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На гэ тым тыд ні Мінск 
з афі цый ным ві зі там 
на ве даў Прэ зі дэнт 
Егіп та Аб дэль Фа тах 
ас-Сі сі. Стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ха іл 
МЯС НІ КО ВІЧ пры няў 
удзел у су стрэ чы з вы со кім 
гос цем, якая прай шла 
ў Па ла це прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду.

Як па ве дам ляе прэс-
служ ба верх няй па ла ты пар-
ла мен та, пад час пе ра га во-
раў Мі ха іл Мяс ні ко віч пра-
па на ваў на даць ды на мі ку 
су пра цоў ніц тву дзвюх кра ін 
у га лі не на ву кі і тэх на ло гій.

— Мы маг лі б больш 
ак тыў на пра ца ваць у пы-
тан нях транс фе ру ве даў і 
во пы ту Бе ла ру сі ў ме ды цы-
не, ін жы нер най сфе ры, ін-
фар ма цый ных тэх на ло гі ях 
і мно гіх ін шых кі рун ках, — 
ад зна чыў ён.

Акра мя та го, стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі ак цэн та-
ваў ува гу на маг чы мас цях 
пры цяг нен ня мо ла дзі Егіп-
та для атры ман ня аду ка цыі 
ў бе ла рус кіх ВНУ. Кра і ны 
так са ма мо гуць больш ак-
тыў на раз ві ваць дзе ла выя 
ста сун кі і ства раць су мес-
ныя кам па ніі, упэў не ны 
спі кер верх няй па ла ты бе-
ла рус ка га пар ла мен та.

На пе ра га во рах аб мяр-
коў ва лі ся перс пек ты вы двух-
ба ко ва га су пра цоў ніц тва ў 
сфе ры ту рыз му і куль ту ры.

* * *
Аб сфе рах уза е ма дзе-

ян ня, якія ўяў ля юць уза-
ем ную ці ка васць, і ро лі 
між пар ла менц ка га парт-
нёр ства ва ўма ца ван ні ад-
но сін па між кра і на мі на пя-
рэ дад ні яго ві зі ту ў ін тэр-
в'ю га зе це Akbar Al-Youm 
рас ка заў стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Мі ха іл Мяс ні ко віч.

— Мі ха іл Ула дзі мі ра-
віч, як вы ацэнь ва е це 
маг чы мас ці ўма ца ван ня 
су пра цоў ніц тва Бе ла ру-
сі і Егіп та з улі кам ця пе-
раш ня га ві зі ту?

— Ві зіт Яго Пра вас ха дзі-
цель ства Прэ зі дэн та Егіп та 
Аб дэль Фа та ха ас-Сі сі ста-
не пер шым афі цый ным ві-
зі там у Бе ла русь у гіс то рыі 
бе ла рус ка-егі пец кіх ад-
но сін. У гэ тым яго пэў ная 
зна ка васць. Мы звяз ва ем 
з ві зі там вя лі кія ча кан ні па 
ўма ца ван ні і па шы рэн ні 
двух ба ко ва га су пра цоў-
ніц тва і раз ліч ва ем, што 
ён ад крые но вую ста рон ку 
ў на шых ад но сінах.

Егі пет з'яў ля ец ца важ-
ным і на дзей ным па лі тыч-
ным парт нё рам Бе ла ру сі 
на Бліз кім Ус хо дзе і аф-
ры кан скім кан ты нен це. 
У апош нія га ды па лі тыч-
ны дыя лог па між на шы мі 
кра і на мі пры кмет на ак ты-
ві за ваў ся. У яго асно ве — 
ад кры тыя і дру жа люб ныя 
ад но сі ны па між кі раў ні ка мі 
дзяр жаў.

Ві зіт Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь Аляк санд ра 
Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі ў Егі-
пет, які ад быў ся ў сту дзе ні 
2017 го да, з'яў ля ец ца доб-
рым па цвяр джэн нем імк-
нен ня Бе ла ру сі па вы шаць 
уз ро вень двух ба ко вых су-
вя зяў з Егіп там. Па вы ні ках 
пе ра га во раў, якія прай шлі 
та ды ў Ка і ры, вы зна ча ны 
най больш перс пек тыў ныя 
кі рун кі ўза е ма дзе ян ня на-
шых дзяр жаў. Рас пра ца ва-
на і рэа лі за ва на да рож ная 
кар та па раз віц ці су пра-
цоў ніц тва на 2017—2018 га-
ды. Ство ра ны між пар ла-
менц кія гру пы друж бы. 
Да сяг ну ты да моў ле нас ці 
аб но вых су мес ных пра-
ек тах — у пра мыс ло вас-

ці, сель скай гас па дар цы, 
дрэ ва ап ра цоў цы, на ву цы 
і аду ка цыі.

У лю тым 2018 го да ў 
Егіп це ад кры лі збо рач ную 
вы твор часць гру за вых аў-
та ма бі ляў МАЗ. Упер шы ню 
па ча ла ся па стаў ка на егі-
пец кі ры нак ка му наль най 
і да рож най тэх ні кі кам па-
ніі «Амка дор». Рэа лі за ва-
ны кант рак ты па збор цы 
сель ска гас па дар чых ма-
шын «Баб руй скаг ра маш». 
Па спя хо ва пра цуе збо рач-
ная вы твор часць Мінск ага 
трак тар на га за во да. Гэ та 
да лё ка не поў ны пе ра лік 
пра ек таў. У ця пе раш ні час 
бе ла рус кі мі кам па ні я мі 

пра пра цоў ва ец ца ства рэн-
не ў Егіп це вы твор час цяў 
збож жа ўбо рач ных кам-
бай наў, ру ха ві коў, кам прэ-
са раў, элект ро бу саў. Гэ та 
доб рыя пры кла ды ўза е ма-
вы гад на га парт нёр ства, і 
іх, мяр кую, бу дзе больш. 
Асаб лі васць су пра цоў ніц-
тва ў пра мыс ло вай сфе ры 
ў тым, што бе ла рус кія і егі-
пец кія кам па ніі ства ра юць 
вы твор чыя ма гут нас ці ў 
Егіп це, а зна чыць, но выя 
пра цоў ныя мес цы для гра-
ма дзян гэ тай кра і ны.

Ад прос та га ганд лю пе-
ра хо дзім да но вых фор маў 
парт нёр ства, гэ та зна чыць 
пра мыс ло вай ка а пе ра цыі, 
ін вес ты цый на га су пра цоў-
ніц тва, ства рэн ня су мес ных 
кам па ній і вы твор час цяў. 
Усё гэ та ў кан чат ко вым вы-
ні ку пра цуе на ўма ца ван не 
на цы я наль ных эка но мік, 
па вы шэн не якас ці жыц ця 
на шых на ро даў.

Якім чы нам на даць ды-
на мі ку двух ба ко ва му су-
пра цоў ніц тву і па вы сіць 
яго вы ні ко васць, мы аб-
мяр коў ва лі на су стрэ чы са 
стар шы нёй Па ла ты прад-
стаў ні коў Егіп та Яго Пра-
вас ха дзі цель ствам Алі Аб-
дэль Аль Са едам у Мін ску 
ў ліс та па дзе 2018 го да. Та-
ды бы ло пад пі са на па гад-
нен не аб між пар ла менц-
кім су пра цоў ніц тве, якое 
ўма цоў вае двух ба ко выя 
су вя зі. Для гэ та га ў на шых 
кра ін ёсць не аб ход ны па-
тэн цы ял.

Аб' ём уза ем на га ганд лю 
па вы ні ках 2018 го да вы-
рас на 11 % у па раў на нні з 
2017-м і склаў 108 міль ё наў 
до ла раў ЗША. Ста ноў чая 
ды на мі ка за хоў ва ец ца і сё-
ле та. Ад нак гэ та да лё ка не 
мя жа, і ліч бы мо гуць быць 
боль шыя.

Бе ла русь пад трым-
лі вае на ме ры па за клю-
чэн ні па гад нен ня аб зо не 
сва бод на га ганд лю па між 
кра і на мі Еў ра зій ска га эка-
на міч на га са ю за і Егіп там. 
Да ку мент бу дзе спры яць 
зняц цю мно гіх бар' е раў, 
якія ўсё яшчэ пры сут ні ча-
юць, у тым лі ку ў на шым 
двух ба ко вым ганд лі.

Еў ра зій ская эка на міч-
ная пра сто ра — гэ та вя лі кі 
ры нак па ме рам 170 міль ё-
наў ча ла век. Акра мя та го, 
Бе ла русь мо жа стаць для 
Егіп та су вяз ным звя ном з 
кра і на мі За ход няй Еў ро пы. 
Асаб лі вае зна чэн не ў гэ-
тым кан тэкс це на бы ва юць 
су мес ныя пра ек ты ў га лі-
не транс пар ту і ла гіс ты кі. 
На коль кі нам вя до ма, Егі-
пет з'яў ля ец ца ак тыў ным 
удзель ні кам гла баль най 
іні цы я ты вы «Адзін по яс, 
адзін шлях». Бе ла русь так-
са ма імк нец ца ўдзель ні чаць 
у буй ных інф ра струк тур ных 
пра ек тах Вя лі ка га Шаў ко-
ва га шля ху. Кам форт ныя 
ўмо вы для кам па ній ство-
ра ны ў Кі тай ска-бе ла рус кім 
ін дуст ры яль ным пар ку «Вя-
лі кі ка мень», інф ра струк-
тур ных пра ек тах і ганд лё-
ва-ла гіс тыч ных ха бах.

Доб рыя перс пек ты вы 
мае су пра цоў ніц тва на шых 
кра ін у на ву ко ва-тэх ніч най 
і аду ка цый най сфе рах. За-
чын ужо ство ра ны. Ву чо-
ныя Бе ла ру сі і Егіп та па спя-
хо ва рэа лі зу юць су мес ныя 
на ву ко ва-да след чыя пра-
ек ты ў га лі не на на ма тэ ры я-
лаў, ма ле ку ляр най ге не ты-
кі, ме та ла знаў ства. Што да 
аду ка цыі, то ў 2019 годзе 
Бе ла русь упер шы ню вы-
дзе лі ла аду ка цый ныя 
гран ты для атры ман ня 
гра ма дзя на мі Егіп та сту-
пе няў ба ка лаў ра і ма гіст ра 
ў ВНУ. Вы клад чы кі і сту дэн-
ты Бе ла ру сі бя руць удзел 
у кур сах араб скай мо вы, 
ар га ні за ва ных Ка ір скім 
уні вер сі тэ там.

Яшчэ адзін перс пек тыў-
ны кі ру нак парт нёр ства — 
ту рызм. Егі пет за ста ец ца 
ад ной з най больш па пу-
ляр ных кра ін для ту рыс таў з 
Бе ла ру сі. У 2017 го дзе Егі пет 
на ве да лі 123 ты ся чы бе ла-
ру саў, у 2018-м — 212 ты сяч. 
Коль касць егі пец кіх ту рыс-
таў, якія пры яз джа юць на 
ад па чы нак у Бе ла русь, па-
куль ня знач ная. Але мы за-
ці каў ле ны ў тым, каб іх бы-
ло больш. Бе ла русь — зя лё-
ная кра і на, тут уні каль ная, 
шмат у чым пер ша род ная 
пры ро да. Яна пры цяг вае 

ту рыс таў з уся го све ту. У нас 
шмат ці ка вых гіс та рыч ных 
мес цаў, пом ні каў ар хі тэк-
ту ры, му зе яў.

— Якія перс пек ты вы 
су пра цоў ніц тва па між 
пар ла мен та мі Бе ла ру сі 
і Егіп та? На коль кі ўзгод-
не ны па зі цыі дзвюх кра-
ін на між на род ных фо-
ру мах у свят ле ві да воч-
на га зблі жэн ня па зі цый 
па мно гіх пы тан нях?

— На шы кра і ны аказ ва-
юць уза ем ную пад трым ку 
ад на ад ной у між на род-
ных ар га ні за цы ях. На-
прык лад, у ААН вя ла-
ся су мес ная ра бо та над 
пра соў ван нем іні цы я тыў 
па су праць дзе ян ні ганд лю 
людзь мі і аба ро не ся мей-
ных каш тоў нас цяў. Егі пет 
па дзя ляе па ды хо ды Бе ла-
ру сі ў да чы нен ні да не да-
пу шчаль нас ці па лі ты за цыі 
тэ ма ты кі пра воў ча ла ве-
ка, не пры маль нас ці краі-
на вых рэ за лю цый.

М і ж  п а р  л а  м е н ц  к а е 
супра цоў ніц тва з'яў ля ец ца 
важ ным склад ні кам па лі-
тыч на га дыя ло гу. Бе ла русь 
вы со ка ацэнь вае вы ні кі 
афі цый на га ві зі ту стар шы-
ні Па ла ты прад стаў ні коў 
Егіп та Яго Пра вас ха дзі-
цель ства Алі Аб дэль Аль 
Са еда ў Мінск у 2018 го дзе, 
які стаў важ ным кро кам на 
шля ху ўма ца ван ня між пар-
ла менц кіх су вя зяў.

Ак ты ві за цыя па лі тыч-
ных і ганд лё ва-эка на-
міч ных кан так таў па між 
на шы мі кра і на мі аб умоў-
ле на ў пер шую чар гу ўза-
ем ным да ве рам, агуль-
на сцю прын цы паў унут-
ра най і знеш няй па лі ты кі, 
су па дзен нем по гля даў на 
най важ ней шыя праб ле мы 
су свет на га па рад ку дня.

Су час ны Егі пет раз ві-
ва ец ца з апо рай на свае 
ўлас ныя сі лы і сі лы на-
дзей ных кра ін-парт нё раў. 
У іх лі ку — Бе ла русь. На ша 
кра і на так са ма за ці каў ле-
на ў да лей шым раз віц ці 
дру жа люб ных ад но сін з 
Егіп там.

Са вет Рэс пуб лі кі і пар-
ла мент Бе ла ру сі ў цэ лым 
бу дуць уся ляк гэ та му са-
дзей ні чаць. Знач ная ро ля 
ў гэ тай ра бо це ад во дзіц ца 
між пар ла менц кім гру пам 
друж бы. Важ на мак сі-
маль на за дзей ні чаць іх па-
тэн цы ял для пра соў ван ня 
двух ба ко ва га су пра цоў-
ніц тва ў ганд лё ва-эка на-
міч най, аду ка цый най і 
на ву ко ва-тэх ніч най сфе-
рах. Ця пер мы над гэ тым 
пра цу ем.

Асаб лі вую ўва гу вар та 
ўдзя ліць удас ка наль ван ню 

да га вор на-пра ва вой ба-
зы. Сён ня яе фар мі ру юць 
45 да ку мен таў. Мы ўдзяч-
ныя егі пец кім ка ле гам за 
ак ты ві за цыю ра бо ты па 
пад рых тоў цы двух ба ко вых 
па гад нен няў аб су пра цоў-
ніц тве ў га лі не ма ла дзёж-
най па лі ты кі, ан ты ма на-
поль на га рэ гу ля ван ня і 
між бан каў ска га ўза е ма-
дзе ян ня. Ды на мі ка пе ра-
га во раў па гэ тых і ін шых 
да ку мен тах пад крэс лі вае 
ўза ем ную за ці каў ле насць 
ва ўма ца ван ні ад но сін.

Для нас важ на, каб па-
лі тыч ны дыя лог пра цяг-
ваў транс фар ма вац ца ў 
кан крэт ныя двух ба ко выя 
пра ек ты ў эка на міч най, на-
ву ко ва-тэх ніч най і аду ка-
цый най сфе рах. Мы га то-
вы пе ра да ваць ка ле гам на 
ўза е ма вы гад ных умо вах 
но выя ве ды, ноу-хау, тэх-
на ло гіі. На шы на ву коў цы, 
ін жы не ры ва ло да юць не-
аб ход най кам пе тэн цы яй.

— Як вы ста ві це ся да 
праб ле мы тэ ра рыз му 
і эк стрэ міз му на рэ гі я-
наль ным і між на род ным 
уз роў нях і якія шля хі яе 
вы ра шэн ня? На коль кі 
важ ны для між на род-
най су поль нас ці во пыт 
Егіп та?

— Рас паў сюдж ван не 
тэ ра рыз му і іс лам ска га 
ра ды ка ліз му з'яў ля ец ца 
сён ня ад ным з най больш 
вост рых пы тан няў на Бліз-
кім Ус хо дзе. Бе ла русь ра-
шу ча асу джае тэ ра рызм у 
лю бых фор мах і пра явах, 
вы каз вае пад трым ку на-
ма ган ням між на род най 
су поль нас ці ў ба раць бе з 
тэ ра рыз мам і эк стрэ міз-
мам.

Бе ла рус кі бок лі чыць, 
што ак ты гвал ту ў да чы нен-
ні да гра ма дзян ска га на-
сель ніц тва, якія па час ці лі ся 
апош нім ча сам, не ма юць 
апраў дан ня і не па він ны 
за ста вац ца без жорст кай 
кан са лі да ва най рэ ак цыі 
су свет най су поль нас ці.

Во пыт ба раць бы з тэ-
ра рыз мам, якім ва ло дае 
Егі пет, па пра ве лі чыц ца 
ад ным з па спя хо вых на 
Бліз кім Ус хо дзе. Ва шай 
кра і не ўда ло ся вы пра ца-
ваць эфек тыў ную ма дэль 
про ці дзе ян ня ра ды каль-
ным сі лам праз та таль ную 
ба раць бу, якая пра во дзіц-
ца па мно гіх кі рун ках. Егі-
пет ро біць іс тот ны ўнё сак 
у вы ра шэн не рэ гі я наль ных 
праб лем у сфе ры бяс пе кі. 
Тут у нас шмат агуль на га — 
Бе ла русь так са ма адданая 
прын цы пам ума ца ван ня 
ўсе агуль на га мі ру і бяс-
пе кі.

АК ТУ АЛЬ НАЕ ІН ТЭР В'Ю

РУХ НА СУ СТРАЧРУХ НА СУ СТРАЧ
Бе ла русь і Егі пет ма юць на мер пра доў жыць курс 
на ўма ца ван не двух ба ко ва га су пра цоў ніц тва

Аб' ём уза ем на га ганд лю па вы ні ках 
2018 го да вы рас на 11 % у па раў на нні 

з 2017-м і склаў 108 міль ё наў до ла раў ЗША. 
Ста ноў чая ды на мі ка за хоў ва ец ца і сё ле та. 
Ад нак гэ та да лё ка не мя жа, і ліч бы мо гуць 
быць боль шыя.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Ак ты ві за цыя па лі тыч ных і ганд лё ва-
эка на міч ных кан так таў па між на шы мі 

кра і на мі аб умоў ле на ў пер шую чар гу ўза ем ным 
да ве рам, агуль на сцю прын цы паў унут ра най 
і знеш няй па лі ты кі, су па дзен нем по гля даў 
на най важ ней шыя праб ле мы су свет на га 
па рад ку дня.


