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Канцэпцыя ўстойлівага 

развіцця з’яўляецца 

найбольш шырока 

прызнаным поглядам на  

пераўтварэнне свету.



Як аб гэтым даведацца?



Можна спытаць у Google:

sustainable development – 4 630 000

устойчивое развитие – 3 830 000

устойлівае развіццё – 78 600

Local Agenda 21 – 3 400 000

Местная повестка 21 – 1 120 000

Мясцовая павестка 21      – 976

+ параўнаць з тым, што цікавіць 

аудыторыю



Ці паглядзець праз прызму праблем:

• павелічэнне насельніцтва Зямлі

• павелічэнне выкідаў з-за дзейнасці чалавека

• нерацыянальнае выкарыстанне энергіі і рэсурсаў 
увогуле

• спажывальніцкая арыентацыя развіцця, 
павелічэнне спажывання, ў тым ліку 
нерацыянальнага

• сацыяльныя дысбалансы, напрыклад, у 
размеркаванні прыбыткаў і магчымасцях удзелу ў 
прыняцці рашэнняў

• знішчэнне біялагічнай і культурнай разнастайнасці

• спазненні пры прыняцці рашэнняў



Насельніцтва Зямлі

• Зараз – каля 7 млрд.

• Да 2050 г. – каля 10 млрд.

• Войны за тэрыторыі



The number of people is increasing enormously 



Павелічэнне выкідаў з-за 

дзейнасці чалавека

• Перавышэнне магчымасцяў прыроды 

«перапрацаваць» выкіды

• Трэба 2,5 планеты Зямля

• Экалагічны след 



Source: www.chrisjordan.com426.000/day         One ton contains 50 times more gold  than one ton gold ore



Thank you



Нерацыянальнае 

выкарыстанне энергіі і 

рэсурсаў

Страты падчас:

– эксплуатацыі (ў тым ліку ў будынках 

рэзервы эканоміі – да 70%)

– вытворчасці

– захоўванні (прадукцыя сельскай 

гаспадаркі губляецца да 50-60%)

– транспарціроўке

– марнатраўным спажыванні





Рост спажывання – ў тым ліку 

нерацыянальнага

• Стэрэатыпы «спажывальніцтва»

• Скарачэнне «жыццёвага часу» 

тавараў

• Рэклама для падтрымання тэмпаў 

пашырэння бізнеса



CO2 concentration in the air

0

ppm



Forest fires, floods, heavy hurricanes
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Знішчэнне біялагічнай і 

культурнай разнастайнасці

• Нельга ігнараваць законы прыроды («З 

прыродай нельга дамовіцца») 

• Знішчэнне відаў жывёл і раслін (кожны 

пяты - пад пагрозай) 

• Знішчэнне культурнай спадчыны (у тым 

ліку моваў і цэлых народаў)



Deforestation 1950 en 2010 (and decrease of fertillity)



Decrease of biodiversity



Dutch schip Margiris at Tasmania 



Plastic in the oceans – Albatros op Hawaii



Сацыяльныя 

дысбалансы

• ў размеркаванні прыбыткаў 

(20% / 80%)

• магчымасці ўдзелу ў прыняцці 

рашэнняў (правы)



Пошук выйсця:
1987 г. - Камісія ААН па навакольным асяроддзі абвясціла 

канцэпцыю ўстойлівага развіцця

1992 г. - Рыа-дэ-Жанейра. Сусветная канферэнцыя па 
абароне навакольнага асяроддзя прыняла «Павестку на

XXI стагоддзе»

з 1992 г. - у краінах пачынаюць стварацца спецыяльныя 
органы па пытаннях устойлівага развіцця і распрацоўвацца 
нацыянальныя і мясцовыя (лакальныя) стратэгіі ўстойлівага 
развіцця

2002 - Сусветны саміт па ўстойлівым развіцці ў Ёханэсбургу 
(Паўднёвая Афрыка) пацвердзіў прыхільнасць прынцыпам 
«Павесткі-21» і актуальнасць яе задач і прыняў План 
рэалізацыі

2012 – Канферэнцыя ААН па ўстойлівым развіцці «Рыа+20». 
Асноўным вынікам канферэнцыі стаў дакумент пад назвай 
«Будучыня, якую мы хочам». У ім кіраўніка 192 дзяржаў 
пацвердзілі сваю палітычную прыхільнасць ўстойліваму 
развіццю і заявілі аб сваёй прыхільнасці садзейнічанню 
ўстойлівай будучыні.



У 2015 г. на Саміце ААН па УР у 

Ню-Ёрку прынятыя Мэты УР і 

Павестка УР да 2030 г.



«Чалавецтва здольнае 
зрабіць развіццё 
устойлівым -
забяспечыць, каб яно 
задавальняла патрэбы 
гэтага пакалення, не 
ствараючы рызыкі для 
будучых пакаленняў 
задавальняць свае 
патрэбы»



Кампаненты ўстойлівага развіцця



Беларусь пасля Канферэнцыі ААН па навакольным 

асяроддзі і развіцці ў Рыа-дэ-Жанейра ў 1992 г.
• 1996 год - стварэнне Нацыянальнай камісіі па 

ўстойлівым развіцці

• 1997 год - прыняцце першай Нацыянальнай 
стратэгіі ўстойлівага развіцця РБ (НСУР-97) 

• 1998 - прыняцце Закона Рэспублікі Беларусь 
"Аб дзяржаўным прагназаванні і праграмах 
сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі 
Беларусь" 

• 1999 год - пачатак працы па Мясцовай 
павестке-21 у Тураве Гомельскай вобласці і ў 
ДРАЦ «Надзея» Вілейскага раёна Мінскай 
вобласці 

• 2001-2004 гады - распрацоўка НСУР-2020 і 
рэалізацыя Праекта ПРААН і Урада па 
ўстойлівым развіцці

• 2005 - 2014 гады - рэалізацыя праектаў па УР з 
падтрымкай ЕС, ПРААН, ППБ ФРГ, USAID

• 2014 – распрацоўка НСУР-2030 



Думай глабальна – дзейнічай 

лакальна - лозунг Мясцовых 

стратэгій устойлівага развіцця

Мясцовая павестка-21 = стратэгія 

ўстойлівага развіцця тэрыторыі 

(вобласці, раёна, горада, 

мікрараёна, двара, установы 

адукацыі)



прынцыпы ўстойлівага 

развіцця



арыентацыя на вобраз 

жаданага будучага



улік экалагічных 

абмежаванняў



комплекснае развіццё 

(спалучэнне эканамічных, 
сацыяльных, экалагічных 

мэтаў)



 выкарыстанне 

мясцовых рэсурсаў



 партнёрства



Некаторыя іншыя прынцыпы

• міждысцыплінарнасць пры распрацоўцы 

стратэгіі 

• працэс (разуменне стратэгіі ўстойлівага развіцця як працэсу актыўных 

доўгатэрміновых дзеянняў, а не проста распрацоўка дакумента з такой 

назвай); 

• эфектыўнае выкарыстанне (эканомія) рэсурсаў; 

• роўнасць пакаленняў (паляпшэнне якасці 

чалавечага жыцця для цяперашняга і будучага 

пакаленняў); 

• адкрытасць і празрыстасць планаў і дзеянняў у 

рамках працэсу ўстойлівага развіцця; 

• выкарыстанне індыкатараў ўстойлівага 

развіцця.



Аснова – міждысцыплінарнасць



Цікава: у супольнасці LinkedIn 

абвясцілі, што ў іх ёсць навык 

“Interdisciplinary collaboration”,

22 293 удзельніка.

У тым ліку 638 – выпускнікі 

універсітэтаў Таронта, 

Вашынгтона, Мічыгана.



Што даюць міжсектаральны 

падыход і партнёрства?

Лепшыя вынікі



- Хуткасць

- Больш 

рэсурсаў

- Змяньшэнне / 

размеркаванне 

выдаткаў 



- Падзяленне 

рызыкі

- Новыя і 

лепшыя 

рашэнні, 

шляхі



Хто лідэры? Ахова здароўя, 

горадабудаўніцтва, …



Як быць «у трэндзе» міжсектарнага 

супрацоўніцтва і партнёрства (1)

• Тусавацца ў 

кампаніях сяброў УР

• Часцей выязджаць 

на семінары, 

канферэнцыі

• І самім 

арганізоўваць такія 

падзеі



Як быць «у трэндзе» міжсектарнага 

супрацоўніцтва і партнёрства (2)

• Ініцыяваць распрацоўку 

мясцовай стратэгіі 

ўстойлівага развіцця

• Стварыць Цэнтр УР

• Стварыць «Клуб УР»

• …



Асноўныя тэмы 

Сусветнага саміту па 

ўстойліваму развіццю Рыа 

+20:

- Зялёная эканоміка;

- Інстытуцыйныя асновы 

УР



Актуальна:

- Самаразвіццё - вядучы 

падыход

- Партнёрства - не проста 

прынцып, але – рэсурс

- Прынцып субсідыярнасці



Поспехаў і 

дзякуй за ўвагу!

Алег Сівагракаў

sivagrak@yahoo.com

+375 29 6264686


