
15 снежня 2015 г. 5КРУГЛЫ СТОЛ

Лю боў ВА РО НІ НА: Ця пер на зі ра ец ца тэн дэн цыя да ма ла-
до сці. Па раў най це, як вы гля да лі лю дзі ў 40 паў ста год дзя та му 
і сён ня. Нас ужо не здзіў ляе, ка лі жан чы на на ра джае ва ўзрос-
це пад 50. З ад на го бо ку, стан зда роўя ста но віц ца леп шым. З 
ін ша га — з'яў ля юц ца хва ро бы, якіх мы ра ней не ве да лі. Так, у 
Еў ро пе ця пер да 40 пра цэн таў лю дзей ва ўзрос це ка ля 85 га доў 
з хва ро бай Аль цгей ме ра. Але, ка лі не браць скла да ныя вы пад кі, 
стан зда роўя да зва ляе пра ца ваць і пас ля пен сіі.

Вя до ма, пра цяг ласць жыц ця ў Бе ла ру сі мен шая за еў ра пей-
скі па каз чык. Але ў той жа Шве цыі, дзе лю дзі жы вуць у ся рэд нім 
85-88 га доў, і пен сій ны ўзрост ары ен ту ец ца ця пер на 70. Ка лі 
гля дзець па кла сі фі ка цыі Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, 
то ма ла ды ўзрост пра цяг ва ец ца да 44 га доў, ся рэд ні — да 60. 
Аб мяр коў ва ец ца на ват ва ры янт, каб гэ тыя ўзрос та выя гра да цыі 
кры ху па су нуць, бо ў мно гіх кра і нах лю дзі і ў 70 га доў ак тыў на 
зай ма юц ца біз не сам, па лі ты кай, на ву кай.

Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ: З на мі не як пра фе сар пра ца ваў з 
Мюн хе на, яко му бы ло пад 90. Ён пе ра соў ваў ся на ін ва лід най 
ка ляс цы, з мо чап ры ём ні кам, але ўвесь час без праб лем пры-
ля таў да нас на са ма лё це.

Лю боў ВА РО НІ НА: І яшчэ адзін мо мант. Лю дзі, якія пра-
цу юць, ад чу ва юць ся бе лепш. Як толь кі вы хо дзяць на пен сію, 
па чы на юц ца хва ро бы. У нас пен сія ча мусь ці ўспры ма ец ца як 
тра ге дыя. Ні дзе ў све це гэ та га ня ма. Лю дзі жы вуць паў на вар-
тас на, па да рож ні ча юць. Хва ро бы ж як раз па чы на юц ца ад гэ та га 
ад чу ван ня без вы ход нас ці. На шы пен сі я не ры прос та не ве да-
юць, чым ім за няц ца. Пры вык лі пра ца ваць. Доб ра, ка лі яшчэ 
дзе ці ёсць. А ка лі ня ма ча го ра біць, за ста ец ца толь кі хва рэць. 
Стан зда роўя най перш за ле жыць ад та го, што ў га ла ве.

ПЕНСІЯНЕРЫ — 
НЕДААЦЭНЕНЫ РЭСУРС

«Звяз да»: Па вы шэн не пен сій на га ўзрос ту за кра не не 
толь кі пен сій ную сіс тэ му. Гэ та комп лекс ная праб ле ма. Што 
трэ ба ўліч ваць пры пра вя дзен ні та кой рэ фор мы?

Глеб ШЫ МА НО ВІЧ: Я сфар му ля ваў бы праб ле му як па ве-
лі чэн не эка на міч най ак тыў нас ці па жы ло га на сель ніц тва. Бо 
па вы шэн не пен сій на га ўзрос ту зні ме дэ фі цыт фон ду толь кі на 
ней кі час, гэ ты за хад ка рот ка тэр мі но вы. Тэн дэн цыя ж ста рэн ня 
на сель ніц тва не спы ня ец ца. Усе ін стру мен ты, якія па вя ліч ва-
юць ак тыў насць лю дзей у па жы лым уз рос це, ма юць на ўва зе 
пэў ныя змя нен ні ў струк ту ры эка но мі кі, пе ра раз мер ка ван не 
звё наў. На прык лад, рост сфе ры па слуг.

Ры нак пра цы вар та зра біць больш гнут кім. Гэ та да зво ліць 
эфек тыў ней вы ка рыс тоў ваць пен сі я не раў. Ёсць роз ныя ін стру-
мен ты, якія па вя ліч ва юць гнут касць: маг чы масць пра ца ваць з 
до му, вы хо дзіць на паў дня. Ука ра нен не гэ тых ін стру мен таў на 
дзяр жаў ным уз роў ні па він на па леп шыць сі ту а цыю з эка на міч-
най ак тыў нас цю лю дзей у па жы лым уз рос це і, ад па вед на, у 
ней кай сту пе ні зні зіць ціск на пен сій ны фонд. А са мі па жы лыя, 
пра цяг ва ю чы пра ца ваць, згладж ва юць свой вы хад на пен сію і 
мо гуць яшчэ кры ху пад за ра біць.

Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ: Трэ ба ўвяз ваць па вы шэн не пен сій-
на га ўзрос ту з сён няш няй сі ту а цы яй на рын ку пра цы. Па вя ліч-
ва ец ца коль касць пра ца здоль на га на сель ніц тва, а зна чыць, 
бу дуць па трэб ныя мес цы.

Глеб ШЫ МА НО ВІЧ: Доў гі пра ме жак ча су ў нас асноў най 
част кай бес пра цоў ных бы ла мо ладзь. Ця пер пад уплы вам роз-
ных фак та раў струк ту ра бес пра цоўя па чы нае змя няц ца. Ка лі 
ўзяць су свет ны во пыт, ва ўмо вах змен у эка но мі цы пад уплы-
вам кры зі су ці рэ форм, па вя ліч ва ец ца ры зы ка за стац ца без 
мес ца для лю дзей у па жы лым уз рос це. Та му пры пра вя дзен ні 
та кой рэ фор мы трэ ба рас па чаць за ха ды, якія да зво лі лі б згла-
дзіць гэ ты не га тыў ны пра цэс. Хто згу біць пра цу ў пер шую чар-
гу? Лю дзі, якія жы вуць у сель скай мяс цо вас ці, з ніз кім уз роў нем 
аду ка цыі. Ад па вед на трэ ба, каб сіс тэ ма са цы яль най аба ро ны 
бы ла га то ва рэ ага ваць на гэ тыя вы клі кі.

Воль га ШЫШ ЛО: Вый сцем мо гуць стаць кур сы па пе ра на ву-
чан ні. За сво іў кам п'ю тар — мо жаш быць апе ра та рам до ма. Лю-
дзей пе рад пен сій на га ўзрос ту, якія яшчэ пра цу юць, доб ра бы ло 
б зна ё міць з ас но ва мі прад пры маль ніц кай дзей нас ці. Пе да го гі, 
псі хо ла гі та ды мо гуць зай мац ца пры ват най прак ты кай. У нас на 
кур сах ёсць жан чы ны, якія ад пра ца ва лі кас ме то ла га мі: яны пра-
па ноў ва юць ар га ні зоў ваць май стар-кла сы па до гля дзе за са бой. 
Тыя, хто зай ма ец ца ру ка дзел лем, мо гуць пра да ваць вы ра бы 
праз ін тэр нэт-кра му. Руч ную пра цу ця пер га то вы куп ляць. Трэ-
ба лю дзям ар га ні зоў ваць аль тэр на тыў ную за ня тасць. У Шве цыі, 
на прык лад, ёсць маг чы масць пен сі я не рам ле там улад ка вац ца 
на мес ца ра бот ні ка, які пай шоў у ад па чы нак. Для па жы ло га ча-
ла ве ка гэ та і ста жы роў ка, і пад пра цоў ка ад на ча со ва.

«Звяз да»: На коль кі пен сі я нер — эфек тыў ны ра бот нік? І 
ці га то вы пра ца да вец тры маць у ся бе гэ тую ка тэ го рыю?

Яў ген ЗА ХА РАЎ: Най маль нік за ці каў ле ны ў тым, каб пен-
сі я не ры за ста ва лі ся на прад пры ем стве. Ад іх ка рыс ці больш, 
чым ад тых, хто толь кі скон чыў уста но ву аду ка цыі. Тым больш 
па ло ва мо ла дзі хут ка сы хо дзіць з та кіх цяж кіх прад пры ем стваў, 
як МАЗ. Усе жа да юць пра ца ваць у свет лым ха ла ці ку, у офі сах, 
дзе цёп ла, чыс та і ўтуль на. І дзе за роб кі боль шыя. Мы сён ня 
та кіх умоў пра па на ваць не мо жам.

Аляк сандр ГЛУ ХОЎ ЧАН КА: Але час та па жы ло му ча ла ве-
ку скла да на ўлад ка вац ца на пра цу. Для най маль ні ка пры ваб ны 
ўзрост — мак сі мум 45, ста рэй шых ужо не бя руць. Які б спе цы я ліст 
ні быў, толь кі на ўзрост зір нуць — не. З та кім па ды хо дам лю дзі мо-
гуць на гэ тыя га ды да пен сіі за стац ца без пра цы. Та му час та ча ла-
век ся дзіць на ад ным мес цы, каб ха ця толь кі да цяг нуць да пен сіі.

Воль га ШЫШ ЛО: Мно гія з тых, хто пра цяг вае пра ца ваць у 
па жы лым уз рос це, улад коў ва юц ца не па сва ёй спе цы яль нас ці, 
а ідуць на ні жэй шыя па са ды.

Ла ры са БАГ ДА НО ВІЧ: Як да дэ пу та та, да мя не ча сам па сту па-
юць зва ро ты кштал ту «я да сяг нуў пен сій на га ўзрос ту, і са мной не 
пра цяг ну лі кант ракт». Кі раў ніц тва ў гэ тай сі ту а цыі так са ма зра зу-
мець мож на. Я са ма ўрач. На пра цы ў мя не не ка лі бы ла са ні тар ка, 
якой 78 га доў. Мыць вя лі кія вок ны яе ўжо не па ста віш, трэ ба ка-
гось ці ін ша га шу каць. Вя до ма, я са ні тар цы ў та кім уз рос це ска за ла, 
што час, на пэў на, раз віт вац ца. Яна бы ла вель мі па крыў джа на, бо 
лі чы ла, што мо жа пра цяг ваць пра ца ваць. Сам ча ла век заў сё ды ся-
бе цэ ніць вы шэй, чым на ва кол ле, гэ та нар маль на. Та му, хто леп шы, 
мо ладзь ці пен сі я не ры, пы тан не спрэч нае. Ра біць най маль ні ка за-
клад ні кам сі ту а цыі і пры му шаць яго яшчэ год пас ля пен сіі тры маць 
ча ла века — не ва ры янт. Пра ца да вец па ві нен вы браць.

Яў ген ЗА ХА РАЎ: Мы з за да валь нен нем пен сі я не раў па кі да ем 
на за вод зе. Праў да, да пэў на га ча су і пры пэў ных умо вах. Рэ-
ка мен да цыі ў нас та кія: муж чы на, з пра фе сій най пад рых тоў кай 
най вы шэй ша га ўзроў ню, дыс цып лі на ва ны, да яко га ня ма за ўваг 
па вы ка нан ні, без раз моў мо жа за ста вац ца на прад пры ем стве да 
65 га доў, жан чы на — да 60. Але, як пра ві ла, жан чы ны на цяж кіх 
пра цах у та кім уз рос це ўжо не за трым лі ва юц ца. Вы бі ра юць што-
не будзь ляг чэй шае: ідуць пры бі раль шчы ца мі, гар дэ роб шчы ца мі, 
кла даў шчы ка мі, улад коў ва юц ца ў кам бі нат гра мад ска га хар ча-
ван ня афі цы ян та мі ці па су да мый ка мі. А на вы твор чых участ ках 
яны пра цу юць мак сі мум год-два пас ля пен сіі.

У гэ тым уз рос це ра бот нік — во пыт ны спе цы я ліст. Але, бы-
вае, за тар мож ва ец ца, не ба чыць сэн су па вы шаць сваю ква лі фі-
ка цыю. Пра цуе спа кой на. Лі чыць, што ён ужо вы шэй на га ла ву 
за ма ла дых, якія сён ня толь кі прый шлі з лі цэя. Ён вы кон вае тое, 
што ад яго па тра бу юць, не пра яў ля ю чы за ліш няй іні цы я ты вы.

Воль га ШЫШ ЛО: Ад нак мно гія за ста юц ца ак тыў ны мі і пра цяг-
ва юць атрым лі ваць аду ка цыю. Сё ле та ў на шым уні вер сі тэ це быў 
трэ ці на бор. Ка лі ле тась за два пры ём ныя дні прый шло 714 ча ла-
век, то ў гэ тым го дзе — паў та ры ты ся чы. На жаль, усіх не змаг лі 
ўзяць. Сён ня ў нас бяс плат на на ву ча ец ца ка ля 900 ча ла век. Уся го 
19 на прам каў. Са мы па пу ляр ны — кам п'ю тар ныя кур сы. За меж-
ныя мо вы так са ма ка рыс та юц ца по пы там. У гэ тым го дзе па бі ты 
рэ корд: у нас 24 гру пы па анг лій скай мо ве. Ёсць тыя, хто з ну ля 
мо ву вы ву чае. Ся род слу ха чоў кур са па жур на ліс ты цы не ка то рыя 
ўпер шы ню пуб лі ка вац ца па ча лі, для іх гэ та плюс да пен сіі. На ват 
у ра сій скіх вы дан нях дру ку юц ца: па гля дзе лі, што ў тых ча со пі сах 
га на ра ры вы шэй шыя. На жур на ліс ты цы ву чыц ца за раз муж чы на, 
які ад пра ца ваў на за вод зе на кі раў ніц кай па са дзе, але заў сё ды 
ха цеў пі саць. І ця пер у воль ны час скла дае апа вя дан ні.

Ёсць ва лан цё ры з лі ку са міх слу ха чоў. На прык лад, за меж ную 
мо ву вя дуць бы лыя пе да го гі. Каб не ся дзець до ма, раз на ты дзень 
пры хо дзяць вы кла даць. Во чы га раць, ёсць жа дан не пра ца ваць, 
на ват бяс плат на. Сё ле та ад крыў ся цэнтр ва лан цё раў, дзе мы 
так са ма пра па ноў ва ем пен сі я не рам рэа лі за вац ца. Лю дзі са мі вы-
зна чы лі, чым яны ха це лі б зай мац ца. Ся род кі рун каў — да па мо га 
жы вё лам, пра ца з дзець мі, з адзі но кі мі па жы лы мі. Кам пань ён ства 
(су пра ва джэн не ін ша га па жы ло га ча ла ве ка, ма ла ма біль на га, у тэ-
атр ці кра му), ду ма ем, мо жа, на ват вы льец ца ў асоб ны пра ект.

Аляк сандр ГЛУ ХОЎ ЧАН КА: Сам пер ша па чат ко ва ха цеў 
за пі сац ца на кур сы як слу хач. Пры цяг ну ла тое, што да па жы-
лых лю дзей ад нес лі ся з ра зу мен нем — ства ры лі ўні вер сі тэт. 
Ды і той факт, што мож на ву чыц ца бяс плат на, меў не апош няе 
зна чэн не. А ўжо ка лі ан ке ту да лі за паў няць, уба чыў, што там 
ёсць гра фа ва лан цё ра. Я хоць і пра цяг ваю пра ца ваць, але 
воль ны час за ста ец ца. Ча му б не да па маг чы лю дзям? Вы браў 
кам п'ю тар ныя кур сы, тое, што мне больш зра зу ме ла. З за да-
валь нен нем вя ду (і сам яшчэ на вед ваю за ня ткі па псі ха ло гіі). 
Ба чу, як па жы лыя хо чуць гэ та му на ву чыц ца, бо іх дзе ці, уну кі 
кам п'ю та ра мі і план шэ та мі ка рыс та юц ца ва ўсю. Мно гія пен-
сі я не ры ажы ва юць на кур сах, ка лі ба чаць, якія да іх ад но сі ны. 
Яны ж ра зу ме юць, што ва лан цё ры з імі бяс плат на зай ма юц ца. 
Асаб лі ва тым, хто ўжо не пра цуе, та кая ўва га пры ем ная.

Воль га ШЫШ ЛО: Кі раў ніц тву фірм трэ ба па гля дзець па-
ін ша му на гэ тую ка тэ го рыю лю дзей. Ле тась мы ла дзі лі фо рум 
ва лан цё раў і за пра ша лі ар га ні за цыі, якія ў асноў ным пра цу юць 
з мо лад дзю. Ка лі яны ўба чы лі ак тыў ных лю дзей ва ўзрос це 60+, 
дзя ка ва лі, што мы іх па клі ка лі, бо яны на ват не ду ма лі, што пен-
сі я не раў мож на раз гля даць як рэ сурс у сва ёй дзей нас ці.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubneuskaya@zvіazda.by

ЦІ ВАР ТА ПА ВЫ ШАЦЬ?

«Асноў най за да чай з'яў ля ец ца зра біць умо вы, 
якія бу дуць сты му ля ваць за ня тасць на сель ніц тва 
ва ўзрос це. Што ў нас част ко ва ўжо іс нуе. 
Ты не пры му ша еш іс ці пра ца ваць, а ства ра еш 
умо вы, ка лі ча ла век сам хо ча».

План дзе ян няўПлан дзе ян няў  ��

УНІ ВЕР САЛЬ НЫ 
АГЛЯД
Вы ка нан не пра воў ча ла ве ка 
ў на шай кра і не 
аб мер ка ва лі ў Мін ску

Сім ва ліч на, што між на род ны Дзень пра воў ча ла ве-
ка, які ад зна ча лі дня мі, су мяс ціў ся з се мі на рам, дзе 
пад вя лі вы ні кі Уні вер саль на га пе ры я дыч на га агля ду 
па пра вах ча ла ве ка ў на шай кра і не. Экс пер ты з Мі-
ніс тэр ства за меж ных спраў, Ар га ні за цыі Аб' яд на ных 
На цый, ін шых між на род ных ар га ні за цый, а так са ма 
гра мад скіх аб' яд нан няў на шай кра і ны су стрэ лі ся, каб 
аб мер ка ваць, як дзяр жа ва бу дзе рэа лі зоў ваць рэ ка-
мен да цыі Уні вер саль на га пе ры я дыч на га агля ду.

Ген сек ААН пла нуе на ве даць на шу кра і ну
— У све це ня ма кра ін, якія з'яў ля юц ца бліс ку чым пры кла-

дам у сфе ры пра воў ча ла ве ка, — га во рыць Са на ка СА МА РА-
СІН ХА, па ста ян ны прад стаў нік Пра гра мы раз віц ця ААН у 
Бе ла ру сі. — Бе ла русь так са ма ча кае вя лі кая пра ца ў гэ тым 
кі рун ку. Дыя лог, які рас па чаў ся па між ура дам, ня ўра да вы мі 
ар га ні за цы я мі і пры ват ным сек та рам, азна чае, што ёсць рух 
на пе рад. Рас пра цоў ка на цы я наль на га пла на дзе ян няў у га лі не 
пра воў ча ла ве ка ста не ім пуль сам да да лей ша га раз віц ця, а 
вы нік пой дзе на ка рысць уся му гра мад ству.

Як ад зна чыў па ста ян ны прад стаў нік ПРА АН, на ша кра і на 
пад тры ма ла боль шасць рэ ка мен да цый УПА па эка на міч ных, 
са цы яль ных і куль тур ных пра вах, пры чым мно гія рэ ка мен да-
цыі на кі ра ва ны на аба ро ну сла бых ка тэ го рый на сель ніц тва.

Са на ка Са ма ра сін ха ў сва ім вы ступ лен ні звяр нуў ува гу на 
тое, што Бе ла русь пад пі са ла кан вен цыю аб пра вах ін ва лі даў. 
Акра мя гэ та га, па яго сло вах, нель га не за ўва жыць, як кра і на 
кла по ціц ца пра бе жан цаў і асоб, што пры еха лі сю ды з Укра і ны. 
Прад стаў нік ПРА АН кан ста та ваў, што Бе ла русь мо жа быць 
у пэў ным сэн се ма я ком у мно гіх сфе рах. Маг чы ма, ме на ві та 
ўсё гэ та паў плы ва ла на жа дан не ге не раль на га сак ра та ра ААН 
Пан Гі Му на на ве даць на шу кра і ну ў най блі жэй шай бу ду чы ні. 
Як па ве да міў Са на ка Са ма ра сін ха, кі раў нік ААН мо жа зра біць 
гэ та ўжо ў на ступ ным го дзе.

Рэ ка мен да цыі ўлі ча ны
Пра вы ні кі дру го га Уні вер саль на га пе ры я дыч на га агля ду 

ў на шай кра і не рас ка заў Ва дзім ПІ СА РЭ ВІЧ, на мес нік кі-
раў ні ка га лоў на га ўпраў лен ня шмат ба ко вай дып ла ма тыі 
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сі.

— Дру гі на цы я наль ны дак лад быў пад рых та ва ны ў парт нёр-
стве з гра ма дзян скай су поль нас цю, — за ўва жыў прад стаў нік 
МЗС. — У скла дзе дэ ле га цый бы лі вы со ка па стаў ле ныя прад стаў-
ні кі за ці каў ле ных мі ніс тэр стваў і ве дам стваў кра і ны, што свед чыць 
аб пры яры тэт нас ці гэ та га пы тан ня на на цы я наль ным уз роў ні.

Па вы ні ках УПА на шай кра і не бы ло да дзе на 259 рэ ка-
мен да цый. Дэ ле га цыя ад ра зу ж пры ня ла да рэа лі за цыі 115 
рэ ка мен да цый, да ве да ма — 48. Да да лей ша га раз гля ду бы ло 
пры ня та 96 рэ ка мен да цый, паз ней з іх на ша кра і на па га дзі ла-
ся пры няць да рэа лі за цыі яшчэ 53, ас тат нія 43 — да ве да ма. 
Та кім чы нам, з 259 рэ ка мен да цый Бе ла русь пры ня ла да рэа-
лі за цыі 152, да ве да ма 101, част ко ва пры ня ты 6.

Рэ ка мен да цыі, якія бе ла рус кі бок пры няў да ве да ма, мож на 
па дзя ліць на не каль кі тэ ма тыч ных груп. Ад на з іх звя за на з 
тэ ма ты кай смя рот на га па ка ран ня ў на шай кра і не.

— У ад па вед нас ці з на шай Кан сты ту цы яй, смя рот нае па-
ка ран не з'яў ля ец ца вы ключ най ме рай, — пад крэс ліў Ва дзім 
Пі са рэ віч. — На прык лад, яна не пры мя ня ец ца ў ад но сі нах 
да жан чын, да асоб, што не да сяг ну лі 18-га до ва га ўзрос ту. 
Асо бы, якіх пры га ва ры лі да най вы шэй шай ме ры па ка ран ня, 
мо гуць звяр нуц ца з пра шэн нем да Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь аб тым, каб змя ніць па ка ран не.

Пы тан не смя рот на га па ка ран ня раз гля дае ад па вед ная 
пар ла менц кая гру па. Трэ ба ска заць, што, згод на з апош ні мі 
апы тан ня мі, знач ная част ка на сель ніц тва пад трым лі вае за-
ха ван не смя рот на га па ка ран ня.

— У той жа час мы не пра ці вім ся дыя ло гу з усі мі за ці каў ле-
ны мі па гэ тым пы тан ні, у тым лі ку з на шы мі за ход ні мі парт нё-
ра мі, і га то вы па сту по ва ру хац ца да ма ра то рыя на смя рот нае 
па ка ран не, — за зна чыў вы сту по вец. — Бе ла русь ні ко лі не 
га ла са ва ла су праць рэ за лю цыі Ге не раль най Асамб леі ААН 
«Аб ма ра то рыі на смя рот нае па ка ран не». Та кім чы нам, на ша 
кра і на пад трым лі вае су свет ную тэн дэн цыю па па сту по вай 
ад ме не смя рот на га па ка ран ня.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

�

ДА ВЕД КА
Уні вер саль ны пе ры я дыч ны агляд па пра вах ча ла ве ка 

(УПА) — ме ха нізм Са ве та ААН па пра вах ча ла ве ка, які 
ўяў ляе з ся бе комп лекс ны і ўсе ба ко вы агляд сі ту а цыі з пра-
ва мі ча ла ве ка ва ўсіх кра і нах све ту. УПА ажыц цяў ля ец ца ў 
да чы нен ні да кож най дзяр жа вы раз у ча ты ры га ды. Бе ла-
русь прай шла гэ тую пра цэ ду ру двой чы — у маі 2010 і ў маі 
гэ та га го да. Па вы ні ках агля даў, у якіх пры ма юць удзел як 
кра і ны — удзель ні цы ААН, так і ня ўра да выя ар га ні за цыі, 
вы но сяц ца рэ ка мен да цыі па маг чы мым да лей шым пра грэ-
се ў га лі не пра воў ча ла ве ка, якія мо гуць быць пры ня ты або 
ад хі ле ны дзяр жа ва мі.

У све це ня ма кра ін, якія з'яў ля юц ца бліс ку чым 
пры кла дам у сфе ры пра воў ча ла ве ка


