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Фар маль на пе ры яд стар шын ства 
Бе ла ру сi ў СНД яшчэ не скон чыў-
ся, як не скон чыў ся i ка лян дар-
ны 2013 год. Але на па ся джэн нi 
вы шэй ша га ста тут на га ор га на 
Са друж нас цi Са ве це кi раў нi коў 
дзяр жаў, якое за пла на ва на на 
заўт ра, 25 каст рыч нi ка, ад бу-
дзец ца сiм ва лiч ная пе ра да ча 
стар шын ства Укра i не. У свае но-
выя пра вы тая ўсту пiць толь кi 1 
сту дзе ня бу ду ча га го да, та му сён-
ня са мы час аца нiць па пя рэд нiя 
вы нi кi бе ла рус ка га стар шын ства 
ў СНД.
Па ста ян ны паў на моц ны прад-
стаў нiк Бе ла ру сi пры ста тут ных 
i iн шых ор га нах СНД Ва сiль Пу га-
чоў лi чыць пе ры яд стар шын ства 
на шай кра i ны для Са друж нас цi ў цэ лым да во лi 
эфек тыў ным:

— Тра ды цый на кож ны год у СНД аб вя шча ец ца 
ней кi агуль ны тэ зiс, якi да па ма гае скан цэнт ра ваць 
ува гу кра iн на тэ ме, ад ноль ка ва ак ту аль най для 
ўсёй Са друж нас цi. Так, гэ ты год пра хо дзiць пад 
зна кам ахо вы на ва коль на га ася род дзя, што да во лi 
сiм ва лiч на для Са друж нас цi.

Эка ло гiя — агуль ны кло пат, як i тое, што за ста нец-
ца на шым на шчад кам: ля сы, жы вёль ны свет i ўсе рас-
лi ны, рэ кi ды акi я ны з усi мi на сель нi ка мi цi ўсё гэ та на 
ма люн ках, у аран жа рэ ях ды аква ры у мах. Для па вет ра, 
на двор'я, праб лем клi ма ту i гла баль на га па цяп лен ня, 
тэх на ген ных ка та стро фаў дзяр жаў най мя жы не iс нуе. 
Ме на вi та та кi па ды ход пра па на ваў Мiнск. I, зда ец ца, 
быў па чу ты ва ўсiх ста лi цах СНД.

Асноў ныя iнi цы я ты вы бе ла рус ка га стар шын ства, 
на кi ра ва ныя на ўма ца ван не па тэн цы я лу Са друж-
нас цi, — гэ та за ха ды па па вы шэн нi эфек тыў нас цi 
ўза е ма дзе ян ня дзяр жаў СНД у част цы рэа лi за цыi 
су мес ных эка на мiч ных, iн вес ты цый ных i iна ва цый ных 
пра ек таў, у пер шую чар гу — у сфе ры мiж га лi но вай i 
вы твор чай ка а пе ра цыi. Па-за ўва гай iн тэ гра цый на га 
ор га на не па вiн на за ста вац ца мiж дзяр жаў нае су пра-
цоў нiц тва ў га лi не кос ма су, транс пар ту, энер ге ты кi, 
сель скай гас па дар кi, тэ ле ка му нi ка цый, на на- i бiя-
тэх на ло гiй. Нель га ска заць, што за год мы да бi лi ся 
ней кiх аша лам ляль ных вы нi каў. Але зроб ле на га-
лоў нае: усiм кi рун кам су пра цоў нiц тва ад па вед ны мi 
ме ра пры ем ства мi, якiя пра во дзi лi ся па iнi цы я ты ве i 
паў на вар тас ным удзе ле бе ла рус ка га бо ку, на да дзе-
ны та кi iм пульс, якi да зво лiць су пра цоў нiц тву ак тыў на 
раз вi вац ца.

Кан цэп цыя бе ла рус ка га стар шын-
ства бы ла сфар му ля ва на прос та i 
ём ка: «Iн тэ гра цыя на ка рысць ча ла-
ве ка». Та му га лоў ны мi тэ ма мi го да 
ста лi ўма ца ван не доб ра су сед ства, 
раз вiц цё эка на мiч на га су пра цоў нiц тва 
кра iн СНД, са дзей нi чан не па вы шэн ню 
да ступ нас цi эка ла гiч ных тэх на ло гiй, 
па шы рэн не дыя ло гу куль тур.

Уся го за гэ ты пе ры яд бы ло ар га нi-
за ва на i пра ве дзе на ка ля 70 ме ра пры-
ем стваў эка на мiч на га, гу ма нi тар на га i 
мiж рэ гi я наль на га ха рак та ру, ары ен та-
ва ных на тое, каб iн тэ гра цый ныя пра-
цэ сы пры но сi лi кан крэт ную ка рысць 
на ро дам кра iн Са друж нас цi.

Эка ла гiч ны ак цэнт пры сут нi чаў ва 
ўсiх iнi цы я ты вах. Не дзi ва, што ме ра-
пры ем ствы па «зя лё най» тэ ма ты цы 

ста лi цэнт раль ны мi. Ме на вi та па iнi цы я ты ве Бе ла ру сi 
пры ня та па гад нен не аб су пра цоў нiц тве кра iн СНД у 
га лi не ахо вы на ва коль на га ася род дзя, прай шла мiж-
на род ная вы ста ва-кан фе рэн цыя «Ча ла век, эка ло гiя, 
экап ра дук цыя i тэх на ло гii», быў ар га нi за ва ны ХI Рэс-
пуб лi кан скi эка ла гiч ны фо рум i Мiж на род ны «круг лы 
стол» у На цы я наль най ака дэ мii на вук Бе ла ру сi, пры-
све ча ны да ступ нас цi «зя лё ных тэх на ло гiй» у энер-
ге ты цы, вы ка ры стан ню ад наў ляль ных кры нiц энер гii.

Тэ ма энер ге тыч най бяс пе кi, энер га збе ра жэн не, вы-
ка ры стан не аль тэр на тыў ных кры нiц сён ня на па рад ку 
дня ўсiх кра iн СНД. Та му дзя сят кi ана ла гiч ных ме ра-
пры ем стваў прай шлi ў мно гiх ста лi цах Са друж нас цi.

Ва ўсiм све це на зi ра ец ца па вы ша ная цi ка васць да 
вы ка ры стан ня ў роз ных га лi нах эка но мi кi ад наў ляль-
ных кры нiц энер гii. У дзяр жаў — удзель нiц СНД ёсць у 
гэ тай га лi не не бла гi па тэн цы ял. Кi ру ю чы ся мэ та мi раз-
вiц ця аль тэр на тыў най энер ге ты кi, у Бе ла ру сi i Укра i не 
ёсць «зя лё ны» та рыф (та рыф на пад клю чэн не), якi 
з'яў ля ец ца эка на мiч ным i па лi тыч ным ме ха нiз мам, 
пры зна ча ным для за лу чэн ня iн вес ты цый у тэх на ло гii 
вы ка ры стан ня ад наў ляль ных кры нiц энер гii.

Сут насць увя дзен ня спе цы яль ных та ры фаў у тым, 
што дзяр жа ва або на сель нiц тва куп ляе ў бiз нес ме-
наў энер гiю па спе цы яль ным, па вы ша ным та ры фе. 
I па бу до ва «чыс тых» элект ра стан цый ста но вiц ца эка-
на мiч на пры ваб най.

Раз вiц цё эка но мi кi ад наў ляль ных кры нiц энер гii iдзе 
ва ўсiх дзяр жа вах Са друж нас цi, але роз ны мi тэм па мi 
i па роз ных кi рун ках. У Кiр гi зii, Ра сii i Та джы кi ста не 
з iх гор ны мi рэ ка мi ёсць знач ны па тэн цы ял раз вiц ця 
вя лi кай гiд ра энер ге ты кi, у Ка зах ста не — вет ра- i гiд-
ра энер ге ты кi, у Ар ме нii — ма лой гiд ра энер ге ты кi, у 

Бе ла ру сi, Мал до ве i Ра сii — вы ка ры стан ня энер гii з 
бiя ма сы. У Азер бай джа не, Укра i не, Турк ме нi ста не i 
Уз бе кi ста не ак тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца энер гiя сон-
ца i вет ру.

Агуль най для дзяр жаў Са друж нас цi з'яў ля ец ца не-
аб ход насць да дат ко ва га раз вiц ця эка на мiч ных сты-
му лаў вы ка ры стан ня су час най энер ге ты кi з улi кам 
моц най кан ку рэн цыi з бо ку тра ды цый най. Да рэ чы, 
гэ тая праб ле ма не ўнi каль ная, з ёй су тык ну лi ся ўжо 
мно гiя кра i ны све ту. Бе ла рус кiя экс пер ты лi чаць, што 
трэ ба твор ча ўлiч ваць до свед кра iн, якiя прай шлi гэ-
ты шлях.

Та му па iнi цы я ты ве Бе ла ру сi пы тан не аб кан цэп цыi 
су пра цоў нiц тва ў сфе ры вы ка ры стан ня ад наў ляль ных 
кры нiц энер гii i пла не пер ша чар го вых ме ра пры ем-
стваў ўклю ча ны ў па ра дак дня чар го ва га па ся джэн ня 
Са ве та кi раў нi коў ура даў СНД, якое, як пла ну ец ца, 
прой дзе 20 лiс та па да ў Санкт-Пе цяр бур гу.

Аў та ры тэт най пля цоў кай, дзе праз прыз му эка ло гii 
раз гля даў ся ўвесь спектр пы тан няў мiж дзяр жаў на га 
су пра цоў нiц тва, стаў мiн скi Фо рум твор чай i на ву ко вай 
iн тэ лi ген цыi кра iн Са друж нас цi. Фо рум тра ды цый на 
збi рае на ву коў цаў, прак ты каў, лю дзей, якiя пры ма юць 
ра шэн нi, i мо ладзь, па лёт фан та зii якой яшчэ не аб ме-
жа ва ны во пы там, ад каз нас цю i ўво гу ле стом ле нас цю 
жыц цём. Дыс ку сii бы лi га ра чы мi, але ме на вi та спрэч кi 
здоль ны вы се чы тую iск ру, якая ста не аза рэ ннем.

Га лоў най вы сно вай амаль усiх дыс ку сiй фо ру му 
ста ла ра зу мен не та го, што ад эка ла гiч най свя до мас цi 
трэ ба пе ра хо дзiць да эка ла гiч на га мыс лен ня. Гэ та га 
не маг чы ма да бiц ца без су мес ных на ма ган няў у сфе ры 
аду ка цыi, без аку му ля ван ня су час на га во пы ту i пе ра-
да чы яго ўсiм за цi каў ле ным суб' ек там. Ме на вi та та му 
на фо ру ме бы ло пры ня та ра шэн не ства рыць па ста ян-
на дзей ны на ву ко вы клуб СНД — на ўзор вя до ма га i 
аў та ры тэт на га «Рым ска га клу ба».

Але зра зу ме ла, што най больш важ кiм ме ра пры-
ем ствам у рам ках бе ла рус ка га стар шын ства ў Са-
друж нас цi з'яў ля ец ца па ся джэн не кi раў нi коў дзяр-
жаў, якое ад бу дзец ца заўт ра, 25 каст рыч нi ка. Са мiт 
прэ зi дэн таў, ня гле дзя чы на за пла на ва ны па ра дак 
су стрэ чы з 17 пы тан няў, — гэ та больш па лi тыч нае 
ме ра пры ем ства, гэ та пра та кол, ура чыс тасць. Та му 
пры ем на, што на за пра шэн не аб ўдзе ле ў мiн скай 
су стрэ чы прэ зi дэн таў кра iн СНД ад гук ну лi ся ўсе лi-
да ры. Тым больш што з бо ку Мiн ска для да ра гiх 
гас цей так са ма па да ру нак — су стрэ ча лi да раў кра-
iн СНД ад бу дзец ца ў но вым па ла цы Не за леж нас цi, 
якi толь кi на пя рэ дад нi быў зда дзе ны бу даў нi ка мi. 
Так што iх ра бо ту бу дуць пры маць i ацэнь ваць ад ра зу 
на са мым вы со кiм уз роў нi.

Ла ры са РА КОЎ СКАЯ.

На пя рэ дад ні са мі ту кі раў ні коў дзяр жаў 
СНД «Звяз да» ўзя ла ін тэр в'ю ў пер ша га 
на мес ні ка стар шы ні Вы ка наў ча га ка-
мі тэ та — вы ка наў ча га сак ра та ра СНД 
Ула дзі мі ра ГАР КУ НА.

— Ула дзі мір Гі ля ра віч, да якой кра і ны 
пя рой дзе стар шын ства ў Са друж нас ці ў 
на ступ ным го дзе?

— Ка лі на па пя рэд нім па ся джэн ні Са ве та 
кі раў ні коў дзяр жаў СНД пры ма ла ся ра шэн-
не пра стар шын ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 
Са друж нас ці Не за леж ных Дзяр жаў у 2013 
го дзе, бы ло вы зна ча на, што су стра шын ства 
ў СНД ажыц цяў ля ец ца Турк ме ні ста нам (як 
па пя рэд нім стар шы нёй) і Укра і най (як на-
ступ ным стар шы нёй). Та му ча ка ец ца, што 
на са мі це, які ад бу дзец ца ў Мін ску, стар шын-
ства ў СНД на 2014 год бу дзе пе ра да дзе на 
Укра і не.

— З які мі іні цы я ты ва мі вы сту пае пе ра-
ем нік эс та фе ты стар шын ства?

— Пра ўсе іні цы я ты вы Укра і ны ў год стар-
шын ства ка заць, на пэў на, яшчэ ра на. Тым 
не менш ужо ця пер пра ду гледж ва ец ца пра-
вя дзен не ў гэ тай кра і не на ле та са мі ту СНД і 
ІX Фо ру му твор чай і на ву ко вай ін тэ лі ген цыі 
кра ін Са друж нас ці. Мож на вы ка заць зда гад-
ку, што іні цы я ты вы Укра і ны ў ней кай сту пе-
ні бу дуць пры све ча ны і пы тан ням раз віц ця 
ту рыз му, бо 2014 год пла ну ец ца аб вяс ціць 
Го дам ту рыз му ў СНД.

Мы ча ка ем, што ў блі жэй шы час Укра і най 
бу дуць прад стаў ле ны кан цэп цыя стар шын ства 
і план ме ра пры ем стваў па яе вы ка нан ні.

Трэ ба ад зна чыць, што ў Са друж нас ці Не-
за леж ных Дзяр жаў па спя хо ва рэа лі зу ец ца 
прак ты ка аб вя шчэн ня і пра вя дзен ня ў дзяр-
жа вах-удзель ні цах га доў гу ма ні тар най тэ ма-
ты кі. Так, ра шэн ня мі кі раў ні коў дзяр жаў Са-
друж нас ці 2009 год быў аб ве шча ны Го дам 
мо ла дзі, 2010-ы — Го дам на ву кі і іна ва цый, 
2011-ы — Го дам гіс то ры ка-куль тур най спад-
чы ны, 2012-ы — Го дам спор ту і зда ро ва га 
ла ду жыц ця. Ця пе раш ні, 2013-ы, аб ве шча ны 
Го дам эка ла гіч най куль ту ры і ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя.

— Як вы ацэнь ва е це вы ні кі стар шын-
ства Бе ла ру сі ў СНД сё ле та?

— Важ на за ўва жыць, што для лю бой 
дзяр жа вы-ўдзель ні цы стар шын ства ў СНД 
з'яў ля ец ца га на ро вым аба вяз кам. І ўсе пра-
ек ты, якія рэа лі зу юц ца ў год стар шын ства, 
на кі ра ва ны на тое, каб пры но сіць ка рысць 
на шым дзяр жа вам і на шым на ро дам.

Бе ла рус кае стар шын ства, якое пра хо-
дзіць пад дэ ві зам «Ін тэ гра цыя на карысць 
ча ла ве ка: ума ца ван не доб ра су сед ства, раз-
віц цё эка на міч на га су пра цоў ніц тва, са дзей-
ні чан не па вы шэн ню да ступ нас ці эка ла гіч ных 
«зя лё ных» тэх на ло гій, па шы рэн не дыя ло гу 
куль тур» яшчэ не за вер ша на. Тым не менш 
вар та ад зна чыць вель мі ад каз нае стаў лен-
не Бе ла ру сі да свай го ста ту су сё ле та. Яна 
пра па на ва ла больш за 70 агуль на знач ных 
ме ра пры ем стваў эка на міч на га, эка ла гіч на га, 
гу ма ні тар на га і між рэ гі я наль на га ха рак та ру, 
на кі ра ва ных на раз віц цё ін тэ гра цый ных пра-
цэ саў і ўма ца ван не СНД.

Асаб лі вая ўва га на да ва ла ся рас пра цоў цы 
да ку мен таў, якія ўно сі лі ся на па ся джэн нях 
вы шэй шых ор га наў Са друж нас ці. Так, на па-
ся джэн ні Са ве та кі раў ні коў ура даў 31 мая 
бя гу ча га го да ў Мін ску пад пі са на 12 да моў ле-
нас цяў, пры све ча ных раз віц цю іна ва цый на га 
су пра цоў ніц тва, ахо ве на ва коль на га ася род-
дзя, су пра цоў ніц тву ў воб лас ці вы ка ры стан ня 
атам най энер гіі ў мір ных мэ тах, уза е ма дзе ян-
ню ў воб лас ці сель скай гас па дар кі, раз віц цю 
ра дыё на ві га цыі дзяр жаў СНД.

Я ўжо згад ваў, што ця пе раш ні год аб ве-
шча ны ў Са друж нас ці Го дам эка ла гіч най 
куль ту ры і ахо вы на ва коль на га ася род дзя. 
Знач ная коль касць ме ра пры ем стваў эка ла-
гіч най скі ра ва нас ці, а іх ка ля са ра ка, прай шла 
ме на ві та ў Бе ла ру сі. Зна ка вай па дзе яй го да 
ста ла пад пі сан не іні цы я ва на га Рэс пуб лі кай 
Бе ла русь Па гад нен ня пра су пра цоў ніц тва ў 
галіне ахо вы на ва коль на га ася род дзя.

Вя лі кі пос пех ме лі Між на род ная вы ста ва 
кра ін СНД «Ча ла век. Эка ло гія. Экап ра дук-
цыя і тэх на ло гіі—2013» і VІІІ Фо рум твор чай 
і на ву ко вай ін тэ лі ген цыі дзяр жаў СНД, які, 
на дум ку ўдзель ні каў, стаў най важ нейшым 
ме ра пры ем ствам гу ма ні тар най скі ра ва нас ці 
ў Са друж нас ці.

У рам ках пла на ме ра пры ем стваў па рэа-
лі за цыі кан цэп цыі стар шын ства Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь ад бы лі ся па ся джэн ні Са ве та кі раў-
ні коў дзяр жаў ных ін фар ма цый ных агенц тваў 
СНД, Са ве та па куль тур ным су пра цоў ніц тве 
дзяр жаў — удзель ніц Са друж нас ці, Мін ская 
між на род ная кніж ная вы ста ва-кір маш, між-
на род ныя «Са ха раў скія чы тан ні — 2013», 
Між на род ны мо ла дзе вы фо рум дзяр жаў — 
удзель ніц СНД «Сяб роў ства без ме жаў» і 
шэ раг ін шых знач ных ме ра пры ем стваў.

Не су мнен на, у Бе ла русі прой дзе яшчэ ня-
ма ла ці ка вых фо ру маў і су стрэч. І цэнт раль-
ным з іх ста не са міт кі раў ні коў дзяр жаў 25 
каст рыч ні ка 2013 го да.

— Яшчэ ад ным ці ка вым да ку мен там, 
пад пі са ным у маі, ста ла за цвяр джэн не 11 
пі лот ных пра ек таў у рам ках Між дзяр жаў-
най пра гра мы іна ва цый на га су пра цоў ніц-
тва да 2020 го да на су му $190 млн. Чым 
гэ тыя пра ек ты важ ныя для СНД?

— Тэ ма ты ка пра ек таў за кра нае прак тыч-
на ўсе галіны эка но мі кі дзяр жаў — удзель ніц 
СНД: ін дуст рыя на на сіс тэм, авія цый на-кас-
міч ныя і транс парт ныя сіс тэ мы, энер га эфек-
тыў насць, ме ды цы на, ін фар ма цый ныя тэх на-
ло гіі і ін шыя сфе ры. У рэа лі за цыі пра ек таў 
ужо за ці каў ле ны ін вес та ры і спа жыў цы бу-
ду чай пра дук цыі.

Яр кім пры кла дам важ нас ці гэ тых пра ек-
таў для дзяр жаў — удзель ніц СНД з'яў ля ец ца 
пра ект МАКСМ — рас пра цоў ка і сер ты фі ка-
цыя мна га мэ та вай аэ ра кас міч най сіс тэ мы 
пра гноз на га ма ні то рын гу, а так са ма ства-
рэн не на яе асно ве сэр ві саў комп лекс на га 

па да ван ня ін фар ма цыі для па пя рэ джан ня 
над звы чай ных сі ту а цый пры род на га і тэх-
на ген на га ха рак та ру. У рэа лі за цыі пра ек та 
ўдзель ні ча юць на ву ко ва-вы твор чыя ка лек-
ты вы з Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Ра сіі 
і Укра і ны. Яго бюд жэт скла дае ка ля 16 млн 
до ла раў.

— Ці ча ка ец ца па шы рэн не пе ра лі ку 
пра ек таў у рам ках гэ тай Пра гра мы?

— За цвер джа ны пе ра лік пі лот ных пра-
ек таў не з'яў ля ец ца кан чат ко вым. Ён бу дзе 
на паў няц ца і коль кас на, і якас на. У гэ тых мэ-
тах Між дзяр жаў ная ра да па су пра цоў ніц тве 
ў на ву ко ва-тэх ніч най і іна ва цый най сфе рах 
вя дзе па ста ян ную пра цу па ад бо ры між дзяр-
жаў ных іна ва цый ных пра ек таў. У пры ват-
нас ці, на X па ся джэн ні ра ды ў ве рас ні 2013 
го да бы ло ўхва ле на 38 но вых пра ек таў, якія 
прай шлі на цы я наль ныя экс пер ты зы. Ця пер 
ідзе пра ца па фар мі ра ван ні пра ек та Пе ра лі ку 
між дзяр жаў ных іна ва цый ных пра ек таў Пра-
гра мы для прад стаў лен ня на раз гляд Са ве та 
кі раў ні коў ура даў Са друж нас ці Не за леж ных 
Дзяр жаў у 2014 го дзе.

— Год ужо дзей ні чае зо на сва бод на га 
ганд лю для кра ін СНД. Якія пер шыя вы-
ні кі? Ці паў плы ва ла гэ та на эка на міч нае 
жыц цё кра ін-удзель ніц?

— Дзя куй за пы тан не. У наш час Да га вор 
аб зо не сва бод на га ганд лю, пад пі са ны 18 
каст рыч ні ка 2011 го да, ра ты фі ка ва ны і на быў 
сі лу для Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Мал-
до вы, Ра сіі і Укра і ны. Кыр гыз стан і Та джы кі-
стан за вяр ша юць пра цэ ду ру ра ты фі ка цыі.

Ха це ла ся б ад зна чыць, што пры ня ты Да-
га вор іс тот на ма дэр ні за ваў і ап ты мі за ваў 
нар ма тыў на-пра ва вую ба зу, якая рэ гу люе 
ганд лё выя ад но сі ны ў СНД, з улі кам нор маў 
і пра віл Су свет най ганд лё вай ар га ні за цыі. 
Ён пер ша па чат ко ва на кі ра ва ны на перс пек-
ты ву, за клі ка ны са дзей ні чаць па вы шэн ню 
кан ку рэн та здоль нас ці дзяр жаў-удзель ніц і 
іх па спя хо ва му ўва хо джан ню ў су свет ную 
ганд лё ва-эка на міч ную сіс тэ му.

Сён ня ўдзель ні кі Да га во ра не ўжы ва юць 
ва ўза ем ным ганд лі мыт ныя пош лі ны, за 
вы клю чэн нем не ка то рых вы ня ткаў, пра ду-
гле джа ных гэ тым да ку мен там. У пры ват нас-
ці, ба кі ўжы ва юць ім парт ныя пош лі ны 
ўся го на тры та ва ры: спірт, цу кар і ты-
ту нё выя вы ра бы, і пош лі ны на іх за хоў-
ва юц ца толь кі да 1 сту дзе ня 2015 го да. 
Экс парт ныя пош лі ны «за ма ро жа ны» на 
іс ну ю чым уз роў ні, і экс пер ты дзяр жаў 
пры сту пі лі да пе ра моў па іх па этап най 
ад ме не.

Вы кон ва юц ца па ла жэн ні Да га во ра ў 
част цы не вы ка ры стан ня за ба рон і коль-
кас ных аб ме жа ван няў ва ўза ем ным 
ганд лі. У яе рам ках за вяр ша ец ца фар-
мі ра ван не ка мі сіі экс пер таў па да зво ле 
маг чы мых спрэ чак, ак ты ві за ва ны пе ра-
га вор ны пра цэс па пра ек це Да га во ра аб 
сва бод ным ганд лі па слу га мі.

Та кім чы нам, мож на кан ста та ваць, 
што Да га вор дзей ні чае і яго па ла жэн ні 
рэа лі зу юц ца. Свед чан не гэ та му — за-
ці каў ле насць Уз бе кі ста на ва ўдзе ле ў 
Да га во ры, што за фік са ва на ў ад па вед-
ным пра та ко ле, пры ня тым кі раў ні ка мі 
ўра даў 31 мая.

— Апош нім ча сам вель мі аб васт ры-
лі ся праб ле мы, вы клі ка ныя пра цоў-
най міг ра цы яй ў рам ках Са друж нас ці. 
Як кра і ны-ўдзель ні цы ба чаць іх вы-
ра шэн не?

— Як вя до ма, міг ра цыя ў рам ках Са-
друж нас ці аб умоў ле на са цы яль на-эка-
на міч най ма ты ва цы яй.

Асноў ная праб ле ма сён ня — аба ро на ад 
не ле галь най міг ра цыі, пе ра адо лен не сты хій-
нас ці пра цоў най міг ра цыі, на дан не гэ та му 
пра цэ су ўстой лі ва га і праз рыс та га ха рак та ру, 
які ад каз вае ін та рэ сам дзяр жаў — удзель ніц 
СНД.

Міг ра цый ная ўза е ма за леж насць пры му-
шае дзяр жа вы ства раць не аб ход ную інф ра-
струк ту ру ў вы гля дзе міг ра цый ных цэнт раў, 
дзяр жаў ных і пры ват ных агенц тваў за ня тас-
ці, рэ кру тын га вых кам па ній, скла даць двух-
ба ко выя да моў ле нас ці і ўдзель ні чаць у між-
дзяр жаў ным су пра цоў ніц тве.

Раз віц цё ле галь най міг ра цыі як аль тэр на-
ты вы не за кон най міг ра цыі, ства рэн не адзі-
на га рын ку пра цы як ме ха ніз ма вы раў ноў-
ван ня рэ гі я наль на га дыс ба лан су пра цоў ных 
рэ сур саў свед чыць пра імк нен не дзяр жаў 
— удзель ніц СНД не прос та рэ ага ваць су-
мес на на най больш вост рыя праб ле мы, што 
ўзні ка юць у су вя зі з міг ра цы яй, як гэ та бы ло 
ў не да лё кім мі ну лым, але і вы бу доў ваць уз-
год не ную сіс тэ му кі ра ван ня міг ра цый ны мі 
пра цэ са мі, якая да зво лі ла б у мак сі маль най 
сту пе ні вы ка рыс тоў ваць па зі тыў ны па тэн цы-
ял міг ра цыі ў ін та рэ сах ба коў.

Та кі комп лекс ны па ды ход за фік са ва ны ў 
Дэк ла ра цыі пра ўзгод не ную міг ра цый ную па-
лі ты ку дзяр жаў — удзель ніц СНД, якая бы ла 
пры ня та кі раў ні ка мі дзяр жаў 5 каст рыч ні ка 
2007 го да, і Кан вен цыі дзяр жаў — удзель ніц 
СНД пра пра ва вы ста тус пра цаў ні коў-міг ран-
таў і чле наў іх сем' яў (пры ня та кі раў ні ка мі 
ўра даў 14 ліс та па да 2008 го да).

Ду маю, што ў гэ тай сфе ры мы па куль на 
па чат ку шля ху.

— Якія пос пе хі да сяг ну тыя ў су пра цоў-
ніц тве дзяр жаў — удзель ніц СНД у па бу до-
ве і раз віц ці ін фар ма цый най пра сто ры?

— Вы вы дат на ве да е це, што срод кі ма-
са вай ін фар ма цыі з'яў ля юц ца ад ным з сіс-
тэм ных ін сты ту таў дзяр жа вы і су час най гра-
ма дзян скай су поль нас ці. Іх ро лю не маг чы ма 
пе ра аца ніць не толь кі ў вы ка нан ні ін фар-
ма цый най функ цыі, але і ў фар мі ра ван ні 
гра мад скай дум кі, ацэ нак па дзей. Та му над-
звы чай важ на, каб усе СМІ кра ін Са друж-
нас ці, у тым лі ку і элект рон ныя, слу жы лі 

ін та рэ сам куль тур на га і ду хоў на га зблі жэн ня 
на ро даў, сцвяр джэн ню ідэа лаў гу ма ніз му, 
доб ра су сед ства і па ра зу мен ня па між на-
шы мі кра і на мі.

Важ ную ро лю тут ады гры ва юць дзяр жаў-
ныя ін фар ма цый ныя агенц твы, якія су пра-
цоў ні ча юць у рам ках Ін фарм са ве та кра ін 
СНД. Пры яго ак тыў ным удзе ле сён ня ство-
ра ны спры яль ныя ўмо вы для бес пе ра шкод-
на га рас паў сюдж ван ня ін фар ма цыі і аб ме ну 
ін фар ма цый ны мі па то ка мі.

Асаб лі вае мес ца ў асвят лен ні па лі тыч-
ных па дзей і пра цэ саў, якія ад бы ва юц ца ў 
дзяр жа вах — удзель ні цах СНД, на ле жыць 
Між дзяр жаў най тэ ле ра дыё кам па ніі «Мир» і 
ня даў на ство ра на му ін фар ма цый на му круг-
ла су тач на му спа да рож ні ка ва му ка на лу «Мир 
24». МТРК «Мир» су мес на з Са ве там кі раў-
ні коў дзяр жаў ных і гра мад скіх тэ ле ра дыё ар-
га ні за цый ства ры лі Між дзяр жаў ны ін фар ма-
цый ны пул.

Роз на ба ко вую ін фар ма цыю па ўсіх най-
важ ных кі рун ках дзей нас ці Са друж нас ці 
мож на заў сё ды знай сці на сай це Вы ка наў-
ча га ка мі тэ та і ін тэр нэт-пар та ле СНД, які ў 
паў на вар тас ным рэ жы ме пра цуе са снеж ня 
2011 го да.

Ак ты ві за ва ла ся пра ца ство ра на га зу сім 
ня даў на Клу ба га лоў ных рэ дак та раў кра ін 
СНД і Бал тыі. У яго рам ках дзей ні чае экс-
перт ная су поль насць, што да зва ляе Клу бу 
стаць аў та ры тэт най ана лі тыч най і ка му ні ка-
цый най пля цоў кай для аб мер ка ван ня най-
больш ак ту аль ных праб лем.

Трэ ба ска заць, што кі раў ні кі дзяр жаў і 
ўра даў кра ін Са друж нас ці на да юць знач-
ную ўва гу раз віц цю ін фар ма цый най пра-
сто ры. Да стат ко ва на зваць адзін з апош ніх 
да ку мен таў, пры ня тых Са ве там кі раў ні коў 
ура даў у ве рас ні 2012 го да: гэ та Стра тэ гія 

су пра цоў ніц тва дзяр жаў — удзель ніц СНД 
у па бу до ве і раз віц ці ін фар ма цый на га гра-
мад ства і план дзе ян няў па яе рэа лі за цыі 
на пе ры яд да 2015 го да, якія ад люст роў-
ва юць агуль нае ба чан не шля хоў па бу до вы 
ін фар ма цый на га гра мад ства на пра сто ры 
Са друж нас ці.

У лі ку пра па ноў, якія до сыць ак тыў на рэа-
лі зу юц ца ў наш час, ха це ла ся б звяр нуць 
ува гу на раз віц цё ін фар ма цый на-мар ке-
тын га вых цэнт раў, «Элект рон на га ўра да» і 
«Элект рон най ахо вы зда роўя».

— Якім бу дзе па ра дак дня па ся джэн-
няў са ве таў мі ніст раў за меж ных спраў 
і кі раў ні коў дзяр жаў Са друж нас ці 24-25 
каст рыч ні ка?

— Па ра дак дня па ся джэн няў вы шэй шых 
ор га наў Са друж нас ці бу дзе вель мі на сы ча-
ным і змяс тоў ным.

Ча ка ец ца, што кі раў ні кі дзяр жаў раз-
гле дзяць 14 пра ек таў да ку мен таў, якія рэг-
ла мен ту юць роз ныя кі рун кі ўза ем на га су-
пра цоў ніц тва: ба раць ба з ка руп цы яй, зла-
чын нас цю, тэ ра рыз мам, ганд лем людзь мі; 
уза е ма дзе ян не ў гу ма ні тар най сфе ры, пад-
рых тоў ка да свят ка ван ня 70-год дзя Пе ра мо гі 
ў Вя лі кай Ай чын най вай не 1941-1945 га доў. 
Пла ну ец ца аб мер ка ваць і пры няць ра шэн ні 
пра аб вя шчэн не 2015 го да ў Са друж нас ці 
Не за леж ных Дзяр жаў Го дам ве тэ ра наў Вя-
лі кай Ай чын най вай ны 1941—1945 га доў. 
Так са ма бу дзе раз гле джа на ін фар ма цыя пра 
дзей насць Між пар ла менц кай асамб леі дзяр-
жаў — удзель ніц Са друж нас ці Не за леж ных 
Дзяр жаў па рэа лі за цыі ра шэн няў вы шэй шых 
ста тут ных ор га наў СНД.

Як я ўжо ка заў, прэ зі дэн ты раз гле дзяць 
пы тан ні пра стар шын ства ў Са друж нас ці 
Не за леж ных Дзяр жаў у 2014 го дзе і пра аб-
вя шчэн не 2014 го да Го дам ту рыз му ў СНД, 
не ка то рыя пы тан ні ар га ні за цый на га ха рак-
та ру.

У рам ках рэа лі за цыі між дзяр жаў най пра-
гра мы «Куль тур ныя ста лі цы Са друж нас ці» 
вы ра ша на ўша на ваць ста ту сам куль тур ных 
ста ліц га ра ды Ал ма ты (Ка зах стан) і Ош (Кыр-
гыз стан). Па ві нен ад зна чыць, што гэ тая пра-
гра ма вель мі ці ка вая для дзяр жаў. Гэ та па-

цвяр джае пе ра лік га ра доў, уша на ва ных 
ста ту сам куль тур ных ста ліц, які што год 
аб наў ля ец ца. На пра ця гу трох па пя-
рэд ніх га доў яго ўла даль ні ка мі па чар-
зе бы лі: Га ба ла (Азер бай джан), Гюм ры 
(Ар ме нія), Го мель і Ма гі лёў (Бе ла русь), 
Аста на (Ка зах стан), Уль я наўск (Ра сія), 
Ма ры (Турк ме ні стан).

Са вет мі ніст раў за меж ных спраў 
СНД сёння пла нуе раз гле дзець пра-
ек ты да ку мен таў, вя лі кая част ка якіх 
бу дзе ўне се на на аб мер ка ван не Са-
ве та кі раў ні коў дзяр жаў Са друж нас ці 
25 каст рыч ні ка. Кі раў ні кі знеш не па лі-
тыч ных ве дам стваў аб мяр ку юць пра-
ект Стра тэ гіі раз віц ця су пра цоў ніц тва 
кра ін Са друж нас ці ў воб лас ці ту рыз му 
на пе ры яд да 2020 го да і ад па вед ны 
план ме ра пры ем стваў на 2014-2015 
га ды па рэа лі за цыі гэ тай Стра тэ гіі, а 
так са ма шэ раг ін шых агуль на знач ных 
пы тан няў.

На пры кан цы ад зна чу, што Мін скі 
са міт, без умоў на, ста не важ най вя хой 
на шля ху да лей ша га раз віц ця СНД у 
мэ тах са дзей ні чан ня ўстой лі ва му са-
цы яль на му раз віц цю дзяр жаў-удзель-
ніц, ума ца ван ню бяс пе кі і па шы рэн ню 
гу ма ні тар ных су вя зяў на пра сто ры Са-
друж нас ці.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

АГУЛЬНЫ ШЛЯХ ДА ПА РА ЗУ МЕН НЯ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Ра сія, як удзель нік Мыт на га 
са ю за, не мо жа на на цы я наль ным 
уз роў ні вый сці з зо ны сва бод на га 
ганд лю СНД, па коль кі гэ тае пы-
тан не ад но сіц ца да кам пе тэн цыі 
Еў ра зій скай эка на міч най ка мі сіі. 
А зна чыць, за кон на ўвес ці якія-
не будзь да дат ко выя аб ме жа-
валь ныя за хады су праць ім пар ту 
з Укра і ны (у тым лі ку рэ экс пар та-
ва ных праз Укра і ну з ЕС та ва раў) 
Маск ва ў ад на ба ко вым па рад ку 
так са ма не змо жа. А парт нё ры 
па МС — Бе ла русь і Ка зах стан 
— ужо за яві лі, што не га раць жа-
дан нем раз бу раць свой ган даль 
з Укра і най.

З ад на го бо ку, пы тан не мож на 
вы ра шыць на пад ста ве кам пра мі-
су — са лі дар на па вы сіць пош лі ны 
ў ганд лі з Укра і най па ад чу валь-
ных та ва рах, не ла дзя чы мыт ных 
вой наў. І па куль што ме на ві та та кі 
па ды ход быў анан са ва ны Аляк-
санд рам Лу ка шэн кам.

Ад нак, як па каз вае прак ты ка, 
у Ра сіі заў сё ды зна хо дзіц ца па ра 
дзея чаў, га то вых пад ло зун га мі 
«аба ро ны ін тэ гра цыі» (або аба-

ро ны свай го рын ку) зла дзіць за-
ва руш ку, якая зні шчыць лю быя 
маг чы мас ці для гэ тай са май ін-
тэ гра цыі. А па ра лель на за ра біць 
міль ён-дру гі до ла раў на кант ра-
бан дзе або па стаў ках з ін шых 
кра ін на ні шы рын ку, якія ста лі 
пус ты мі.

І гэ тыя ка ле гі мо гуць ця пер па-
спра ба ваць «зла маць праз ка ле-
на» Бе ла русь і Ка зах стан і пры-
му сіць іх да ўвя дзен ня фак тыч на 
за ба рон ных за ха даў су праць Укра-
і ны. Гэ та, па-пер шае, ста не кан цом 
Мыт на га са ю за і ўсёй еў ра зій скай 
ін тэ гра цыі, а па-дру гое, ні на ёту 
не зро біць Укра і ну блі жэй шай да 
Ра сіі.

Еў ра зій скі са юз 
у су свет ным 
па рад ку дня

Але ёсць усё ж та кі сур' ёз ныя 
пад ста вы мер ка ваць, што на та-
кі ра ды каль ны сцэ нар Маск ва 
не пой дзе ні пры якіх аб ста ві нах. 
Сён ня Ра сія, якая ідзе на маш таб-
ныя са ступ кі ЗША па сі рый скім і 
іран скім пы тан нях, ві да воч на, ча-
кае са дзей ні чан ня Ва шынг то на ў 

бла ка ван ні аса цы я цыі Укра і ны з 
Еў ра са ю зам. Ад нак Еў ра пей скі 
са юз, які су тык нуў ся з ціс кам з бо-
ку ЗША па пы тан нях еў ра-ат лан-
тыч най зо ны сва бод на га ганд лю і 
стра ціў да вер да Ва шынг то на пас-
ля апуб лі ка ван ня Эд вар дам Сноў-
дэ нам звес так аб аме ры кан скім 
шпі я на жы су праць еў ра пей скай 
элі ты, не схіль ны пры слу хоў вац ца 
да мер ка ван ня за акі ян ска га парт-
нё ра. Еў ро пу пры ваб лі вае маг чы-
масць «ка ла ні за цыі» Укра і ны (а 
маг чы ма, і ін шых кра ін рэ гі ё на) як 
спо са бу вы ва ду еў ра зо ны з кры-
зі су. Тым больш што ЗША, якія 
ў чар го вы раз не мо гуць вы ра-
шыць свае фі нан са выя праб ле-
мы, ужо не зда юц ца та кі мі ўплы-
во вы мі і гроз ны мі, як ра ней. Ды і 
адзін ства па ўсход не еў ра пей скіх 
пы тан нях ся род аме ры кан скай 
элі ты ня ма.

Та му ў блі жэй шыя тыд ні і ме-
ся цы Са друж насць Не за леж ных 
Дзяр жаў і еў ра зій ская ін тэ гра цыя 
бу дуць зна хо дзіц ца ў цэнт ры гла-
баль на га па рад ку дня. Фран цуз-
скае МЗС ужо дру гі раз абу ры ла ся 
ад нос на ін фар ма цыі аб пра слу хоў-
ван ні аме ры кан скі мі спец служ ба мі 

тэ ле фон ных пе ра мо ў фран-
цуз скіх гра ма дзян. Са удаў-
ская раз вед ка спы няе су пра-
цоў ніц тва з аме ры кан ца мі па 
пы тан нях пад трым кі сі рый скай 
апа зі цыі і збі ра ец ца фар сі ра-
ваць па дзеі без ўзгад нен ня з 
Ва шынг то нам. Тур цыя ад наў-
ляе дыя лог аб ус туп лен ні ў ЕС. 
Са вет Еў ро пы аб ві на вач вае 
Ра сію ў ан ты іс лам скім ра сіз ме 
ў су вя зі з арыш там прад стаў-
ні ка азер бай джан скай ды яс-
па ры па «бі ру лёў скай спра ве». 
У гэ тым но вым гла баль ным 
рас кла дзе зна чэн не еў ра зій-
скай ін тэ гра цыі і яе ўдзель ні-
каў рэз ка па вы ша ец ца.

Юрый ЦА РЫК,
кі раў нік 

Бе ла рус кай 
гру пы развіцця.

Рэа лі за цыя пра ек та МАКСМ на пра сто ры СНД да зво ліць ства рыць эфек тыў ную сіс тэ му 
праг на за ван ня над звы чай ных сі ту а цый і іх па пя рэ джван ня.
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Ва сiль ПУ ГА ЧОЎ:

«Год бе ла рус ка га стар шын ства — «Год бе ла рус ка га стар шын ства — 
не 365 дзён, а 365 спраў на ка рысць СНД»не 365 дзён, а 365 спраў на ка рысць СНД»

СА МІТ СНД: 
ІНТ РЫ ГА НА ВЯ ЛІ КАЙ 
ШАХ МАТ НАЙ ДОШ ЦЫ

Вар та ад зна чыць вель мі ад каз нае 
стаў лен не Бе ла ру сі да свай го ста ту су 
сё ле та. Яна пра па на ва ла больш за 
70 агуль на знач ных ме ра пры ем стваў 
эка на міч на га, эка ла гіч на га, 
гу ма ні тар на га і між рэ гі я наль на га 
ха рак та ру, на кі ра ва ных на раз віц цё 
ін тэ гра цый ных пра цэ саў.

Не су мнен на, у Бе ла русі прой дзе 
яшчэ ня ма ла ці ка вых фо ру маў 
і су стрэч. І цэнт раль ным з іх ста не 
Са міт кі раў ні коў дзяр жаў 
25 каст рыч ні ка 2013 го да.

Фота БЕЛТА.


