
      
 

Рэзалюцыя 
Канферэнцыі Нацыянальнага Форума 

грамадзянскай супольнасці: 
“Дарожная мапа “Усходняга партнёрства для Беларусі” 

5-6 ліпеня 2010 г., Менск 

 
 

Мы, удзельнікі Канферэнцыі Нацыянальнага Форума грамадзянскай супольнасці "Дарожная мапа 
“Усходняга партнёрства для Беларусі", прадстаўнікі беларускай грамадзянскай супольнасці: 

  лічым, што ініцыятыва “Усходняга партнёрства” на сучасным этапе з'яўляецца галоўным 
механізмам інтэграцыі шасці пост-савецкіх краін у агульнаеўрапейскія працэсы;  

  прызнаем адмысловае значэнне “Усходняга партнёрства” для Беларусі, якая не з'яўляецца 
чальцом Рады Еўропы і дрэнна інтэграваная ў большасць агульнаеўрапейскіх працэсаў (ад 
стратэгічнага супрацоўніцтва ў пытаннях абароны і бяспекі, да свабоды перасоўвання і 
кантактаў паміж людзьмі);  

  ацэньваем дзеянні і крокі беларускай дзяржавы і ўрады ў рамках ініцыятывы як 
недастатковыя; 

  зацікаўленыя ў актыўным удзеле грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве “Усходняга 
партнёрства” ў рамках Форума грамадзянскай супольнасці, які з'яўляецца галоўным 
каталізатарам і прыладай разгортвання працэсаў еўрапеізацыі і дэмакратызацыі Беларусі. 

 
Удзельнікі Канферэнцыі прызналі паспяховай і эфектыўнай працу беларускай дэлегацыі на Форуме 
грамадзянскай супольнасці ў Бруселі ў 2009 году і абмеркавалі задачы і мэты дэлегацыі на Форуме 
грамадзянскай супольнасці ў Берліне ў 2010 годзе. 
 
Мэтай найбліжэйшага этапу развіцця Форума грамадзянскай супольнасц мы бачым стварэнне 
механізмаў уключэння грамадзянскай супольнасці ў вызначэнне "дарожнай мапы" 
разгортвання ініцыятывы “Усходняга партнёрства”. Гэты механізм павінен будавацца як 
праграмны маніторынг, а менавіта: фармаванне і прад'яўленне ў публічнай прасторы і на 
пляцоўках УП агульнай карціны прасоўвання ўсёй праграмы на аснове адзіных індыкатараў.  

 
Па выніках працы ў тэматычных групах, якія адпавядаюць тэмам чатырох платформаў Усходняга 
партнёрства, удзельнікі канферэнцыі падтрымліваюць наступныя высновы і прапановы: 

 
Па платформе "Дэмакратыя, правы чалавека, належнае кіраванне і стабільнасць": 
1. Пабудова сістэмы рэальнага і эфектыўнага мясцовага самакіравання ў Беларусі на аснове 
прынцыпаў і нормаў Еўрапейскай Хартыі мясцовага самакіравання. У якасці першачарговых крокаў 
і з мэтай ухілення адставання Беларусі ад іншых краін-удзельнікаў “Усходняга партнёрства” 
прапаноўваецца:  

1) ініцыяванне Беларуссю падрыхтоўкі краінавага дакладу пра стан мясцовага 
самакіравання;  
2) падпісанне і наступная ратыфікацыя Беларуссю Еўрапейскай Хартыі мясцовага 
самакіравання. 

2. Для ўзмацнення практык належнага кіравання неабходна супрацоўніцтва паміж дзяржавай 
і грамадзянскай супольнасцю. Першым крокам сістэмнага рэфармавання заканадаўства 
з'яўляецца адмена забароны на дзейнасць незарэгістраваных арганізацый. Неабходна 
фармаванне і забеспячэнне механізмаў удзелу інстытутаў грамадзянскай супольнасці ў прыняцці 



рашэнняў на нацыянальным і лакальным узроўнях, у тым ліку праз стварэнне роўных умоў для ўсіх 
арганізацый грамадзянскай супольнасці, а таксама стварэнне належных умоў для росту 
грамадзянскай ініцыятывы і развіцця грамадзянскай супольнасці, добраахвотніцкага руху і 
дабрачыннасці.  
3. Неабходна ініцыяваць рэфармаванне судовай сістэмы, у тым ліку ў кірунку забеспячэння 
эфектыўных гарантый незалежнасці суддзяў і адвакатаў. 
4. Садзейнічаць ухіленню дзяржаўнай манаполіі на сродкі масавай інфармацыі, што 
з'яўляецца адной з галоўных умоў забеспячэння грамадзянам Беларусі канстытуцыйнага права на 
доступ да інфармацыі і яе распаўсюджванне. Неабходна стварыць сістэму сродкаў масавай 
інфармацыі ў Рэспубліцы Беларусь у адпаведнасці з еўрапейскімі нормамі і стандартамі. З гэтай 
мэтай прапаноўваецца:  

1) забяспечыць роўныя эканамічныя ўмовы для сродкаў масавай інфармацыі розных 
формаў уласнасці; 
2) забяспечыць роўны доступ грамадзян Рэспублікі Беларусь да інфармацыі;  
3) прывесці становішчы беларускага заканадаўства аб сродках масавай інфармацыі ў 
адпаведнасць з міжнароднымі нормамі і стандартамі; 
4) пераўтварыць дзяржаўную сістэму тэлерадыёвяшчання Беларусі ў грамадскае 
тэлебачанне і радыё.   

5. Садзейнічаць уводзінам забароны ўсіх выглядаў і формаў дыскрымінацыі, у тым ліку па 
прыкмеце пола, расы, веку, рэлігіі, сацыяльнага становішча альбо статуту, інваліднасці, палітычных 
перакананняў праз замацаванне ў праве ўсёабдымнага яе азначэння і ўводзіны забаронных 
нормаў прамога дзеяння, а таксама забеспячэнне эфектыўных працэсуальных механізмаў іх 
рэалізацыі. 
6. Звярнуць увагу на неабходнасць забеспячэння заканадаўчай і практычнай магчымасці 
індывідуальнага і сумеснага спавядання і распаўсюджвання рэлігіі і перакананняў, уключаючы 
ўкараненне адукацыйных і выхаваўчых стандартаў, заснаваных на прынцыпах талерантнасці і 
недыскрымінацыі. 
7. Садзейнічаць здыманню існых бар'ераў для мабільнасці грамадзян (такіх як візавы бар'ер і 
іншыя абмежаванні). 
8. Ініцыяваць абмеркаванне праблем дасягнення гендэрнай роўнасці, у тым ліку праз 
распрацоўку эфектыўнай нацыянальнай гендэрнай палітыкі. 
9. Садзейнічаць пабудове сістэмы працоўных адносін у Рэспубліцы Беларусь у поўнай 
адпаведнасці з 158 Канвенцыяй МАТ "Аб спыненні працоўных адносін па ініцыятыве працадаўцы", 
не дапушчаючы пры гэтым заключэння неабгрунтаваных аднагадовых працоўных дамоў 
(кантрактаў). 

 
Па платформе "Эканамічная інтэграцыя і збліжэнне з палітычнымі курсамі ЕС":  
1. Садзейнічаць развіццю малых і сярэдніх прадпрыемстваў праз падтрымку сумесных 
праграм і праектаў бізнэс-структур і арганізацый грамадзянскай супольнасці, накіраваных на  
сацыяльныя сферы і ўстойлівае рэгіянальнае развіццё.  
2. Садзейнічаць развіццю праектаў і праграм па навучанні прадстаўнікоў малога і сярэдняга 
бізнэсу прынцыпам справядлівага кіравання, этыцы вядзення бізнэсу, прынцыпам празрыстасці і 
субсідыярнасці. Аказваць садзейнічанне большай уцягнутасці ў гэтыя праекты і праграмы 
еўрапейскіх кампаній, якія працуюць у Беларусі, праз удзел у прадпрымальніцкіх звязах. 
 

Па платформе "Навакольнае асяроддзе, змена клімату і энергетычная бяспека": 
1. Звярнуць увагу на стварэнне дзейсных механізмаў удзелу грамадскасці ў прыняцці 
экалагічна значных рашэнняў. 
2. Канстатуючы праблемы атрымання інфармацыі аб праграмах і праектах, пададзеных 
дзяржаўнымі структурамі ў рамках трэцяй платформы, прапануем стварыць адкрытыяя працэдуры 
грамадскай экспертызы, якія адпавядаюць праграмам, вынікі якіх павінны ўлічвацца пры прыняцці 
канчатковых рашэнняў. 
3. Звярнуць увагу на неабходнасць выкарыстання механізму стратэгічнай экалагічнай ацэнкі 
(СЭА) пры распрацоўцы праграм і праектаў у рамках “Усходняга партнёрства”.  



4. З улікам планаў будаўніцтва некалькіх АЭС у рэгіёне, прапануем рэалізаваць маніторынг 
працэсаў стварэння новых АЭС і іх эксплуатацыі.  
5. Ініцыяваць падрыхтоўку няўрадавымі экспертамі і экспертнымі групамі нацыянальных 
аглядаў і ацэнак стану энергетычнай бяспекі ў рамках трэцяй тэматычнай платформы УП і 
рэкамендацый па гарманізацыі палітыкі краін-партнёраў і ЕС з мэтай умацавання рэжыму 
рэгіянальнай энергетычнай і ядзернай бяспекі.  
 
Па платформе "Кантакты паміж людзьмі":  
1. Пашырэнне для краін “Усходняга партнёрства” доступу да ўдзелу ў еўрапейскіх праграмах, 
якія дзейнічаюць у сферы кантактаў паміж людзьмі, адукацыі, межкультурнага дыялогу, 
інфармацыйнага грамадства, навуковых даследаванняў (у прыватнасці, праграмах студэнцкага і 
даследчага абмену, моладзевых, адукацыйных і іншых праграмах - Tempus,  Jean Monnet, Erasmus, 
Youth in Action Program, Grundtwig і інш.). 
2. Садзейнічанне шырокаму інфармаванню аб магчымасцях удзелу ў праграмах ЕС у краінах 
“Усходняга партнёрства”.  
3. Падтрымка інфармацыйнай працы па пасоўванні краін Усходняга партнёрства, іх навукі, 
культуры, мастацтва, а таксама вядомых прадстаўнікоў у краінах Еўрапейскага Саюза ў выглядзе 
перакладаў, прэзентацый, фэстаў, канферэнцый, інфармацыйных кампаній і г.д. 
4. Садзейнічаць здыманню існых бар'ераў для мабільнасці грамадзян (такіх як візавы бар'ер і 
іншыя абмежаванні). 
5. Садзейнічаць уключэнню прыярытэтаў “Усходняга партнёрства” і самой падтрымкі 
працэсаў УП (у прыватнасці па платформе "Кантакты паміж людзьмі") у прыярытэты іншых 
праграм ЕС, такіх як NSA-LA, EIDHR і інш. У рамках праграм ЕС неабходна падтрымліваць масавасць 
і інтэнсіўнасць кантактаў паміж грамадзянамі, у тым ліку пасродкам забеспячэння доступу 
жыхароў сельскіх рэгіёнаў і сацыяльна выключаных груп насельніцтва да праграм абмену.  
6. Садзейнічаць стварэнню істытуцыянальнай базы для працы з пытаннямі адукацыі, 
культуры, моладзі і інш. на прынцыпах дыялогу розных суб'ектаў, у тым ліку праз арганізацыю 
дадатковых дыскусійных пляцовак па тэматычных прыярытэтах у фармаце структурнага дыялогу 
як адмысловага фармату камунікацыі паміж зацікаўленымі бакамі, у тым ліку праз забеспячэнне 
магчымасці маніторынгу эфектыўнасці рэалізацыі праграмы Фсходняга партнёрства.  
7. Звярнуць увагу на развіццё рэгіянальных сувязяў у рэгіёне Фсходняга партнёрства і 
сінхранізацыю працы па ўсіх тэматычных прыярытэтах УП. 
8. Садзейнічаць развіццю і ўзмацненню прадстаўніцтва, абароны і прасоўвання інтэрасаў 
грамадзянскай супольнасці Беларусі ў рамках “Усходняга партнёрства”. 
9. Садзейнічаць уводзінам адзіных стандартаў праграмнага забеспячэння ў вобласці абароны 
інфармацыі, дакументазвароту і прыняццю адпаведнай нарматыўна-прававой базы. 
10. Ініцыяваць працэс далучэння Рэспублікі Беларусь да Еўрапейскай дэкларацыі аб 
электронным урадзе. 
11. Садзейнічаць падвышэнню якасці прыняцця рашэнняў у вобласці кіравання Інтэрнэтам на 
аснове пашырэння ўдзелу прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. 
 
Удзельнікі канферэнцыі таксама лічаць неабходным: 
 
1. Звярнуць увагу на недастатковае забеспячэнне інфармацыяй аб праектах у рамках 
Усходняга партнёрства, а таксама важнасць забеспячэння рэалізацыі прынцыпаў празрыстасці і 
публічнасці зместу дзяржаўных праграм і праектаў у рамках УП. 
2. Прапанаваць Грамадска-кансультатыўнай радзе пры Адміністрацыі Прэзідэнта РБ ключыць 
пытанне аб Усходнім партнёрстве і ўдзеле ў ім грамадзянскай супольнасці ў парадак дня аднаго з 
сваіх найбліжэйшых паседжанняў. 
3. Прымаючы да ўвагі незавершанасць экспертнай прапрацоўкі асобных прапаноў па 
тэматычных групах, працягнуць у найбліжэйшы перыяд працу над "дарожнымі картамі" для 
тэматычных платформаў “Усходняга партнёрства“ і прадставіць да другога Форума грамадзянскай 
супольнасці УП агульныя прапановы беларускай дэлегацыі ў фармаце "дарожных карт". 



4. Ініцыяваць стварэнне Фонду грамадзянскай супольнасці ў рамках праграмы УП (на аснове 
досведу праграмы "EUROMED"). 
5. Працягнуць і пашырыць практыку кансультацый з экспертнай супольнасцю Беларусі пры 
фармаванні праграм і вызначэнні прыярытэтаў праграм ЕС. 
 
Удзельнікі Канферэнцыі разгледзелі склад арганізацый грамадзянскай супольнасці, якія падалі 
заяўкі на ўдзел у Форуме грамадзянскай супольнасці 2010 года і рэкамендуюць да ўдзелу 
прадстаўнікоў наступных арганізацый: 
 

 
1 Асамблея пра-дэмакратычных НДА Беларусі 
2 Беларуская асацыяцыя журналістаў (БАЖ) 
3 Беларускі інстытут стратэгічных даследванняў 
4 Беларускае рэспубліканскае ГА "Аб’яднаны шлях"  
5 Цэнтр еўрапейскай трансфармацыі 
6 Камітэт абароны рэпрэсаваных "Салідарнасць" 
7 ГА "Экадом" 
8 Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны 
9 Міжнародны кансорцыюм "ЕФРАБЕЛАРУСЬ"  

10 Міжнародная хельсінкская асацыяцыя па правах чалавека 
11 ПГА "Фонд ім. Л. Сапегі" 
12 ПГА «Рух «За Свабоду» 
13 Нацыянальны савет моладзевых і дзіцячых ГА Беларусі "РАДА" 
14 ГА "Цэнтр сацыяльных інавацый" 
15 ГА "Адукацыйны цэнтр "ПОСТ" 
16 ГА «Беларуская арганізацыя працоўных жанчын 
17 ГА «Рэспубліканская асацыяцыя інвалідаў-калясачнікаў» 
18 Фонд падтрымкі ўстойлівага развіцця 
19 Агентцтва гуманітарных тэхналогіяў 
20 Асветніцкая установа "Цэнтр прававой трансфармацыі"  
21 Таварыства беларускай школы 
22 Праваабарончы цэнтр «Вясна» 
23 Аналітычны цэнтр "Wider Europe" 
24 Беларуская гандлёва-прамысловая палата 
25 Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў 

26 
Беларускі незалежны прафсаюз шахцёраў, хімікаў, нафтаперапрацоўшчыкаў, працаўнікоў 
траншпарта і іншых работнікаў 

27 Беларускі прафсаюз працаўнікоў адукацыі і навукі 
28 Беларускае моладзевае ГА "Грамадзянскі форум" 
29 Саюз прадпрымальнікаў  і наймальнікаў імя М. Куняўскага  
30 Грамадзянская кампанія "Еўрапейская Беларусь" 
31 Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі 
32 Гомельскае абласноеГА "Грамадзянскія ініцыятывы" 

 

 

 

г. Мінск, 6 ліпеня 2010 г.  


