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Век тор “Схід–Захід” в умо вах ге о політич них змін

20 лю то го 2020 року в сто лиці Ка зах ста ну, місті Нур-Сул тан відбу ло ся засідан -
ня міжна род но го круг ло го сто лу з теми “Реґіональ на без пе ка в умо вах ге о політич -
ної тур бу лен тності”. Організа то ра ми зустрічі були Міжна род ний центр ге о політич -
но го про гно зу ван ня “Схід–Захід” і Не за леж ний інфор маційно-аналітич ний центр
“Infogamma”.

Мо де ра тор дис кусії Кар ли гаш Нуг ма но ва, док тор політич них наук, про фе сор,
пре зи дент Міжна род но го цен тру ге о політич но го про гно зу ван ня “Схід–Захід”, єв -
разійський комісар Євразійської організації еко номічно го співробітниц тва з пи тань 
ге о політики про де мо нстру ва ла ви со кий організаційний рівень, над ав ши мож ли -
вість усім при сутнім вис ту пи ти і до лу чи ти ся до ча сом гос трих де батів, що три ва ли й
по за вер шенні офіційної час ти ни цьо го за хо ду.

У ро боті круг ло го сто лу взяв участь міністр за кор дон них справ Рес публіки Ка -
зах стан Мух тар Тле у берді. Слід відзна чи ти та кож участь у засіданні де пу та та Ма -
жиліса Пар ла мен ту Рес публіки Ка зах стан, послів Арабських Еміратів, Узбе кис та ну 
і Дер жа ви Ку вейт у Ка зах стані, пред став ників Азербайджану, Ірану, Кир гиз ста ну,
Росії, Тад жи кис та ну та Украї ни.

Ка зах стан не ви пад ко во був об ра ний май дан чи ком для про ве ден ня та ко го за хо -
ду. Се ред усіх не за леж них дер жав, що вхо дять до СНД, та ко го шти бу творчі інi -
ціати ви універ саль но го ха рак те ру, як пра ви ло, над хо дять від Ка зах ста ну. Пе ре бу ва -
ю чи в не прос тих взаєми нах із дер жа ва ми, які ма ють кор до ни з Ка зах ста ном, і бу ду -
чи, за виз на чен ням З. Бже зи нсько го, цен тром “Євразійських Бал кан”, Ка зах стан
 повною мірою відчу ває на собі ге о політич ну тур бу лентність су час но го світу. Тому
Украї на, як дер жа ва, що вже не одне де ся тиліття на ма гається ви вес ти свій су ве -
ренітет на рівень рівноп рав них відно син світо во го по ряд ку, ста но вить для Ка зах -
ста ну та інших по стра дя нських азійських країн особ ли вий інтерес.

На засіданні було роз гля ну то ши ро ке коло пи тань: ге о політич на тур бу лент -
ність і ге ос тра тегічна на пру женість; зрос тан ня не довіри на ґло баль но му рівні; не -
без пе ка но вих тех но логій, зок ре ма інфор маційних; не тра диційні за гро зи без пеці в
су час но му світі та шля хи за побіган ня їм.
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Учас ни ки круг ло го сто лу ви я ви ли не при хо ва ний інте рес до ре зуль татів до -
сліджен ня Інсти ту ту соціології Національ ної ака демії наук Украї ни “Укр аїнське
суспільство: моніто ринґ соціаль них змін”. Пре зен то вані в ди наміці по каз ни ки став -
лен ня на ших гро ма дян до со ю зу з Росією і Біло рус сю, а та кож до всту пу в Євро со юз і 
НАТО вик ли ка ли жва ве об го во рен ня та ба жан ня док ладніше озна йо ми ти ся з ре -
зуль та та ми моніто ринґу. Тому пи тан ня на уко вої й інфор маційної співпраці на на й -
ближ че май бутнє по ста ло саме по собі, і це відкри ває нові пер спек ти ви на уко вих
взаємодій між на ши ми краї на ми.

Ма теріал надійшов 10.03.2020
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