў дакладзе,
распаўсюджаным Стакгольмскім інстытутам даследавання
праблем міру (SІРRІ). Асноўнымі спажыўцамі амерыканскіх

узбраенняў былі краіны Блізкага Усходу, на іх долю прыйшлося
больш за палову зброевага экспарту ЗША. Усяго Злучаныя Штаты пастаўлялі зброю ў 98 краін
свету. Расія знаходзіцца на другім месцы ў свеце па экспарце
ўзбраенняў. Гэты паказчык знізіўся на 17 працэнтаў у параўнанні з 2009—2013 гадамі, што
тлумачыцца скарачэннем закупак расійскай зброі Індыяй і
Венесуэлай, адзначаецца ў дакладзе. Усяго Расія пастаўляла
зброю ў 48 краін свету, з іх 55 працэнтаў займалі пастаўкі ў
Індыю, Кітай і Алжыр. Трэцяе месца па аб'ёме экспарту заняла Францыя, за ёй ідуць Германія і Кітай. Усяго агульны аб'ём
гандлю зброяй вырас у 2014—2018 гадах на 7,8 працэнта ў
параўнанні з 2009—2013 гадамі і амаль на чвэрць у параўнанні з 2004—2008 гадамі, адзначаецца ў дакладзе.

Улады Венесуэлы адмянілі рабочы дзень
і заняткі ў школе з-за адключэння святла
Рабочы дзень і школьныя заняткі ў Венесуэле адменены
сёння з-за адключэння электрычнасці ў краіне. Пра гэта
прэзідэнт рэспублікі Нікалас Мадура паведаміў у «Твітэры».
Раней віцэ-прэзідэнт, міністр сувязі і інфармацыі краіны Хорхе
Радрыгес паведамляў аб адмене рабочага дня і школьных
заняткаў у аўторак, 12 сакавіка. Урад ужо адмяняў рабочы
дзень у пятніцу, 8 сакавіка, і ў панядзелак, 11 сакавіка. Раней
Каракас і большасць штатаў Венесуэлы засталіся без энергазабеспячэння. Такім чынам, электрычнасць адсутнічала практычна на ўсёй тэрыторыі краіны. Па словах жыхароў сталіцы,
гэта самае доўгае на іх памяці адключэнне электраэнергіі ў
горадзе. Па інфармацыі Нацыянальнай электрычнай кампаніі, прычынай таго, што здарылася, стаў сабатаж на ГЭС імя
Сімона Балівара ў штаце Балівар, найбуйнейшай у краіне.

