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У Ве не су э ле прадухілена спро ба мя ця жу
Гру па ва ен на слу жа чых 

На цы я наль най гвар дыі 

Ве не су э лы 21 сту дзе ня 

па спра ба ва ла ар га ні за-

ваць уз бро е нае вы ступ-

лен не су праць прэ зі дэн та 

Ні ка ла са Ма ду ры. Спро ба 

бун ту пра ва ле на, за явіў 

кі раў нік На цы я наль на га 

ўста ноў ча га схо ду Ве не су э лы Дыя сда да Ка бельё, пе рад-

ае El Comercіo. У Ка ра ка се бес па рад кі.

Па за явах ула д, ка ля трох га дзін но чы па мяс цо вым ча-

се 27 на цы я наль ных гвар дзей цаў ата ка ва лі ва ен ны пост 

у го ра дзе Пе та ры і за ха пі лі зброю, якая за хоў ва ла ся там. 

За тым яны ад пра ві лі ся ў Ка ра кас і вы кла лі ў ін тэр нэт 

зва рот, у якім за клі ка лі да паў стан ня. Ура да выя вой скі 

за тры ма лі гвар дзей цаў.

«Не вя лі кая гру па пра ціў ні каў, пры пі са ных да ка ман да-

ван ня зо ны ну мар 43 На цы я наль най гвар дыі, здра дзі ла 

клят ве вер нас ці ра дзі ме, за ха пі ла зброю пад па гро зай 

смер ці двух чы ноў ні каў і двух гвар дзей цаў. Да іх бу дзе 

ўжы та ўся сі ла за ко на», — га во рыц ца ў за яве мі ніс тэр ства 

аба ро ны Ве не су э лы.

Пас ля гэ та га ў не каль кіх ра ё нах Ка ра ка са ў пад трым ку 

ва ен ных, якія спра ба ва лі пад няць мя цеж, па ча лі ся пра-

тэс ты. Жы ха ры вый шлі на ву лі цы і на ла дзі лі ба ры ка ды з 

ка мя нёў і аў та ма біль ных па кры шак. Пад раз дзя лен ні па лі-

цыі і На цы я наль най гвар дыі Ве не су э лы па куль не змаг лі 

ўці ха мі рыць ак цыі пра тэс ту ў ста лі цы кра і ны, па ве да мі ла 

на сва ім сай це га зе та El Nacіonal.

У Аф га ні ста не пры ата цы та лі баў 
на ва ен ную ба зу за гі ну лі 126 ча ла век

Ба е ві кі тэ ра рыс тыч най гру поў кі «Та лі бан» на па лі на 

трэ ні ро вач ны ла гер вай скоў цаў у аф ган скай пра він цыі Вар-

дак. Па ін фар ма цыі кры ні цы Reuters, у вы ні ку ін цы дэн ту 

за гі ну лі 126 су пра цоў ні каў ба зы.

На па да ючыя спа чат ку ўрэ за лі ся ў КПП на аў та ма бі лі, у якім 

бы ла ўзрыў чат ка, а за тым — пас ля вы бу ху — ад кры лі агонь 

па ва ен на слу жа чых. Аг нём у ад каз яны бы лі зні шча ны.

Ата ка ба е ві коў на аф ган скіх ва ен ных па коль кас ці ах вяр 

ста ла най буй ней шай з кра са ві ка 2017 го да.

Коль касць ту рыс тыч ных па ез дак у све це 
да сяг ну ла рэ корд най ад зна кі

Коль касць між на род ных па ез дак ту рыс таў у 2018 го дзе 

ўзрас ла на 6 пра цэн таў і да сяг ну ла рэ корд най ад зна кі, 

склаў шы 1,4 млрд. Та кую ста тыс ты ку пры во дзіць Су свет-

ная ту рысц кая ар га ні за цыя ААН (UNWTO).

У 2010 го дзе UNWTO апуб лі ка ва ла доў га тэр мі но вы 

пра гноз, згод на з якім ад зна ка 1,4 млрд ту рыс тыч ных 

па ез дак бу дзе да сяг ну та да 2020 го да. Да сяг нен не гэ-

тай ад зна кі ра ней за пра гноз тлу ма чыц ца ў дак ла дзе 

UNWTO знач ным эка на міч ным рос там, спра шчэн нем 

ві за ва га рэ жы му і больш да ступ ны мі па вет ра ны мі пе-

ра воз ка мі.

Коль касць за меж ных ту рыс таў у Еў ро пе ле тась да сяг-

ну ла 713 млн, што на 6 пра цэн таў больш у па раў на нні з 

2017 го дам. Толь кі ў паў ноч най част цы Еў ро пы ў 2018 го-

дзе не на зі ра ла ся рос ту тур па то ку — з-за ня пэў най сі туа-

цыі з Brexіt. 

Так са ма ў мі ну лым го дзе знач на ўзрас ла коль касць 

па ез дак за меж ных ту рыс таў у Аф ры ку (+7 %) і кра і ны 

Азі яц ка-Ці ха акі ян ска га рэ гі ё на (+6 %). Кра і ны Паўд нё вай 

і Паў ноч най Аме ры кі ў мі ну лым го дзе на ве да лі 217 млн 

ту рыс таў, што на 3 пра цэн ты больш, чым у 2017 го дзе. 

Знач ны рост тур па то ку за фік са ва ны ў 2018 го дзе на Бліз-

кім Ус хо дзе (+10 % у па раў на нні з 2017 го дам).

Ча ка ец ца, што ў 2019 го дзе з-за ста біль ных цэн на 

па лі ва і да ступ нас ці авія пе ра во зак ту рыс тыч ны па ток у 

све це вы рас це яшчэ на 3-4 пра цэн ты.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Та кое мер ка ван не вы ка заў бе-

ла рус кі лі дар пад час на ра ды па 

пра ек це За ко на «Аб дзяр жаў най 

служ бе».

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 

ува гу на тое, што ў су час ных умо-

вах кі раў ніц кая дзей насць па тра буе 

ад дзярж слу жа чых вы со ка га пра фе-

сі я на ліз му, ад да на сці сва ёй кра і не, 

стро гай вы ка наль ніц кай дыс цып лі ны 

і ўваж лі ва га стаў лен ня да лю дзей. 

У асно ву ра шэн няў, якія пры ма юц ца 

імі, па він ны быць па кла дзе ны сум лен-

насць і спра вяд лі васць як асноў ныя 

ма раль ныя прын цы пы. Но вы за кон 

па ві нен ства рыць вы раз ную асно ву 

для гэ тай пра цы.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: вы со кі пра-

ва вы ста тус дзяр жаў ных слу жа чых, 

які за бяс печ вае прэ стыж насць гэ тай 

пра фе сіі, не маг чы мы без уста наў-

лен ня ў за ко не са цы яль на-пра ва вых 

га ран тый для іх. Але гэ тыя га ран тыі 

па він ны стро га су ад но сіц ца з аба вяз-

ка мі і ад каз нас цю кож на га су пра цоў-

ні ка дзярж ор га на.

«Пры гэ тым, да ру ча ю чы рас пра ца-

ваць гэ ты за кон, я па пя рэдж ваў усіх 

вас, што вось пер ні кі, якія ў нас пры ня-

та раз да ваць у лю бым за ко не ў вы гля-

дзе ней кіх са цы яль ных га ран тый, не 

па він ны быць вы шэй за тое, што яны 

ёсць, — пад крэс ліў ён. — Ма тэ ры яль-

нае ста но ві шча дзярж слу жа ча га па-

він на рас ці або па даць у ад па вед нас ці 

з рос там або па дзен нем жыц цё ва га 

ўзроў ню на ша га на сель ніц тва — гэ та 

клю ча вое».

Акра мя та го, ад ной з прын цы по вых 

па зі цый кі раў ні ка дзяр жа вы па за ко-

на пра ек це з'яў ля ец ца за ма ца ван не 

аба вяз ко вых пра ві лаў па во дзін, якія 

за бяс печ ва юць стро гую вы ка наль ніц-

кую дыс цып ліну.

На га да ем, Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн-

та бы ло да ру ча на ства рыць ра бо чую 

гру пу з пры цяг нен нем на ву коў цаў і 

экс пер таў, пе рад якой ста я ла за да ча 

зра біць дзяр жаў ную служ бу па доб най 

да вай ско вай, вы пра ца ваць вы раз ныя 

і вы чар паль ныя па тра ба ван ні да яе 

пра хо джан ня і тым са мым па вы сіць 

імідж дзяр жаў на га кі ра ван ня ў цэ-

лым.

«Як мне дак лад ва юць, у но вым 

за ко не вы бу да ва на цэ лас ная сіс тэ ма 

дзярж служ бы. У тым лі ку за ма цоў ва-

юц ца са цы яль на-пра ва выя га ран тыі 

дзярж слу жа чых, якія ад па вя да юць іх 

аба вяз кам і мак сі маль на на блі жа ны 

да аба вяз каў ва ен на слу жа чых», — 

ска заў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы за клі каў пры-

сут ных на на ра дзе дэ та лё ва вы клас-

ці сут насць кож най з вы не се ных на 

раз гляд пра па ноў і ад ка заць на шэ раг 

прын цы по вых пы тан няў. Так са ма бе-

ла рус кі лі дар па пра сіў даць агуль ную 

ха рак та рыс ты ку этыч ных па тра ба ван-

няў, што прад' яў ля юц ца да дзярж слу-

жа чых, і мер па су праць дзе ян ні ка-

руп цыі.

«Сло вам, на коль кі вы ўлі чы лі во-

пыт на ша га жыц ця, па чы на ю чы са 

ста ра жыт ных ча соў, біб лей скіх, і за-

кан чва ю чы ма раль ным ко дэк сам бу-

даў ні ка ка му ніз му. Я мяр кую, што вы 

ўваж лі ва пра чы та лі пэў ныя на ве лы 

гэ тых і ін шых за ко наў і пры ста са ва лі, 

ка лі гэ та па ды хо дзіць, да су час нас-

ці», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

Як па ве да міў ды рэк тар На цы я наль-

на га цэнт ра за ка на даў ства і пра ва вых 

да сле да ван няў Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Ва дзім Іпа таў, да дзе ны пра ект рас-

пра ца ва ны між ве да мас най ра бо чай 

гру пай, у склад якой увай шлі на ву-

коў цы і экс пер ты, што пе ра важ на не 

з'яў ля юц ца дзяр жаў ны мі слу жа чы мі.

ДА ЯКО ГА РА ШЭН НЯ 
ПРЫЙ ШЛІ?

Па вы ні ках кан цэп ту аль на га раз-

гля ду но ва га за ко на пра ек та «Аб дзяр-

жаў най служ бе» кі раў нік дзяр жа вы 

да ру чыў да пра ца ваць гэ ты да ку мент 

у спа кой ным рэ жы ме.

Як рас ка заў жур на ліс там Ва дзім 

Іпа таў, асноў ная на ве ла, якая бы ла 

вель мі ўваж лі ва аб мер ка ва на на на-

ра дзе ў кі раў ні ка дзяр жа вы, — гэ та 

ства рэн не цэ лас най сіс тэ мы дзяр-

жаў най служ бы. «На сён няш ні дзень 

у нас пра ва вое рэ гу ля ван не та кое, 

што раз роз не на рэ гу лю юц ца ва ен-

ная служ ба, служ ба ў ва е ні за ва ных 

ар га ні за цы ях і дзяр жаў ная гра ма-

дзян ская служ ба. Гэ ты пра ект за ко-

на мае на ўва зе, што ў кра і не іс нуе 

адзі ная сіс тэ ма дзяр жаў най служ бы, 

якая аб' яд ноў вае ўсе названыя ві ды. 

Гэ та асноў ны кан цэп ту аль ны па сыл, 

які да зво ліць вы бу да ваць да лей шае 

пра ва вое рэ гу ля ван не ўсёй сіс тэ мы 

дзяр жаў най служ бы», — ска заў спе-

цы я ліст.

Ён так са ма вы ка заў ся з на го ды 

ўзмац нен ня дыс цып лі ны і ад каз нас ці 

дзярж слу жа чых:

«Для та го каб бы лі ней кія са цы-

яль ныя га ран тыі, так зва ныя бо ну сы 

для дзяр жаў ных слу жа чых, не аб ход на 

па гля дзець, як вы кон ва ец ца служ бо-

вая дыс цып лі на, якая ад каз насць у 

дзяр жаў на га слу жа ча га пе рад на сель-

ніц твам кра і ны. Та му пер шае, да ча-

го пры сту пі ла ра бо чая гру па, — гэ та 

рас пра цоў ка асноў ных на прам каў, 

звя за ных са служ бо вай дыс цып лі най, 

уста ля ван нем агуль ных этыч ных па-

тра ба ван няў».

Яшчэ ўпер шы ню ў гэ тым пра ек-

це з'я ві ла ся па няц це «служ бо вая 

дыс цып лі на» — па доб на да па тра-

ба ван няў у во ін скіх ста ту тах. Удак-

лад ня юц ца і этыч ныя па тра ба ван-

ні да служ бо вых асоб у служ бо вы 

і па за служ бо вы час. Да рэ чы, там 

пра піс ва ец ца, як дзяр жаў на му слу-

жа ча му па во дзіць ся бе ў са цы яль ных 

сет ках.

Пра рэк тар па ву чэб най ра бо це і 

аду ка цый ных іна ва цы ях БДУ, док тар 

юры дыч ных на вук, пра фе сар Воль га 

Чуп рыс ад зна чы ла, што пад час на ра-

ды Прэ зі дэн ту ў тым лі ку бы ло да ло-

жа на аб шэ ра гу пра па ноў, якія ўзнік лі 

на ўзроў ні ра бо чай гру пы. Ад на з іх 

да ты чыц ца ра та цый ных па сад. Так, 

у ця пе раш ні час ра та цыя пра ду гле-

джа на ў Бе ла ру сі ў да чы нен ні да двух 

ві даў па сад — гэ та пра ку рор скія і дып-

ла ма тыч ныя ра бот ні кі.

«Ад нак ча му б пра гэ та не ка заць 

у цэ лым у сіс тэ ме дзярж служ бы для 

гра ма дзян скіх дзяр жаў ных слу жа чых. 

Кі раў нік дзяр жа вы ска заў, што, са-

праў ды, пра гэ та трэ ба па ду маць на 

перс пек ты ву. За меж ны во пыт да зва-

ляе нам пра ана лі за ваць ра та цый ныя 

па са ды», — да да ла яна.

Яшчэ пра рэк тар вы ка за ла ся на-

конт зда чы эк за ме наў пры па ступ лен-

ні на дзярж служ бу. Па вод ле яе слоў, 

маг чы ма, гэ та трэ ба зра біць у адзі ным 

ор га не з вы да чай ад па вед на га сер-

ты фі ка та.

«За да ча дзяр жа вы — мець вы раз-

ную вы бу да ва ную дзяр жаў ную служ-

бу. Але са мае га лоў нае, што дзяр жаў-

ная служ ба іс нуе для на ро да», — пад-

крэс лі ла яна.

Ад сюль і па тра ба ван ні да дзяр жаў-

ных слу жа чых і да са мой дзяр жаў най 

служ бы — па зі цыі на конт дыс цып лі ны, 

уз мац нен ня пуб ліч ных па чат каў, аб 

ад каз нас ці дзярж слу жа чых. Воль га 

Чуп рыс так са ма звяр ну ла ўва гу, што 

ад на ча со ва бу дзе ста яць пы тан не і аб 

га ран ты ях дзяр жаў ным слу жа чым у 

су вя зі з тым, што яны ад да юц ца слу-

жэн ню гра мад ству. «Та му кан чат ко вая 

мэ та як раз у тым, каб гар ма ні за ваць 

ін та рэ сы гра мад ства, дзяр жа вы, са-

міх дзяр жаў ных слу жа чых», — да да ла 

пра рэк тар.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

СТВА РЫЦЬ 
ЦЭ ЛАС НУЮ СІС ТЭ МУ
Ма тэ ры яль нае ста но ві шча дзярж слу жа ча га му сіць су ад но сіц ца 

з якас цю жыц ця на сель ніц тва

У Ін дыі ма ла ве да юць 
пра Бе ла русь...

Інакш ту рыс ты з гэ тай кра і ны 
аба вяз ко ва б яе вы со ка аца ні лі

Та кое мер ка ван не вы ка за ла Над звы чай ны і Паў на-

моц ны Па сол Рэс пуб лі кі Ін дыя ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 

Сан гі та БА ХА ДУР на прэс-кан фе рэн цыі, пры све ча най 

на цы я наль на му ін дый ска му свя ту — Дню Рэс пуб лі кі 

Ін дыя. Дзень Рэс пуб лі кі Ін дыя пры мер ка ва ны да 26 сту-

дзе ня, ка лі кра і на афі цый на пры ня ла Кан сты ту цыю. 

Сё ле та свя та су па дае з 70-га до вым юбі ле ем па дзеі.

«Так са ма гэ ты год важ ны для нас, бо з 2 каст рыч ні ка 

2018 го да ця гам двух га доў мы бу дзем ад зна чаць 150-год-

дзе сла ву та га мі ра твор ца Ма хат мы Ган дзі, — па ве да мі ла 

па сол. — Мы лі чым яго баць кам ін дый скай не за леж нас ці. 

У Мін ску ўжо прай шлі тры ме ра пры ем ствы, пры све ча ныя гэ тай 

да це. 30 сту дзе ня, у дзень, ка лі Ма хат ма Ган дзі быў за бі ты, 

у бе ла рус кай ста лі цы на вя лі кіх ву ліч ных эк ра нах з'я віц ца не-

вя лі кі фільм пра яго».

Сан гі та Ба ха дур звяр ну ла ўва гу, што бе ла рус ка-ін дый скія 

ад но сі ны раз ві ва юц ца і за ста юц ца цёп лы мі і сяб роў скі мі ва 

ўсіх сфе рах.

За апош нія паў го да ад бы лі ся ві зі ты на вы со кім уз роў ні афі-

цый ных дэ ле га цый. Ган даль, ін вес ты цыі і ўза ем ныя біз нес-пра-

ек ты на бра лі хут касць. Ча ка ец ца, што аб' ём та ва ра аба ро ту за 

мі ну лы год да сяг не 500 міль ё наў до ла раў, што бу дзе на 50 ты сяч 

до ла раў больш, чым па за ле тась. «У Ін дыі за раз імк нуц ца ады-

сці ад тра ды цый ных па ды хо даў і шу ка юць но выя маг чы мас ці 

для раз віц ця, і тут Бе ла русь мае ўсе шан цы ака зац ца ў сфе ры 

ін та рэ саў ін дый ска га біз не су», — лі чыць дып ла мат.

Сан гі та Ба ха дур на га да ла і пра важ ныя су мес ныя ме ра-

пры ем ствы ў куль тур най сфе ры — свя та, пры мер ка ва нае да 

Дня Ін дыі, якое ад бы ло ся ў ве рас ні ў Мін ску, са бра ла больш 

за 1000 ча ла век.

Па сол так са ма па ве да мі ла, што ёсць на мер па чаць пе ра га-

во ры пра пра мыя авія пе ра лё ты з Мін ска ў Дэ лі, што, без умоў-

на, па вя лі чыць па ток ту рыс таў у абедз ве кра і ны.

«Бе ла русь — гэ та ад на з най пры га жэй шых кра ін, якія я 

ба чы ла, і я за раз не спра бую вас пад ку піць, — за яві ла жур на-

ліс там Сан гі та Ба ха дур. — Па трэб на больш ін фар ма цыі пра яе. 

За раз най леп шы час для бе ла рус кіх ту рыс тыч ных агенц тваў 

рэ кла ма ваць сваю кра і ну ў Ін дыі, бо ін дый цы ванд ру юць паў-

сюд на, і ка лі яны па чу юць ха ця б ад ну дзя ся тую пра цэн та пра 

Бе ла русь, ха ця б тро шач кі, гэ та па леп шыць сі ту а цыю».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

У тэ му

Што агуль на га ў Ган га і Свіс ла чы?
Ме на ві та ў гэ тых рэ ках Ін сты тут пры ро да ка ры стан ня 

НАН Бе ла ру сі і ад дзя лен не акі я наг ра фіі ўні вер сі тэ та 

Каль ку ты пра во дзі лі ацэн ку ўздзе ян ня цяж кіх ме та лаў 

і по лі цык ліч ных ара ма тыч ных вуг ле ва да ро даў на стан 

вод ных эка сіс тэм. Пад ра бяз ней пра су пра цоў ніц тва 

з Ін ды яй нам па ве да мі лі ў прэс-служ бе Дзяр жаў на га 

ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях.

Ся род вы со ка тэх на ла гіч ных тавараў, які мы экспартуем 

у Ін дыю, най боль шую до лю зай ма юць ін тэ граль ныя і элект рон-

ныя мік ра схе мы, вы мя раль ныя і ін шыя пры бо ры. Так са ма вы-

со кая до ля хі міч ных рэ чы ваў, як хла рыд ка лію ці по лі амі ды.

Ды і на шы элект ро бу сы да яз джа юць да Ін дыі. У шта це 

Анд хра-Пра дэш, як да мо ві лі ся ба кі, бу дзе наладжана вы-

твор часць элект ро бу саў на ба зе ку за ваў «Бел ка мун маш». 

Пры ня та ра шэн не аб за пус ку пі лот ных марш ру таў у го ра дзе 

Ама ра ві ці, а так са ма маг чы ма па стаў ка не каль кіх ай чын ных 

элект ро бу саў і за рад ных стан цый.

Най больш ак тыў на ў парт нёр стве з Ін ды яй раз ві ва ец ца 

су пра цоў ніц тва ў фар ма цэў ты цы.

На дзея АНІ СО ВІЧ.


