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Вектор “Схід–Захід” в умовах геополітичних змін
20 лютого 2020 року в столиці Казахстану, місті Нур-Султан відбулося засідання міжнародного круглого столу з теми “Реґіональна безпека в умовах геополітичної турбулентності”. Організаторами зустрічі були Міжнародний центр геополітичного прогнозування “Схід–Захід” і Незалежний інформаційно-аналітичний центр
“Infogamma”.
Модератор дискусії Карлигаш Нугманова, доктор політичних наук, професор,
президент Міжнародного центру геополітичного прогнозування “Схід–Захід”, євразійський комісар Євразійської організації економічного співробітництва з питань
геополітики продемонструвала високий організаційний рівень, надавши можливість усім присутнім виступити і долучитися до часом гострих дебатів, що тривали й
по завершенні офіційної частини цього заходу.
У роботі круглого столу взяв участь міністр закордонних справ Республіки Казахстан Мухтар Тлеуберді. Слід відзначити також участь у засіданні депутата Мажиліса Парламенту Республіки Казахстан, послів Арабських Еміратів, Узбекистану
і Держави Кувейт у Казахстані, представників Азербайджану, Ірану, Киргизстану,
Росії, Таджикистану та України.
Казахстан не випадково був обраний майданчиком для проведення такого заходу. Серед усіх незалежних держав, що входять до СНД, такого штибу творчі інiціативи універсального характеру, як правило, надходять від Казахстану. Перебуваючи в непростих взаєминах із державами, які мають кордони з Казахстаном, і будучи, за визначенням З. Бжезинського, центром “Євразійських Балкан”, Казахстан
повною мірою відчуває на собі геополітичну турбулентність сучасного світу. Тому
Україна, як держава, що вже не одне десятиліття намагається вивести свій суверенітет на рівень рівноправних відносин світового порядку, становить для Казахстану та інших пострадянських азійських країн особливий інтерес.
На засіданні було розглянуто широке коло питань: геополітична турбулентність і геостратегічна напруженість; зростання недовіри на ґлобальному рівні; небезпека нових технологій, зокрема інформаційних; нетрадиційні загрози безпеці в
сучасному світі та шляхи запобігання їм.
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Учасники круглого столу виявили неприхований інтерес до результатів дослідження Інституту соціології Національної академії наук України “Українське
суспільство: моніторинґ соціальних змін”. Презентовані в динаміці показники ставлення наших громадян до союзу з Росією і Білоруссю, а також до вступу в Євросоюз і
НАТО викликали жваве обговорення та бажання докладніше ознайомитися з результатами моніторинґу. Тому питання наукової й інформаційної співпраці на найближче майбутнє постало саме по собі, і це відкриває нові перспективи наукових
взаємодій між нашими країнами.
Матеріал надійшов 10.03.2020
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