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«Шат даўн» пе ра шка джае аген там ФБР?
Бюд жэт ны кры зіс, які пра цяг ва ец ца ў ЗША ўжо чац вёр-

ты ты дзень, не толь кі пры вёў да за крыц ця дзяр жаў ных 

му зе яў, пар каў і да пры пы нен ня ра бо ты шэ ра гу клю ча вых 

фе дэ раль ных ве дам стваў, але і ства рае пе ра шко ды для 

дзей нас ці аген таў Фе дэ раль на га бю ро рас сле да ван няў 

(ФБР), якія ў тым лі ку за дзей ні ча ны ў контр тэ ра рыс тыч-

ных апе ра цы ях. Пра гэ та га во рыц ца ў дак ла дзе Аса цы я цыі 

аген таў ФБР, апуб лі ка ва ным учо ра.

У ім пры во дзіц ца се рыя ана нім ных ка мен та ры яў су пра-

цоў ні каў ве дам ства, якія пра цу юць на роз ных на прам ках і 

ў роз ных рэ гі ё нах кра і ны. У пры ват нас ці, не ка то рыя ад зна-

чы лі, што так зва ны шат даўн пад ры вае маг чы мас ці аген таў 

ФБР у на леж най ме ры аба ра няць аме ры кан скіх гра ма дзян. 

«Пад рых тоў ка да кан крэт ных апе ра цый па рэ ага ван ні на 

над звы чай ныя зда рэн ні бы ла або пе ра не се на на больш 

поз ні тэр мін, або зу сім ад ме не на ў сту дзе ні, і гэ та пра цяг ва-

ец ца не адзін ты дзень з-за ад сут нас ці бюд жэт ных срод каў. 

Гэ та не га тыў на ад бі ва ец ца на маг чы мас ці вы кон ваць на шу 

пра цу і аба ра няць аме ры кан скі на род», — пры вод зяц ца ў 

дак ла дзе сло вы су пра цоў ні ка гру пы рэ ага ван ня на над-

звы чай ныя зда рэн ні.

Новы ўрад Лат віі
Сейм (пар ла мент) Лат віі за цвер дзіў у се ра ду на па за чар-

го вым па ся джэн ні склад но ва га ўра да рэс пуб лі кі на ча ле 

з прэм' ер-мі ніст рам ад пар тыі «Но вае адзін ства» Крыш' я-

ні сам Ка рынь шам.

Гэ тая па лі тыч ная сі ла па вы ні ках пар ла менц кіх вы ба раў 

за ру чы ла ся най мен шай пад трым кай вы бар шчы каў і за ня ла 

апош няе, сё мае мес ца.

Та ды кі ру ю чую ка а лі цыю ў Лат віі да мо ві лі ся ства рыць 

пяць пар тый. Кан ды да ту ру Ка рынь ша — ура джэн ца ЗША, 

ула даль ні ка двай но га гра ма дзян ства і бы ло га дэ пу та та 

Еў ра пар ла мен та ад рэс пуб лі кі — на па са ду прэм' е ра і вы-

лу чы лі па лі тыч ныя сі лы, якім уда ло ся сфар мі ра ваць кі ру-

ю чую ка а лі цыю. 

Тра ге дыя ў Кер чан скім пра лі ве: тан ке ры, 
якія за га рэ лі ся, 
зна хо дзі лі ся пад санк цы я мі ЗША

Тан ке ры «Ма эст ра» і «Кан дзі», якія ха дзі лі пад сця гам 

Тан за ніі і за га рэ лі ся 21 сту дзе ня ў ра ё не Кер чан ска га пра-

лі ва, зна хо дзі лі ся ў санк цый-
ным спі се ЗША, па ве да мі ла 
агенц тва Rеutеrs.

Як за яві лі ў мін фі не ЗША, 
кам па ні ям, якія бу дуць су-
пра цоў ні чаць з суд на мі, што 
тра пі лі пад аб ме жа ван ні, 

так са ма па гра жа юць штраф ныя ме ры. Па вод ле ін фар ма-

цыі Rеutеrs, ула даль ні кі га за ва га тэр мі на ла «Макт рэн-Наф-

та» за ба ра ні лі тан ке ру «Ма эст ра» па ды сці да пры ча ла ў 

пор це Цям рук у Крас на дар скім краі. У су вя зі з гэ тым экі па-

жы па спра ба ва лі ажыц ця віць пра мую пе ра пам поў ку па лі ва 

з суд на на суд на. Вы ка нан не гэ тай ры зы коў най апе ра цыі 

пад час штор му, ві даць, і ста ла пры чы най па жа ру.

Па ве дам ля ла ся, што на двух тан ке рах зна хо дзі лі ся 

34 ча ла ве кі — гра ма дзя не Тур цыі і Ін дыі. Па вод ле апош ніх 

звес так, 14 ма ра коў бы лі вы ра та ва ны, 10 пры зна ныя за гі-

ну лы мі і яшчэ 10 — знік лі без вес так. Па звест ках Rеutеrs, 

улас ні кам абод вух тан ке раў з'яў ля ец ца ту рэц кая кам па нія 

Mіlеnуum Dеnіzсіlіk Gеmі, якая тра пі ла пад аме ры кан скія 

санк цыі ў 2015 го дзе за ар га ні за цыю па ста вак звад ка-

ва на га наф та ва га га зу і ды зель на га па лі ва ў ра ё ны, якія 
кант ра лю юц ца сі рый скім ура дам.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Сён ня ў ста лі цы рас па чаў ся 

пер шы На цы я наль ны фо рум 

па ўстой лі вым раз віц ці. Ён 

са браў больш за 400 ча ла век. 

Аб пра гра ме і асаб лі вас цях 

ме ра пры ем ства, а так са ма 

аб перс пек ты вах па шы рэн ня 

ра бо ты, якая пра во дзіц ца ў 

Бе ла ру сі па да сяг нен ні Мэт 

устой лі ва га раз віц ця (МУР), 

у ін тэр в'ю Бел ТА рас ка за ла 

на мес нік стар шы ні Са ве та 

Рэс пуб лі кі, на цы я наль ны 

ка ар ды на тар па МУР 

Мар' я на ШЧОТ КІ НА.

— Мар' я на Акін дзі наў на, рэ за-

лю цыя Ге на самб леі ААН «Пе ра-

ўтва рэн не на ша га све ту: Па ра дак 

дня ў га лі не ўстой лі ва га раз віц ця 

на пе ры яд да 2030 го да» і за фік-

са ва ныя ў ёй 17 Мэт устой лі ва га 

раз віц ця бы лі пры ня ты ў ве рас-

ні 2015 го да. Бе ла русь вы ка за ла 

пры хіль насць да Па рад ку дня — 

2030. Якія за ха ды бы лі зроб ле ны 

для яго рэа лі за цыі на на цы я наль-

ным уз роў ні? Як вы ацэнь ва е це 

да сяг ну тыя вы ні кі?

— Пры няц це Па рад ку дня — 2030 

і 17 за фік са ва ных у ім Мэт устой-

лі ва га раз віц ця за па тра ба ва ла ад 

усіх дзяр жаў пе ра гля ду і кан крэ ты-

за цыі на цы я наль ных пра грам ных 

да ку мен таў, а так са ма ства рэн ня 

ме ха ніз маў для ар га ні за цыі пра цэ-

су па вы ка нан ні Мэт, на кі ра ва ных 

на лік ві да цыю бед нас ці, ба раць бу з 

ня роў на сцю, вы ра шэн не праб лем, 

звя за ных са змя нен нем клі ма ту, і 

ін шых важ ных пы тан няў. Гэ та свое-

асаб лі вы план па за ха ван ні мі ру і 

ста біль нас ці на пла не це.

Бе ла русь вы ка за ла пры хіль-

насць да Па рад ку дня — 2030 і 

зра бі ла шэ раг важ ных за ха даў для 

яго рэа лі за цыі на на цы я наль ным 

уз роў ні. Ра бо та, якая пра во дзіц ца 

ў кра і не па да сяг нен ні МУР, зна хо-

дзіц ца на аса біс тым кант ро лі Прэ-

зі дэн та Аляк санд ра Лу ка шэн кі, што 

пад крэс лі вае асаб лі вую знач насць 

гэ та га пы тан ня для кра і ны.

У маі 2017 го да ў Бе ла ру сі бы-

лі сфар мі ра ва ны ін сты ту цы я наль-

ныя асно вы для кі ра ван ня ра бо тай 

у га лі не рэа лі за цыі МУР. За сна ва на 

па са да на цы я наль на га ка ар ды на-

та ра па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га 

раз віц ця. Вы бу да ва на на цы я наль-

ная ар хі тэк ту ра кі ра ван ня пра цэ-

сам да сяг нен ня МУР. Яна ўклю чае 

Са вет па ўстой лі вым раз віц ці, пар-

ла менц кую, рэ гі я наль ныя і парт нёр-

скую гру пы ўстой лі ва га раз віц ця, 

якія за бяс печ ва юць эфек тыў нае 

ўза е ма дзе ян не дзяр жаў на га сек-

та ра з гра мад скі мі ар га ні за цы я мі, 

на ву ко вы мі ко ла мі, біз нес-су поль-

нас цю, між на род ны мі парт нё ра мі. 

У ад па вед нас ці з ра шэн нем Са ве-

та па ўстой лі вым раз віц ці кож ная 

з 17 МУР за ма ца ва на за дзяр жаў-

ны мі ор га на мі, у кам пе тэн цыю якіх 

ува хо дзіць вы ра шэн не ад па вед ных 

пы тан няў. Пры гэ тым усе за дзей ні-

ча ныя дзяр жаў ныя ор га ны ўва хо-

дзяць у склад ча ты рох га лі но вых 

бло каў: эка но мі ка, эка ло гія, са цы-

яль ная сфе ра, ма ні то рынг. Гэ та за-

бяс печ вае дак лад ны ўлік і ка ар ды-

на цыю ра бо ты па да сяг нен ні МУР.

Па ме ры фар мі ра ван ня ар хі тэк ту-

ры кі ра ван ня пра цэ сам да сяг нен ня 

МУР у Бе ла ру сі ар га ні за ва на ра бо та 

па за бес пя чэн ні ма ні то рын гу па каз-

чы каў да сяг нен ня Мэт, якую ўзна-

чаль вае На цы я наль ны ста тыс тыч ны 

ка мі тэт. На ла джа на ўза е ма дзе ян не з 

між на род ны мі парт нё ра мі па пы тан-

нях да сяг нен ня гла баль ных Мэт.

З улі кам афарм лен ня сіс тэ мы ін-

сты ту таў па ра бо це ў га лі не ўстой-

лі ва га раз віц ця, а так са ма важ нас-

ці за бес пя чэн ня іх су мес най дзей-

нас ці, у тым лі ку пры рас пра цоў цы 

стра тэ гіч ных да ку мен таў у сфе ры 

ўстой лі ва га раз віц ця, на спе ла не-

аб ход насць пра вя дзен ня агуль на-

на цы я наль на га ме ра пры ем ства 

для ўсе ба ко ва га раз гля ду пы тан-

няў да сяг нен ня МУР з удзе лам усіх 

уклю ча ных у гэ ты пра цэс ба коў.

— Які па ра дак дня пер ша га 

На цы я наль на га фо ру му па ўстой-

лі вым раз віц ці? У чым яго асаб-

лі вас ці?

— Фо рум прой дзе пад дэ ві зам 

«Ва ўстой лі вую бу ду чы ню — ра-

зам!». Ме ра пры ем ства дасць маг-

чы масць пра ана лі за ваць ра бо ту ў 

сфе ры да сяг нен ня МУР, пра ве дзе-

ную ў кра і не пас ля пры няц ця Па-

рад ку дня — 2030, раз гле дзець бя-

гу чую сі ту а цыю ў га лі не ўстой лі ва га 

раз віц ця, на ме ціць стра тэ гіч ныя, 

ін сты ту цы я наль ныя і прак тыч ныя 

ары ен ці ры да лей шай дзей нас ці на 

ка рот ка-, ся рэд не- і доў га тэр мі но-

вую перс пек ты вы.

Ця пер ідзе ра бо та па ім пле мен-

та цыі па каз чы каў МУР у На цы я-

наль ную стра тэ гію ўстой лі ва га раз-

віц ця да 2030 го да, рэс пуб лі кан скія, 

га лі но выя, рэ гі я наль ныя пра гра мы 

роз на га ўзроў ню. Клю ча вым на-

прам кам да лей шай ра бо ты па на-

цы я на лі за цыі Мэт па він на стаць іх 

ім пле мен та цыя ў На цы я наль ную 

стра тэ гію ўстой лі ва га раз віц ця на 

пе ры яд да 2035 го да. Над гэ тым да-

ку мен там пра ве дзе на ўжо вя лі кая 

ра бо та, і пра ект яго кан цэп цыі ста-

не ад ной з тэм для аб мер ка ван ня на 

фо ру ме. У ім пры муць удзел больш 

за 400 ча ла век. Гэ та прад стаў ні кі 

дзяр жаў ных ор га наў, пар ла мен та, 

на ву кі і аду ка цыі, біз не су, гра мад-

скіх ар га ні за цый і аб' яд нан няў і ін-

шыя за ці каў ле ныя. Вель мі важ ны 

ўдзел у фо ру ме рэ гі я наль ных груп 

па да сяг нен ні МУР. Мы ра зу ме ем, 

што пла ны раз віц ця тэ ры то рый па-

він ны пра па ноў ваць перш за ўсё 

прад стаў ні кі ор га наў мяс цо ва га 

кі ра ван ня з улі кам па трэб нас цяў 

і ін та рэ саў гра ма дзян. Устой лі вае 

раз віц цё ра ё наў, га ра доў, сель скіх 

тэ ры то рый — гэ та ас но ва ўстой-

лі ва га раз віц ця рэ гі ё наў і, як вы-

нік, — кра і ны ў цэ лым. Удзель ні ка мі 

бу ду ча га ме ра пры ем ства ста нуць 

прад стаў ні кі агенц тваў ААН і між-

на род ныя экс пер ты. Спе цы яль на 

да нас на фо рум з Нью-Ёр ка пры ля-

ціць па моч нік Ге не раль на га сак ра-

та ра ААН, ды рэк тар рэ гі я наль на га 

бю ро ПРА АН па Еў ро пе і кра і нах 

СНД Мір' я на Спо ля рыч Эгер. Яе ві-

зіт у Бе ла русь ста не пер шым кра і-

на вым ві зі там на гэ тай па са дзе.

На фо ру ме бу дзе прад стаў ле ны 

на цы я наль ны во пыт Бе ла ру сі па да-

сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця. 

Па нэль ныя дыс ку сіі прой дуць па 

не каль кіх тэ ма тыч ных на прам ках: 

устой лі вы эка на міч ны рост як умо ва 

за бес пя чэн ня вы со ка га ўзроў ню жыц-

ця бе ла рус ка га на ро да; га ран та ван-

не эка ла гіч най бяс пе кі, за ха ван не і 

ўстой лі вае вы ка ры стан не пры род ных 

рэ сур саў; па ляп шэн не якас ці жыц ця 

праз зда роўе, за па тра ба ва ную аду-

ка цыю, да стой ную ра бо ту; сіс тэ ма 

ма ні то рын гу і ацэн кі ім пле мен та цыі 

Мэт устой лі ва га раз віц ця.

Бу дуць аб мер ка ва ны маг чы мас ці 

больш эфек тыў на га вы ка ры стан ня 

па тэн цы я лу ўза е ма дзе ян ня гра мад-

ства, біз не су і ўла ды для ўстой лі ва га 

раз віц ця, ро ля прад пры маль ніц тва ва 

ўстой лі вым раз віц ці рэ гі ё наў, перс-

пек ты вы гла баль на га парт нёр ства. 

Раз мо ва пой дзе аб ме рах па ба раць-

бе са змя нен нем клі ма ту, ра цы я наль-

ным вы ка ры стан ні вод ных рэ сур саў, 

уклю чэн ні ў гас па дар чы аба рот дру-

гас най сы ра ві ны. У цэнт ры ўва гі бу-

дуць так са ма пы тан ні эфек тыў най 

за ня тас ці, па шы рэн ня пра воў лю дзей 

з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, ген-

дар най роў на сці і інш. Асаб лі вая ўва га 

бу дзе ўдзе ле на пы тан ням ліч ба ві за-

цыі як драй ве ра эка на міч на га рос ту. 

Асоб на аб мяр ку ем транс фар ма цыю 

энер ге тыч най сіс тэ мы.

У час фо ру му бу дзе прэ зен та ва на 

На цы я наль ная плат фор ма па прад-

стаў лен ні спра ва здач нас ці па Мэ тах 

устой лі ва га раз віц ця — як асноў ны 

ін стру мент для ма ні то рын гу і рас паў-

сюдж ван ня да ных аб ін ды ка та рах 

Мэт. Упер шы ню для ма ні то рын гу да-

сяг нен ня МУР пла ну ец ца вы ка рыс-

тоў ваць кас міч ныя тэх на ло гіі.

Для нас вель мі важ ны ўдзел 

мо ла дзі ў пра цэ се да сяг нен ня Мэт 

устой лі ва га раз віц ця. На фо ру ме 

ад бу дзец ца цы ры мо нія ўзна га-

родж ван ня пе ра мож цаў кон кур су 

«Ма ла дзёж ныя па слы Мэт устой лі-

ва га раз віц ця — бу ду чы ня пла не ты 

ў на шых ру ках!». Гэ та ак тыў ныя ма-

ла дзёж ныя лі да ры, дзей насць якіх 

бу дзе са дзей ні чаць рэа лі за цыі На-

цы я наль най стра тэ гіі ў га лі не МУР. 

Уся го ў кон кур се пры ня лі ўдзел 

больш за 200 сту дэн таў уста ноў 

вы шэй шай аду ка цыі.

Акра мя та го, бу дуць уз на га ро-

джа ны пе ра мож цы кон кур су «Су-

пер ге роі для су пер мэт», на кі ра ва-

на га на па вы шэн не да свед ча нас ці 

мо ла дзі аб Мэ тах устой лі ва га раз-

віц ця і ўклю чэн не ма ла дых лю дзей 

у ра бо ту па іх па пу ля ры за цыі. На 

кон курс бы ло прад стаў ле на больш 

за 500 ра бот — ілюст ра ва ных гіс-

то рый па тэ ма ты цы МУР. У іх ма-

ла дыя лю дзі прад ста ві лі сва іх су-

пер ге ро яў.

— Раз віц цё су пра цоў ніц тва з 

за меж ны мі парт нё ра мі — най-

важ ней шы ас пект для да сяг нен ня 

МУР. Як Бе ла русь уза е ма дзей ні-

чае ў гэ тым пла не з ААН і ін шы мі 

між на род ны мі ар га ні за цы я мі? Ці 

ёсць пла ны па рэа лі за цыі но вых 

су мес ных пра ек таў, іні цы я тыў?

— Мы ак тыў на пра цу ем з кра і на-

вай ка ман дай ААН, па ста ян ным ка-

ар ды на та рам ААН у Бе ла ру сі Іа ан-

най Ка за на-Віш ня вец кі. На ша кра і на 

ад кры та для су пра цоў ніц тва. Зу сім 

не вы пад ко ва апош няй, 17-й Мэ тай 

з'яў ля ец ца парт нёр ства ў ін та рэ сах 

устой лі ва га раз віц ця. Уза е ма дзе ян-

не з на шы мі парт нё ра мі за бяс печ-

вае вы ні ко васць су мес най ра бо ты. 

Вель мі важ на, што гэ та тэ ма ты ка 

не па лі ты за ва на, яна на кі ра ва на на 

па ляп шэн не жыц ця лю дзей.

Доб рым пры кла дам у гэ тым на-

прам ку ста ла парт нёр ства з экс-

перт на-кан суль та цый най мі сі яй 

MАРS («Ін тэ гра цыя, па ска рэн не і 

пад трым ка па лі ты кі»). У склад мі сіі 

ўвай шлі экс пер ты ПРА АН, ЮНІ СЕФ, 

Дэ парт амен та ААН па эка на міч ных 

і са цы яль ных пы тан нях, ЮНФ ПА 

(Фонд ААН у га лі не на ро да на сель-

ніц тва), МАП (Між на род ная ар га ні за-

цыя пра цы), СА АЗ (Су свет ная ар га-

ні за цыя ахо вы зда роўя) і Су свет на га 

бан ка, якія ў ліс та па дзе — снеж ні 

2017 го да пра вя лі ў Бе ла ру сі су стрэ-

чы з за ці каў ле ны мі дзяр жаў ны мі ор-

га на мі, гра мад скі мі ар га ні за цы я мі, 

біз не сам для ана лі зу да сяг нен няў 

кра і ны ў га лі не ўстой лі ва га раз віц ця 

ў гэ тай сфе ры.

Сут насць вы ва даў мі сіі MАРS у 

тым, што Бе ла русь да сяг ну ла знач-

ных пос пе хаў ва ўстой лі вым раз віц ці 

з мо ман ту ста наў лен ня сва ёй не-

за леж нас ці. У Дак ла дзе аб ча ла ве-

чым раз віц ці 2016 го да Бе ла русь 

за ня ла 52-е мес ца ся род 188 кра ін і 

ўвай шла ў гру пу кра ін з «да хо да мі, 

вы шэй шы мі за ся рэд ні ўзро вень». 

Ад ной з клю ча вых асаб лі вас цяў бе-

ла рус кай па лі ты кі ў га лі не раз віц ця 

з'яў ля ец ца яе моц ная са цы яль ная 

ары ен та ва насць на роў ні са знач най 

за ці каў ле нас цю ў тэх ніч ных іна ва-

цы ях і ўзя тым у кра і не кур сам на 

раз віц цё ры нач най эка но мі кі. Па 

вы ні ках су мес най ра бо ты Са ве та 

па ўстой лі вым раз віц ці і мі сіі MАРS 

вы зна ча ны плат фор мы па ска рэн ня 

рэа лі за цыі Мэт устой лі ва га раз віц-

ця. Гэ та пунк ты рос ту, укла дан не ча-

ла ве чых і фі нан са вых ін вес ты цый у 

якія бу дзе на кі ра ва на на да сяг нен не 

комп лек су ўза е ма звя за ных Мэт.

Вы со кую ацэн ку дзей нас ці па 

да сяг нен ні МУР, якая пра во дзіц ца ў 

Бе ла ру сі, да лі і экс пер ты са мі ту Су-

свет на га эка на міч на га фо ру му па 

ўстой лі вым раз віц ці, што прай шоў 

у Нью-Ёр ку ў каст рыч ні ку 2018 го да 

і быў пры мер ка ва ны да ад крыц ця 

73-й се сіі Ге не раль най Асамб леі 

ААН. Бе ла русь бы ла за про ша на 

на са міт упер шы ню.

У пла нах — да лей шае па шы рэн-

не су пра цоў ніц тва з між на род ны мі 

парт нё ра мі. Акра мя ар га ні за цый 

мы ха це лі б уза е ма дзей ні чаць на 

гэ тым на прам ку з ін шы мі між на род-

ны мі гуль ца мі, уклю ча ю чы буй ныя 

кам па ніі, якія га то вы пра ца ваць на 

ка рысць устой лі ва га раз віц ця.

У най блі жэй шы час ва ўза е ма дзе-

ян ні з на шы мі між на род ны мі парт-

нё ра мі пла ну ем за пус ціць су мес ны 

пра ект «Пад трым ка на ма ган няў Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь у на цы я на лі за цыі і 

ла ка лі за цыі Мэт устой лі ва га раз віц-

ця». Ра бо та бу дзе іс ці па не каль кіх 

на прам ках: пад трым ка функ цы я-

на ван ня на цы я наль ных ме ха ніз маў 

па ім пле мен та цыі і па шы рэн ні МУР; 

са дзей ні чан не ў рас пра цоў цы на цыя -

наль ных і рэ гі я наль ных да ку мен таў 

праг на за ван ня і пла на ван ня з улі-

кам МУР; са дзей ні чан не ў ства рэн ні 

эфек тыў най сіс тэ мы ма ні то рын гу 

рэа лі за цыі Мэт на на цы я наль ным і 

мяс цо вым уз роў нях; кі ра ван не ве-

да мі, ма ні то рынг і ацэн ка.

Ак ту аль нае ін тэр в'юАк ту аль нае ін тэр в'ю

Мар' я на ШЧОТ КІ НА: «Устой лі вае раз віц цё 
за ле жыць ад кож на га з нас»


