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УВОДЗIНЫ
Дзявяты том зборніка «Знешняя палітыка Беларусі» ўключае дакументы і
матэрыялы, якія датычацца знешнепалітычнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь
у 2001–2005 гг. У гэты перыяд Беларусь уступіла ў другое дзесяцігоддзе свайго незалежнага існавання. Рух беларускай дзяржавы па шляху незалежнасці
паказаў, што яна зацвердзілася як самастойная сярэдняя еўрапейская дзяржава, якая ўсвядоміла свае нацыянальна-дзяржаўныя інтарэсы, выпрацавала знешнепалітычныя прыярытэты і прагматычную лінію паводзін у міжна
родных справах. Рэспубліка Беларусь даказала сваю здольнасць выжываць
і развівацца ў складаных і супярэчлівых міжнародных рэаліях канца ХХ – пачатку ХХI ст.
У 2001–2005 гг. працягваўся нялёгкі і часам супярэчлівы перыяд станаў
лення знешнепалітычных асноў беларускай дзяржаўнасці, пошуку ўлас
най міжнароднай ідэнтычнасці, адаптацыі краіны да новай міжнароднай
сістэмы, што ўзнікла пасля заканчэння халоднай вайны і распаду біпаляр
най структуры міжнародна-палітычных адносін, да аднаго з полюсаў якой
належаў Савецкі Саюз – звышдзяржава.
У азначаны перыяд Рэспубліка Беларусь удасканальвала дзяржаўнаправавую базу ў галіне нацыянальнай бяспекі, ваеннай і знешняй палітыкі.
17 ліпеня 2001 г. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка зацвердзіў
новую Канцэпцыю нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Вытрымкі
з яе змешчаны ў зборніку (дак. № 23). У гэтым дакуменце даецца азначэнне важных паняццяў, якія адносяцца да нацыян
 альнай бяспекі, характарызуюцца стан бяспекі Рэспублікі Беларусь у палітычнай, ваеннай і іншых
сферах, жыццёва важныя інтарэсы краіны. Як адзначана ў Канцэпцыі,
бяспека Рэспублікі Беларусь у палітычнай сферы дасягаецца дзякуючы
развіццю міжнароднага супрацоўніцтва ў рамках ААН, АБСЕ, СНД, Дагавора аб калектыўнай бяспецы і руху недалучэння. Важнейшым фактарам
знешняй бяспекі Беларусі Канцэпцыя абвяшчала саюз з Расійскай Федэрацыяй.
3 студзеня 2002 г. уступіў у сілу Закон Рэспублікі Беларусь «Аб зацвяр
джэнні ваеннай дактрыны Рэспублікі Беларусь», вытрымкі з якога змеш
чаны ў зборніку (дак. № 47). Закон зацвердзіў новую ваенную дактрыну
Рэспублікі Беларусь замест ранейшай, прынятай Вярхоўным Саветам
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16 снежня 1992 г. Паводле прынятага Закона ваенная дактрына Рэспуб
лікі Беларусь «представляет собой совокупность официальных основополагающих взглядов и принципов обеспечения военной безопасности
государства посредством применения политических и военных мер. Она
конкретизирует основные направления военной политики государства на
современном этапе, а также определяет его отношение к военным конфликтам и их предотвращению, военному строительству, применению военной силы для защиты жизненно важных интересов государства».
Абвясціўшы ваенную дактрыну, якая мае цалкам абарончы характар,
Беларусь зыходзіла з таго, што ніводная з дзяржаў не з’яўляецца для яе
патэнцыяльным праціўнікам. Важнае знешнепалітычнае значэнне мела
палажэнне, згодна з якім наша краіна ажыццяўляе міжнароднае ваеннатэхнічнае супрацоўніцтва, зыходзячы з эканамічнай і знешнепалітычнай
мэтазгоднасці, задач арганізацыі ўласнай ваеннай бяспекі ў строгай адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам і міжнароднымі
дагаворнымі абавязацельствамі.
14 лістапада 2005 г. уступіў у сілу Закон Рэспублікі Беларусь «Аб зацвярдж
 энні асноўных кірункаў унутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі
Беларусь». Вытрымкі з яго прыведзены ў дакуменце № 222. Глава 2 гэтага дакумента раскрывае асноўныя кірункі знешняй палітыкі беларускай
дзяржавы. Упершыню на заканадаўчым узроўні сфармуляваны прынцыпы, стратэгічныя мэты, задачы беларускай знешняй палітыкі. Усе гэтыя
асноўныя паняцці і палажэнні падрабязна раскрываюцца ў тэксце главы.
Стратэгічнымі мэтамі знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь абвешчаны:
абарона дзяржаўнага суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржавы; абарона правоў, свабод і законных інтарэсаў грамадзян, грамадскіх
і дзяржаўных інтарэсаў. У Законе пералічваюцца асноўныя сферы, у якіх
рэалізуецца знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь: ад знешнеэканамічнай
дзейнасці да супрацоўніцтва ў галіне кадыфікацыі міжнароднага права. Закон фактычна замяняе сабой канцэпцыю знешняй палітыкі, якая пакуль
што не прынята ў Беларусі як асобны дзяржаўна-прававы дакумент.
У зборніку змешчаны шэраг дакладаў, выступленняў, інтэрв’ю бела
рускага прэзідэнта А. Лукашэнкі па пытаннях знешняй палітыкі Беларусі
і міжнародных адносін. У дакладзе на ІІ Усебеларускім сходзе 18 мая 2001 г.
падведзены вынікі знешнепалітычнай і знешнеэканамічнай дзейнасці
краіны за мінулыя пяць гадоў і пастаўлены новыя задачы на наступную
пяцігодку (дак. № 16). Паводле слоў А. Лукашэнкі, жыццё пацвердзіла
правільнасць тэзіса, што для размешчанай на скрыжаванні еўрапейскіх
дарог Беларусі з адкрытай эканомікай адзіным правільным курсам
з’яўляецца шматвектарная знешняя палітыка. Закрануўшы пытанне аб далейшай інтэграцыі з Расіяй, ён назваў прычыны, на якіх грунтуецца саюз
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з Расіяй: жаданне пераважнай большасці беларускага народа, буйнейшыя
сумесныя праекты ў галіне здабычы і транспарціроўкі нафты і газу, што
прынясе краіне толькі ў выглядзе платы за транзіт амаль мільярд долараў
ЗША. Прэзідэнт Беларусі таксама падкрэсліў, што ён праціўнік адраджэння СССР у якой-небудзь форме і выступае за захаванне рэальнага
суверэнітэту беларускай дзяржавы ў развіцці саюзных адносін з Расійскай
Федэрацыяй.
У дакладзе пацверджана лінія на фарміраванне «пояса добрасуседст 
ва» вакол Беларусі і развіцця добрых адносін з Украінай, Польшчай, Літ
вой і Латвіяй, а таксама выказана пажаданне ў бок палякаў і прыбалтаў,
каб яны будавалі свае адносіны з Беларуссю зыходзячы з інтарэсаў сваіх
краін, а не інструкцый звонку. А. Лукашэнка сказаў, што Еўрапейскі саюз
займае другое месца ў беларускім знешнім гандлі, і выказаў упэўненасць,
што ў бліжэйшыя гады ўдзельная вага ЕС і яго краін-удзельніц у паліты
цы Беларусі ўзрасце, паколькі для нашай краіны гэта перспектыўны рынак збыту, крыніца новых тэхналогій і інвестыцый. Прэзідэнт канст атаваў
істотны прагрэс, дасягнуты ў апошнія гады ў палітычных і эканамічных
адносінах з Кітаем, Індыяй, Турцыяй і В’етнамам, краінамі Блізкага Усходу і Паўночнай Афрыкі. Узмацненню знешнепалітычнага рэсурсу Беларусі
садзейнічала таксама ўступленне яе ў рух недалучэння.
У штогадовым пасланні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь да беларуска
га народа і парламента, з якім А. Лукашэнка выступіў 23 красавіка 2002 г.,
была пацверджана падтрымка пазітыўнай тэндэнцыі рознафарматнай
і рознахуткаснай інтэграцыі ў рамках СНД. Для еўразійскага эканамічна
га супольніцтва гэта азначала перш за ўсё фарміраванне рэальнага мытнага саюза і адзінай эканамічнай прасторы, правядзенне ўзгодненай мытна-тарыфнай палітыкі. Асобная ўвага ў дакладзе прысвечана пытанню
дзейнасці Кансультатыўна-назіральнай групы АБСЕ ў Беларусі, створа
най у 1998 г., адносна якой, як было сказана, «увесь гэты час мы праяўлялі
крайнюю стрыманасць, хоць КНГ пры пану Віку вырашала толькі адну,
не прадугледжаную ніякім мандатам задачу – звяржэнне дзеючай улады».
Прэзідэнт заявіў, што пасля прэзідэнцкіх выбараў мандат КНГ павінен
быць грунтоўна перагледжаны і павінна быць сфарміравана новая група,
якая будзе паважаць інтарэсы краіны знаходжання (дак. № 60).
У наступным штогадовым пасланні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь да беларускага народа і парламента, з якім А. Лукашэнка выступіў
16 красавіка 2003 г., галоўная ўвага ў знешнепалітычным раздзеле была
прысвечана дзвюм найважнейшым падзеям таго часу: інтэрвенцыі ЗША
і Вялікабрытаніі супраць Ірака і цяжкасцям, што ўзніклі ў беларуска-ра
сійскіх адносінах (дак. № 118).
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Па першым пытанні было сказана, што, заняўшы амаль усю тэрыто
рыю Ірака, войскі кааліцыі не знайшлі нават ускосных сведчанняў вытвор
часці ці захоўвання Іракам зброі масавага паражэння, што было галоўнай
афіцыйнай падставай для пачатку вайны. Паводле слоў дакладчыка, «основная цель акции – не только Саддам Хусейн, Ирак и даже не нефть, а
формирование нового порядка в мире с особыми правами единственной
сверхдержавы по произвольному использованию военной силы». Гэта акцыя адкідае свет да часоў, калі вайна прызнавалася дапушчальным сродкам знешняй палітыкі, і стварае небяспечнейшы прэцэдэнт, калі жаданне
памяняць няўгоднае кіраўніцтва іншай дзяржавы можа быць дастатковай
падставай для ўзброенага нападу на яе. А. Лукашэнка заклікаў сусветную
супольнасць супрацьстаяць гэтай згубнай тэндэнцыі, заявіўшы, што Беларусь разам з пераважнай большасцю краін свету зробіць усё ад яе залежнае
для аднаўлення правапарадку і захавання сістэмы міжнароднай бяспекі, заснаванай на прынцыпах міжнароднага права.
Па пытанні адносін з Расіяй дакладчык адзначыў, што зараз дзве краі
ны перажываюць адзін з самых складаных этапаў інтэграцыі. Беларуска
му кіраўніцтву ўдалося адстаяць дасягнуты яе высокі ўзровень і прынцы
пы, нягледзячы на змену падыходаў расійскага кіраўніцтва да саюза дзвюх
дзяржаў. Вяртаючыся да прапаноў прэзідэнта Расіі У. Пуціна, выказаных
у чэрвені і жніўні 2002 г., А. Лукашэнка заявіў: «Руководство Беларуси считает дискуссию о вхождении нашей страны в состав России исчерпанной.
Суверенитет, государственная самостоятельность Беларуси (как и России)
останутся незыблемыми – это не предмет переговоров. Путь поглощения
большим государством меньшего – исторический анахронизм, к которому
нет смысла возвращаться». Дакладчык перасцярог расійскую палітычную
эліту наконт небяспечных наступстваў для Расійск
 ай Федэрацыі ў выпадку, калі ў яе склад увойдзе Рэспубліка Беларусь.
Беларускі прэзідэнт назваў штучнай прапанаваную расійскім кіраў
ніцтвам дылему (уваходжанне Беларусі ў склад Расіі ці будаўніцтва адно
сін паміж дзвюма дзяржавамі на ўзор ЕС) і рашуча выступіў за захаван
не існуючай мадэлі саюза Беларусі і Расіі як найбольш высокай ступені
інтэграцыі на постсавецкай прасторы. Ён прапанаваў вынесці падрыхта
ваны праект канстытуцыйнага акта, які прадугледжвае дэлегіраванне на
парытэтнай аснове саюзным структурам сур’ёзных паўнамоцтваў, на рэферэндум у дзвюх дзяржавах.
Асобная ўвага ў пасланні была нададзена пытанню аб увядзенні адзі
най грашовай адзінкі, што павінна стаць заключнай стадыяй эканамічнай
інтэграцыі. Выказаўшыся супраць механічнага замяшчэння адной валюты другой, беларускі кіраўнік адзначыў, што адзіным прымальным
для Беларусі варыянтам з’яўляецца роўны статус Нацыянальнага бан8

ка Беларусі і Цэнтральнага банка РФ з дэлегіраваннем функцый органа
ўпраўлення адзінага эмісійнага цэнтра Міжбанкаўскаму валютнаму саюзу. Дакладчык выказаўся за захаванне роўнасці беларускага і расійскага
ўкладаў эканамічнага жыцця ў рамках саюзнай дзяржавы, у тым ліку
беларускай сацыяльна-эканамічнай мадэлі. А. Лукашэнка падкрэсліў
неабходнасць умацавання ваенна-палітычнага саюза дзяржаў і АДКБ,
адзначыўшы асобна, што Беларусь – гэта адзіны верны і баяздольны
саюзнік Расіі. У гэтым штогадовым пасланні прэзідэнт Беларусі заявіў аб
пазітыўнай рэакцыі на праграму ЕС, якая атрымала назву «Еўрапейская
палітыка суседства».
У пасланні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь да беларускага народа і пар
ламента, з якім А. Лукашэнка выступіў 14 красавіка 2004 г., знешнепалітыч
ная тэматыка была прадстаўлена ў раздзеле «Міжнародная і нацыян
 альная
бяспека» (дак. № 151). Падкрэсліўшы, што дамінуючай праблемай у сферы
міжнародных адносін застаецца барацьба з тэрарызмам, дакладчык сказаў,
што Беларусь надзвычайна адказна ставіцца да сваёй ролі ў агульнай антытэрарыстычнай сістэме. Яе праваахоўныя органы актыўна і канструктыўна
супрацоўнічаюць з адпаведнымі структурамі замежных дзяржаў па абароне
жыцця і здароўя людзей ад тэрарыстычных актаў. У пасланні канстатавалася, што ў барацьбе з тэрарызмам свет не дасягнуў якіх-небудзь значных
вынікаў, паколькі гэтая барацьба вялася ў асноўным не з вытокамі тэрарызму, а з яго асобнымі праяўленнямі. Умовы, якія параджаюць тэрарызм
(беднасць, абяздоленасць, прыгнёт), не толькі не ліквідуюцца, але ўсё
больш абвастраюцца. А. Лукашэнка прапанаваў для паспяховай барацьбы з тэрарызмам усвядоміць дзве простыя ісціны: «Па-першае, тэрарызм
нельга перамагчы толькі сілай зброі. А па-другое, у барацьбе з гэтым злом
усе члены сусветнага супольніцтва павінны выступаць разам». Было таксама заяўлена, што Беларусь, аднак, не збіраецца ўцягвацца ў геапалітычныя
гульні пад лозунгам барацьбы з тэрарызмам.
У сувязі з завяршэннем чарговага этапу руху НАТА на Усход і да
лучэннем да Арганізацыі Паўночнаатлантычнага дагавора трох з пяці
дзяржаў – суседзяў Беларусі беларускі прэзідэнт зноў выказаў сваю нязменную пазіцыю, сутнасць якой у тым, што «для пашырэння сферы
дзейнасці Паўночнаатлантычнага блока падстаў няма». Што гэты пра
цэс небяскрыўдны, сведчыла разгортванне на тэрыторыі новых краінудзельніц ваеннай інфраструктуры НАТА, у выніку чаго тэрыторыя Бе
ларусі і Расіі поўнасцю «прастрэльваецца» сродкамі тэхнічнай разведкі,
а іх паветраныя граніцы патрулююцца ваенна-паветранымі сіламі блока.
У дакладзе адзначана, што Беларусь – гэта фактар міжнароднай бяспекі
і яна ў далейшым мае намер арганізоўваць сваю знешнюю бяспеку за кошт
палітычных інструментаў.
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Падзеяй, супастаўнай па маштабах з геапалітычнымі зрухамі канца 80-х
гадоў мінулага стагоддзя, дакладчык назваў пашырэнне Еўрапейск
 ага саюза. У сувязі з гэтым ён заклікаў пераасэнсаваць як у тэарэтычным, так
і ў практычным плане значэнне і наступствы для Беларусі фарміравання
Злучаных Штатаў Еўропы з адзінай знешняй і эканамічнай палітыкай.
У прыватнасці, трэба ўлічваць тое, што ў «нацыянальных сталіцах унут
ры Еўрасаюза ўжо няма самастойнай палітыкі і самастойных рашэнняў
прынцыповага характару, у тым ліку і ў адносінах да нашай краіны». А. Лукашэнка паставіў перад урадам задачу сістэмна прапрацаваць усе аспекты ўзаемаадносін, перш за ўсё эканамічных, з Еўрасаюзам, асабліва яго
новымі дзяржавамі-членамі, што з’яўляюцца суседзямі Беларусі, і прапанаваць канкрэтны пералік мер па забеспячэнні нацыянальных інтарэсаў
дзяржавы. У пасланні была таксама агучана стратэгічная задача – дасягнуць з аб’яднанай Еўропай не проста добрых, а вельмі добрых адносін.
Перайшоўшы да пытання аб адзінай эканамічнай прасторы ў рамках
«чацвёркі» (Беларусі, Казахстана, Расіі і Украіны), прэзідэнт канст атаваў,
што яна пакуль што не стала на ногі і паўтарае горшыя традыцыі СНД. Каб
дасягнуць прагрэсу ў фарміраванні АЭП, патрэбна дамаўляцца толькі ўсім
без усялякіх агаворак і выключэнняў. 2003 год ацэнены ў пасланні як «год
вялікіх выпрабаванняў для Саюза Беларусі і Расіі». Прынцыповая пазіцыя
Беларусі ў тым, каб прытрымлівацца духу і літары падпісаных з Расіяй
дагавораў. Прэзідэнт яшчэ раз паўтарыў, што «ўвядзенне расійскага рубля –
верхні вянец таго дома, які мы будуем». Гэта наступіць толькі тады, калі
будуць выкананы ўсе дагаворы і пагадненні, перш за ўсё ў эканамічнай
і сацыяльнай сферах. Важнейшай умовай вырашэння існуючых паміж Беларуссю і Расіяй праблем названа такое становішча, калі «наш саюзнік перастане глядзець на Беларусь выключна праз “прыцэл” газавай трубы». Дакладчык меў на ўвазе газавы канфлікт, які адбыўся паміж дзвюма саюзнымі
дзяржавамі ў лютым 2004 г.
Закрануўшы пытанне аб адносінах з іншымі краінамі і рэгіёнамі, А. Лукашэнка падкрэсліў, што дзякуючы краінам мусульманск
 ага свету за
апошнія 2–3 гады ў Беларусі адбылася дыверсіфікацыя эксп
 арту. У выніку
ўжо амаль палова экспарту прыпадае на краіны, у якія Беларусь раней
ніколі не экспартавала свае тавары. Залежнасць краіны па экспарце ад адной дзяржавы (Расіі) значна, прыкладна на чвэрць, за апошнія тры гады,
знізілася. I калі раней беларускія прадпрыемствы каля 85 % экспартавалі
ў Расію, то сёння прыкладна палова іх тавараў ідзе ў Расію, а палова –
у краіны далёкага замежжа. У сувязі з гэтым беларускі прэзідэнт падкрэсліў:
«Гэта каласальная перамога эканомікі нашай дзяржавы. Мы будзем і ў далейшым праводзіць такую палітыку. Гэта аксіёма для знешнеэканамічнай
дзейнасці любой дзяржавы».
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22 ліпеня 2004 г. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка выступіў
з праграмным дакладам «Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь у новым
свеце» на нарадзе з кіраўнікамі замежных устаноў Беларусі (дак. № 168).
Даклад меў характар канцэптуальнага выкладання знешняй палітыкі беларускай дзяржавы, якая ўступіла ў другое дзесяцігоддзе сваёй незалеж
насці. Па словах прэзідэнта, «прыйшла пара глыбей асэнсаваць знешнюю
палітыку нашай рэспублікі ў пераменлівым свеце».
У дакладзе прааналізаваны асаблівасці геапалітычнага становішча Бе
ларусі, якая «па насельніцтве і тэрыторыі – не малая, як гэта часта і па
мылкова прынята лічыць, гэта сярэдняя па еўрапейскіх мерках краіна».
Па-першае, гэта краіна з развітай эканомікай адкрытага тыпу, якая засна
вана не на здабычы і продажы карысных выкапняў, а на перапрацоўцы сы
равіны і вытворчасці гатовай прадукцыі. Па-другое, Беларусь размешчана
на вельмі адчувальным геапалітычным скрыжаванні, цэнтры гандлёвых
і транзітных шляхоў. Па-трэцяе, гэта дзяржава са значным ваенным патэнцыялам, па памерах якога яна ўваходзіць у першыя пяцьдзясят краін свету.
Вялікі эканамічны, геапалітычны і ваенны патэнцыял дазваляе Беларусі
праводзіць знешнюю палітыку з «пазіцый годнасці».
Асновай знешняй палітыкі Беларусі з’яўляюцца дзяржаўны суверэнітэт
і незалежнасць. Беларусь ёсць і будзе заставацца самастойнай у Еўропе
і свеце. Суверэнітэт і незалежнасць – гэта не разменная карта, а святая,
вечная каштоўнасць. Дакладчык падкрэсліў і тую новую рэальнасць, што
«ў Беларусі на другім дзясятку гадоў самастойнага існавання фарміруецца
нацыянальная згода па базавых каштоўнасцях дзяржавы».
Галоўны фактар беларускай знешняй палітыкі – эканоміка. Але айчынная эканоміка адкрытага тыпу вельмі ўразлівая, залежная ад знешніх
уздзеянняў і ўплываў. «Таму галоўная стратэгічная задача краіны –
панізіць уразлівасць нашай эканомікі і непасрэдна вынікаючыя з гэтага
знешнепалітычныя рызыкі». Беларускі прэзідэнт акрэсліў тры кропкі нацыянальнай гаспадаркі: энергетыка, сыравіна і рынкі збыту прадукцыі –
і паставіў задачу, энергетычную, сыравінную і монарынкавую залежнасць Беларусі ад Расіі. Адначасова падкрэслена значэнне транзіту як
стратэгічнага рэсурсу і пастаўлена задача максімальнага выкарыстання
транзітнага патэнцыялу Беларусі.
Пераходзячы да пытання аб вектарах знешняй палітыкі, А. Лукашэнка сказаў, што яны там, дзе ляжаць яе інтарэсы. «Галоўны прыярытэт – суседзі. Таму вектары не змяніліся. Змяніліся суседзі. Змяніліся
і мы. Змяніўся свет». Стратэгічны выбар Беларусі – не паміж Усходам
і Захадам. Беларусь зыходзячы з эканомікі, гісторыі, геаграфіі, культуры
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і менталітэту будзе і на Усходзе, і на Захадзе. «Мы выбіраем Беларусь» –
вось выбар нашай краіны.
Галоўным партнёрам Беларусі застаецца Расія, краіна, у эканоміцы,
грамадстве і палітычнай эліце якой адбыліся значныя змены. Адзначаючы практычныя дасягненні беларуска-расійскай інтэграцыі, высокі
патэнцыял эканамічнага супрацоўніцтва, прэзідэнт Беларусі адначасова канстатаваў нізкую эфектыўнасць асобных элементаў беларускарасійскага саюза, хаця і не назваў іх. На яго думку, дачасна пачынаць перабудову інтэграцыі з Расіяй, аднак важнейшыя элементы гэтай інтэграцыі
(адзіная валюта і Канстытуцыйны акт) прэзідэнты абедзвюх дзяржаў
вырашылі адкласці на пэўны час.
Важныя, далёкасяжныя працэсы адбываюцца ў Еўропе. Еўрапейскі
саюз стаў непасрэдным суседам Беларусі. «За Брэстам і за Ашмянамі ўжо
не проста Польшча і Літва – за імі сусветны эканамічны гігант». Галоўным
кампанентам узаемаадносін Беларусі і ЕС з’яўляецца эканамічны складнік.
Роля ЕС і ўвогуле ўсёй Еўропы ў беларускім знешнім гандлі пастаянна
расце. Калі 10–12 гадоў таму назад іх доля ў экспарце Беларусі складала
8–10 %, то цяпер (у 2004 г.) доля Еўропы ўзрасла амаль да 40 %.
Беларусь – ключавая транзітная краіна для ЕС, што абумоўлена трыма прычынамі: 1) транзіт праз Беларусь у два разы карацей, чым праз любую іншую дзяржаву; 2) тут ёсць развітая транспартная інфраструктура;
3) Беларусь – не крымінальная краіна, ЕС і Расія не маюць да яе прэтэнзій
па гэтым пытанні. Вельмі вострыя для Еўрасаюза праблемы нелегальнай
міграцыі, гандлю людзьмі, наркатрафіка, бяспекі меж не могуць быць вырашаны без Беларусі. Прэзідэнт сказаў, што беларускім інтарэсам адпавядае абвешчаная ЕС мэта фарміравання «кола сяброў» і зоны стабільнасці і
росквіту ўздоўж усяго перыметра яго меж, як і распрацаваная ЕС канцэпцыя «новага суседства».
А. Лукашэнка ацаніў развіццё працэсаў на прасторы СНД як «час зацягнутага пошуку і выбару». Ён выказаў занепакоенасць «фрагментацыяй тэрыторыі СНД», ператварэннем гэтай прасторы ў арэну суперніцтва
за ўплыў з удзелам знешніх сіл – ЗША, ЕС, буйных сумежных краін. Беларусь будзе працягваць супрацоўніцтва з Расіяй, Украінай і Казахстанам, каб ажывіць адзіную эканамічную прастору, якая аб’ядноўвае 90 %
эканамічнага патэнцыялу былога СССР. Беларусь зацікаўлена і ў тым, каб
Арганізацыя Дагавора аб калектыўнай бяспецы СНД была эфектыўнай
структурай, а не клубам па інтарэсах.
Значным фактарам еўрапейскай бяспекі з’яўляецца Паўночнаатлантычны альянс. У выніку двайнога пашырэння НАТА на Усход тры
з пяці суседзяў Беларусі сталі яго членамі, Украіна імкнецца ўступіць
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у гэты блок, а Расія стварыла з ім асобныя адносіны. Беларусь мае цяпер
1200 км агульнай мяжы з НАТА. Дакладчык звярнуў увагу на нарошчванне
актыўнасці альянсу ў рэгіёне Каўказа і Сярэдняй Азіі, размяшчэнне там
сваіх баз і войскаў, выказаў асцярогу ў сувязі з размяшчэннем узбраенняў
і ваеннай інфраструктуры НАТА паблізу беларускіх меж. Нягледзячы на
гэта, Беларусь гатова да таго, каб мяжа паміж рознымі ваенна-палітычнымі
арганізацыямі была не лініяй канфрантацыі, а лініяй добрасуседства.
Закранаючы праблематыку міжнароднай бяспекі, А. Лукашэнка
адзначыў, што Беларусь з’яўляецца донарам рэгіянальнай і глабальнай
бяспекі. Яна першая з ядзерных спадкаемцаў СССР заявіла пра адмову ад
ядзернага арсенала, паказаўшы прыклад астатнім удзельнікам постсавецкага «ядзернага клуба». Яна ліквідавала велізарны патэнцыял звычайных
узбраенняў і амаль паўмільённую групоўку войскаў на сваёй тэрыторыі. Беларусь лічыць неабходным і ўзаемавыгадным супрацоўніцтва паміж НАТА
і АДКБ.
Асноўным і бясспрэчным цэнтрам сілы – эканамічнай, фінансавай,
тэхналагічнай, ваеннай і палітычнай – з’яўляюцца ЗША. Узаемадзеянне
са Злучанымі Штатамі ва ўсіх гэтых галінах адпавядае інтарэсам Рэспублікі
Беларусь. Аднак ЗША ў апошнія гады дапускалі яўнае злоўжыванне сусветным лідарствам, асабліва ў Косаве і Іраку. У адносінах з ЗША Беларусь бачыць кароткатэрміновы і доўгатэрміновы кампаненты. Кароткатэрміновы
заключаецца ў тым, што пакуль ЗША будуць працягваць уздзейнічаць на
Беларусь націскам, нармальных адносін паміж імі не будзе. Калі ж ЗША
пяройдуць ад націску да ўзаемадзеяння, тады ўсё наладзіцца ў інтарэсах
абедзвюх дзяржаў. У доўгатэрміновым плане, як лічыць беларускі кіраўнік,
ЗША неабходна змяніць стыль лідарства.
Рэзервам эканамічнага росту Беларусі быў названы Сусветны Поўдзень,
супрацоўніцтва з якім (арабскімі краінамі, Кітаем, Індыяй, Афрыкай
і Лацінскай Амерыкай) разглядаецца як стратэгічная задача скарачэння
ўразлівасці айчыннай эканомікі. Прэзідэнт заявіў, што Лацінская Амерыка неапраўдана знаходзіцца на другім плане беларускай знешняй палітыкі,
і паставіў задачу «рашучых дыпламатычных крокаў на лацінаамерыканскім
кірунку».
У галіне шматбаковай дыпламатыі неабходна павысіць эфектыўнасць
удзелу Беларусі ў працы міжнародных арганізацый, перш за ўсё ААН.
Пастаўлена задача канцэнтраваць дыпламатычныя намаганні на
тых кірунках, дзе можна атрымаць практычную аддачу: фінансавую,
арганізацыйную і палітычную. Звярнуўшы ўвагу на недапрацоўкі беларускай дыпламатыі ў руху недалучэння, А. Лукашэнка заклікаў МЗС
актывізаваць працу з гэтым буйным міждзяржаўным аб’яднаннем.
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У канці даклада прамоўца падкрэсліў значнасць канстытуцыйнай
фармулёўкі пра імкненне Беларусі стаць нейтральнай дзяржавай. Яна адыграла і працягвае адыгрываць ролю важнага стрыжня беларускай знешняй
палітыкі. «Цяпер гэта ўспрымаецца больш не як адасобленасць, а як самастойнасць. Гэта фармулёўка забяспечвае разуменне таго, што мы павінны
знайсці і забяспечыць сваё ўласнае, асобнае, непаўторнае, нерастварымае
ў іншых народах і дзяржавах месца для нашай Беларусі».
Праграмны даклад А. Лукашэнкі «Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь у новым свеце» абазначыў важнейшыя палажэнні знешнепалітычнай
стратэгіі краіны ў першай дэкадзе ХХІ ст. Гэты дакумент быў накіраваны на
тое, каб адыгрываць ролю афіцыйнага выкладання мэт, задач, прынцыпаў
і прыярытэтаў знешнепалітычнай дзейнасці беларускай дзяржавы.
У кнізе змешчаны цалкам ці ў вытрымках інтэрв’ю прэзідэнта Бела
русі па пытаннях знешняй палітыкі беларускай дзяржавы і міжнародных
адносін. У інтэрв’ю інфармацыйнаму агенцтву «Інтэрфакс» 4 студзеня
2001 г. (дак. № 1) А. Лукашэнка станоўча ацаніў стварэнне еўразійскай
эканамічнай супольнасці, дзейнасць якой накіравана на актывізацыю
правядзення ўзгодненай мытна-тарыфнай палітыкі, выпрацоўку адзінай
пазіцыі дзяржаў – членаў супольнасці ва ўзаемаадносінах з СГА і іншымі
міжнароднымі эканамічнымі арганізацыямі. Што датычыцца адносін
Украіны да Саюза Беларусі і Расіі, то было адзначана, што Украіна ўваж
ліва прыглядаецца да працэсаў паміж Беларуссю і Расіяй, хаця, як вядома,
яна не збіралася ўступаць у склад саюза.
Адказваючы на пытанне аб пашырэнні НАТА на Усход, А. Лукашэнка
сказаў, што Беларусь прызнае і паважае суверэнны выбар тых дзяржаў, якія
выказалі жаданне стаць членамі Паўночнаатлантычнага альянсу. Было зазначана, што мы паслядоўна выступаем за тое, каб мяжа Беларусі з НАТА,
якая з’яўляецца і мяжой Саюзнай дзяржавы з гэтай арганізацыяй, і заходняй граніцай дзяржаў – удзельніц Дагавора аб калектыўнай бяспецы
з Паўночнаатлантычным альянсам, не стала новай раздзяляльнай лініяй
у Еўропе, а з’яўлялася агульнай мяжой даверу і добрасуседства.
Закранаючы тэму магчымага вяртання ядзерных ракет на іх былыя пазі
цыі ў Беларусі, напрыклад, у сувязі з набліжэннем войскаў НАТА да граніц
дзяржаўнага саюза, беларускі кіраўнік напомніў, што Беларусь упершыню
ў сусветнай гісторыі добраахвотна і без усялякіх умоў адмовілася ад валодання ядзернай зброяй і вывела яе на тры гады раней за належны тэрмін. У далейшым яна мае намер няўхільна выконваць міжнародныя абавязацельствы
і не разглядае магчымасць вяртання ядзернай зброі на сваю тэрыторыю незалежна ад пашырэння НАТА на Усход. Вызначальным з’яўляецца і той факт,
што бяз’ядзерны статус замацаваны ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.
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Прэзідэнт напомніў аб беларускай ініцыятыве стварыць бяз’ядзерную зо
ну ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе, якая, на жаль, не атрымала належнай
падтрымкі з боку зацікаўленых дзяржаў. Для беларускага кіраўніцтва незразумелая пазіцыя НАТА і тых дзяржаў, якія, з аднаго боку, віталі вывад з Беларусі
ядзерных ракет, а з другога – не хацелі браць на сябе абавязацельствы па
неразмяшчэнні на сваёй тэрыторыі гэтага віду зброі.
У інтэрв’ю амерыканскай газеце «The Wall Street Journal» ад 5 сакавіка
2002 г. (дак. № 53) А. Лукашэнка даў зразумець, што ўвядзенне інстытута
прэзідэнцкай улады ў рамках саюза Беларусі і Расіі магчыма, але толькі ў
аддаленай перспектыве, паколькі пакуль адсутнічае юрыдычная база для
стварэння наддзяржаўных структур з шырокімі ўладнымі паўнамоцтвамі.
Узаемаадносіны Беларусі з ЗША і дзяржавамі Еўрасаюза беларускі кіраўнік
назваў «не вельмі добрымі». Адна з асноўных прычын гэтага – адсутнасць
аб’ектыўнай інфармацыі аб Беларусі, а галоўнае – «адсутнасць жадання»
ў пэўных колаў Захаду такую інфармацыю атрымаць. Вялікай праблемай ва
ўзаемаадносінах Беларусі з Захадам застаецца прымяненне Захадам «двайных стандартаў» у ацэнках тых ці іншых дзеянняў беларускага кіраўніцтва.
Ён папракнуў Захад у фінансаванні апазіцыйных сіл у Беларусі. Прэзідэнт
Беларусі катэгарычна абвергнуў паведамленні ў заходніх сродках масавай інфармацыі аб быццам бы меўшым месца дачыненні рэспублікі да
незаконнага гандлю зброяй, заявіўшы, што яе ўлады «ніколі не парушалі
міжнародных нормаў і правілаў гандлю зброяй». Аб тым, што Беларусь дакладна выконвае адпаведныя міжнародныя нормы, якія датычацца гандлю
зброяй, заявіў таксама міністр замежных спраў М. Хвастоў у час сустрэчы
21 лютага 2002 г. з намеснікам памочніка Дзяржсакратара ЗША С. Пайферам (дак. № 51). У апошнія месяцы ў Беларусі складваюцца «самыя добрыя
адносіны з МВФ», адзначыў у інтэрв’ю А. Лукашэнка. Але крэдытаў Беларусь у яго не бярэ і браць не збіраецца, у тым ліку і на падтрымку нацыянальнай валюты, паколькі яны зараз непатрэбныя.
У адказах на пытанні журналістаў 31 снежня 2004 г. (дак. № 181), што да
тычыліся перспектывы развіцця беларуска-ўкраінскіх адносін і ўдзелу Ук
раіны ў АЭП у рамках «чацвёркі» пасля выбрання В. Юшчанкі прэзідэнтам
гэтай краіны, А. Лукашэнка сказаў, што ён не драматызуе падзей у сувязі
з выбраннем новага ўкраінскага прэзідэнта, якога ён ведае як разважнага і разумнага чалавека. А. Лукашэнка выказаў спадзяванні, што і пазіцыя
Украіны адносна Адзінай эканамічнай прасторы стане больш сур’ёзнай
і дынамічнай. Па пытанні беларуска-расійскіх эканамічных адносін ён
зазначыў, што Беларусь перажыве падаражанне з Новага года прыроднага
газу на 18 працэнтаў. «Але пры гэтым расійскае кіраўніцтва павінна падумаць, каго яны хочуць мець тут у асобе Беларусі і беларусаў».
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У адказах на пытанні журналістаў, апублікаваных 14 красавіка
2005 г. (дак. № 197), было, у прыватнасці, сказана, што Беларусь не
здымае пыт анн я аб вяртанні Украінай дзяржаўнага доўгу, у выніку чаго
Мінск адмаўл яўс я ратыфікаваць Дагавор аб дзяржаўнай беларускаўкраінскай мяжы. Паводле слоў кіраўніка дзяржавы ён даў ураду даручэнне прапрац ав аць вынікі ўступлення Беларусі ў СГА пазней за
іншыя краіны з тым, каб пазбегнуць неабгрунтаваных страт. Пры адказе на пытанне аб вае нн ым супрацоўніцтве з Расіяй ён паведаміў,
што «мы ўзмацняем сваю проціпаветраную абарону на заходнім напрамку. Заходняя ППА – агул ьная абарона Беларусі і Расіі». У мэтах
яе ўзмацнення ў Беларусі будуць размешчаны некалькі дывізіёнаў
зенітна-ракетных сістэм С-300.
У інтэрв’ю «Расійскай газеце» 26 снежня 2005 г. (дак. № 227) галоў
ная ўвага нададзена беларуска-расійскім адносінам. Беларускі прэзідэнт
аргументаваў сваю пазіцыю, чаму Беларусь павінна карыстацца боль
шымі прэферэнцыямі ў цэнах на пастаўкі расійскага газу, чым Украін
 а,
а таксама прывёў лічбы, якія паказваюць, што Беларусь не атрымлівае
расійскі газ задарма. На пытанне, чаму прабуксоўвае ўвядзенне расійскай
валюты, ён адказаў, што беларускі рубель карыстаецца поўным даверам
у грамадзян, таму Беларусь не збіраецца адмаўляцца ад яго на карысць
іншай валюты. А. Лукашэнка зноў адверг прапановы расійскага кіраўніц
тва ўвайсці ў склад Расіі, як і сцэнарый развіцця інтэграцыі па мадэлі ЕС,
што азначала б зрабіць сто крокаў назад ад дасягнутага ўзроўню адносін
паміж Беларуссю і Расіяй.
У зборніку публікуюцца справаздачы і паведамленні аб нарадах кіраўні
коў дыпламатычных місій Рэспублікі Беларусь, акрэдытаваных за мяжой,
сумесных пасяджэннях калегій міністэрстваў і ведамстваў па знешнепа
літычных пытаннях, пасяджэннях Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь,
іншых важных мерапрыемствах дзяржаўных органаў краіны.
У дакладзе міністра замежных спраў М. Хвастова на нарадзе кіраўнікоў
дыпламатычных місій Рэспублікі Беларусь, акрэдытаваных за мяжой, што
адбылася 26 лютага – 2 сакавіка 2001 г. у Мінску, былі вызначаны галоў
ныя задачы замежных устаноў: «…твердое продвижение интересов страны за рубежом, обеспечение реализации наших внешнеполитических
целей, содействие развитию внешнеэкономической деятельности государства» (дак. № 5). Міністр звярнуў увагу на неабходнасць інтэнсіфіка
цыі ўдзелу Беларусі ў навуковых, адукацыйных і культурных праграмах
супрацоўніцтва з ЕС, прыцягнення новых тэхналогій і інвестыцый яго
дзяржаў-членаў, больш шырокага выкарыстання магчымасцей такіх між
народных арганізацый, як ЮНЕСКА і Савет Еўропы.
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Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка ў сваім дакладзе заклі
каў паслоў палепшыць працу па пазітыўным успрыняцці сваёй краіны за
мяжой, праводзіць актыўную тлумачальную работу сярод замежнай гра
мадскасці па розных аспектах жыцця Беларусі, лічачы гэта адной з галоў
ных задач знешняй палітыкі. Асобная ўвага была нададзена неабходнасці
знешнепалітычнага забеспячэння маючых адбыцца восенню 2001 г. прэ
зідэнцкіх выбараў. А. Лукашэнка заявіў, што галоўным крытэрыем ацэнкі
дзейнасці МЗС будзе эфектыўнасць галоўнай задачай замежных дыпламатычных прадстаўніцтваў павінна стаць павелічэнне экспарту беларускай
прадукцыі і прыцягненне замежных інвестыцый.
На пасяджэнні Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь, што адбылося 10 ліпеня 2002 г., былі абмеркаваны пытанні развіцця узаемаадносін
Беларусі з НАТА і ўдзелу нашай краіны ў будаўніцтве новай архітэктуры
міжнароднай бяспекі (дак. № 78). А. Лукашэнка адзначыў, што Беларусь
не можа не ўлічваць новых рэалій, што складаюцца на сусветнай арэне, – пашырэнне альянсу, што адбываецца насуперак дасягнутым дзесяць
гадоў назад дамоўленасцям аб яго непашырэнні, пазіцыя Расіі, Украіны
і іншых суседніх дзяржаў у адносінах НАТА, пагроза распаўсюджвання
міжнароднага тэрарызму, што абумовіла актывізацыю ваенна-палітычнага
ўзаемадзеяння. У гэтай сувязі пастаўлена задача вызначыць новыя падыходы да супрацоўніцтва з НАТА, ажыццявіць пэўную карэкціроўку
асобных напрамкаў знешнепалітычнай дзейнасці Беларусі. Палітыцы
супрацоўніцтва Беларусі з НАТА прысвечаны дакумент № 81.
Галоўнымі тэмамі абмеркавання на пасяджэнні Савета Бяспекі, што ад
былося 28 верасня 2004 г., сталі план своечасовай падрыхтоўкі да абароны
дзяржавы і павышэнне эфектыўнасці дзеянняў дзяржаўных органаў у барацьбе з тэрарызмам (дак. № 173). У сваім дакладзе А. Лукашэнка абазна
чыў асноўныя прыярытэты забеспячэння нацыянальнай бяспекі Бела
русі: стварэнне адзінай сістэмы кіравання краінай, вызначэнне аблічча
дзяржаўных органаў ваеннага часу; знешнепалітычнае забеспячэнне бяс
пекі Беларусі ў ваеннай сферы; удасканаленне ўзбраення і ваеннай тэхнікі;
удасканаленне матэрыяльнага забеспячэння Узброеных Сіл; барацьба з тэрарызмам. Кіраўнік дзяржавы закрануў тэму ўзаемадзеяння з міжнародным
супольніцтвам у пытаннях забеспячэння бяспекі, заявіўшы, што Беларусь
не прымае двайных стандартаў і шарлатанства супраць яе службовых асоб.
Было таксама сказана аб неабходнасці прыняць меры сумесна з Расійскай
Федэрацыяй па больш цесным супрацоўніцтве ў галіне абароны.
На парадак дня пасяджэння Савета Бяспекі, паведамленне аб якім бы
ло апублікавана 22 студзеня 2005 г., было вынесена тры пытанні: аб ме
рах па ўзмацненні энергетычнай бяспекі, аб пашырэнні ўзаемадзеяння
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з МАГАТЭ і ўзаемаадносінах Беларусі і НАТА (дак. № 183). Прэзідэнт Бела
русі падкрэсліў неабходнасць пошуку новых эканамічна выгадных замежных
крыніц энергарэсурсаў, узмацнення эфектыўнага кантролю за энергазбера
жэннем ва ўсіх звёнах вытворчага ланцужка. А. Лукашэнка заяв іў, што Беларусь гатова да супрацоўніцтва з Паўночнаатлантычным блокам, але выключна пры захаванні нашых нацыянальных інтарэсаў і толькі на ўзаемавыгаднай
і раўнапраўнай аснове. На пасяджэнні Савета Бяспекі абмяркоўвалася пытанне аб далучэнні Беларусі да Пагаднення паміж дзяржавамі – удзельніцамі
Паўночнаатлантычнага дагавора і іншымі краінамі, якія прымаюць удзел
у праграме «Партнёрства дзеля міру», аб статуце іх сіл і Дадатковаму пратаколу да яго.
Пытанні ўдасканалення дзейнасці дзяржаўных органаў і іншых дзяр
жаўных арганізацый па забеспячэнні знешнеэканамічных інтарэсаў краін
ы
абмяркоўваліся на сумесным пасяджэнні калегій міністэрстваў замежных
спраў, эканомікі і гандлю, якое прайшло 24 ліпеня 2002 г. з удзелам Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнкі (дак. № 82). Прэзідэнт крытыкаваў работу міністраў і дыпламатаў, якія, на яго думку, не рэалізуюць пастаўленую
задачу – павышэнне аб’ёмаў экспарту беларускай прадукцыі. Аналізуючы
негатыўную сітуацыю ва ўзаемаадносінах з Украінай (спад экспарту, увядзенне абмежавальных мер у адносінах да беларускіх тавараў), ён указаў на не
абходнасць прыняцця крокаў у адказ да тых краін, якія выкарыстоўваюць
дыскрымінацыйныя меры да беларускай прадукцыі. Выслухаўшы спра
ваздачы кіраўнікоў шэрагу дыпламатычных місій, А. Лукашэнка адзначыў
нізкую актыўнасць міністэрстваў замежных спраў, гандлю і эканомікі ў пы
таннях павелічэння ўзаемнага тавараабароту як з нашымі суседзямі, так і з
краінамі Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі, асобнымі еўрапейскімі дзяр
жавамі. У той жа час станоўчая ацэнка была выказана рабоце пасольств аў
у Вялікабрытаніі, Францыі, Швецыі, Швейцарыі, Германіі, Італіі. На сумесным пасяджэнні калегій пільная ўвага была накіравана на праблемы аба
роны айчынных таваравытворцаў і развіццё свабодных эканамічных зон.
Прэзідэнт указаў на неабходнасць удасканалення кадравай палітыкі, адзна
чыўшы, што прадстаўляць інтарэсы Беларусі за мяжой павінны высокапрафесійныя людзі, якія маюць вопыт работы ў знешнепалітычным ведамстве,
а не чыноўнікі з вышэйшых дзяржаўных органаў. Кіраўнік дзяржавы заклікаў
кіраўнікоў міністэрстваў замежных спраў, эканомікі і гандлю да больш цеснай
каардынацыі работы па актывізацыі знешнеэканамічнай дзейнасці.
Рабоце беларускай консульскай службы прысвечана інтэрв’ю намесніка
міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь А. Герасіменкі газеце «Звязда», апублікаванае 31 студзеня 2004 г. (дак. № 140). Як было адзначана,
прыкметна павялічылася колькасць выдадзеных беларускіх віз, аформленых пашпартоў для беларускіх грамадзян, якія жывуць за мяжой, дзеянняў
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па пытаннях грамадзянства, аказання прававой дапамогі. Консульскія
супрацоўнікі за мяжой прынялі больш як 360 тысяч наведвальнікаў. Шмат
увагі ўдзялялася развіццю дагаворна-прававой базы консульск
 іх адносін
Беларусі з замежнымі дзяржавамі. Больш за год вяліся няпростыя перагаворы з польскім бокам, які прыняў рашэнне аб увядзенні візавага рэжыму ў адносінах да Беларусі. У выніку прынцыповай пазіцыі беларускай дэлегацыі ў Пагадненні прадугледжаны льготы пры афармленні віз
для розных катэгорый беларускіх грамадзян. Намеснік міністра зазначыў,
што за кошт павелічэння колькасці выдадзеных беларускіх віз (у 2002 г. –
272 тысячы, у 2003 г. – больш як 335 тысяч) павялічваліся фінансавыя
паступленні, што дапамагае вырашаць пытанні функцыянавання замежных устаноў Беларусі.
Інтэрв’ю намесніка прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь У. Дражына газеце «Звязда», апублікаванае 19 лістапада 2002 г., прысвечана
супрацоўніцтву з замежнымі суайчыннікамі (дак. № 101). У ім адзначана,
што за межамі Беларусі жывуць 3600 тысяч нашых суайчыннікаў, з іх толькі
ў Расіі больш як 1200 тысяч. Гэта вялікая, дынамічная і даволі ўплывовая
беларуская дыяспара, з якой дзяржава імкнецца падтрымліваць рознабаковыя сувязі. У. Дражын падкрэсліў важную ролю федэральнай аўтаноміі
«Беларусы Расіі» ў згуртаванні нашых суайчыннікаў, іх кансалідацыі вакол
беларускай ідэі, пазітыўна ацаніў дзейнасць Міністэрст ва інфармацыі,
Міністэрства культуры і іншых беларускіх міністэрст ваў і ведамстваў,
якія падтрымліваюць беларускія грамадскія аб’яднанні і арганізацыі
ў краінах СНД і Балтыі: дапамагаюць ім у правядзенні розных культурных мерапрыемстваў: фестываляў беларускай культуры, музыкі, святаў
паэзіі, творчых конкурсаў, мастацкіх выставак. Намеснік прэм’ер-міністра
падзяліўся планамі стварэння за мяжой культурна-інфармацыйных
цэнтраў, дзе б і нашы суайчыннікі, і іншаземцы, якія цікавяцца Беларуссю, маглі атрымаць свежую і разнастайную інфармацыю аб нашай краіне,
падзяліцца сваімі асабістымі ўражаннямі ад сустрэч з суайчыннікамі.
Некалькі дакументаў адлюстроўваюць пазіцыі МЗС Рэспублікі Бела
русь адносна вынікаў прэзідэнцкіх выбараў 2001 г. і рэферэндуму 2004 г.
Вытрымка з прэс-канферэнцыі намесніка прэм’ер-міністра – міністра за
межных спраў М. Хвастовa, што адбылася 13 верасня 2001 г., паведамляе аб
выніках прэзідэнцкіх выбараў у краіне (дак. № 32). Асобная ўвага нададзена
папярэдняму заключэнню місіі назіральнікаў ад БДІПЧ АБСЕ, якое, нягледзячы на шэраг крытычных заўваг у свой бок, беларускія ўлады ацанілі
як канструктыўны дакумент, «который открывает возможности двум сторонам для продолжения диалога, и Беларуси, как одной из участниц процесса,
и странам Европы, в частности Евросоюза, и европейским региональным
организациям, членами которых мы являемся или членами которых мы
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собираемся быть (Совет Европы и в далекой перспективе – Евросоюз)».
М. Хвастоў таксама зазначыў, што еўрапейскія арганізацыі зрабілі выснову
аб немэтазгоднасці і контрпрадуктыўнасці ізаляцыі Беларусі.
Заява МЗС Рэспублікі Беларусь па выніках выбараў у Палату прадст аў
нікоў Нацыянальнага сходу і рэспубліканскага рэферэндуму ад 19 каст
рычніка 2004 г. (дак. № 176) адзначае аб’ектыўнасць і ўзважанасць высноў,
а таксама пазітыўныя ацэнкі вынікаў выбараў і рэферэндуму ў заявах
місій назіральнікаў ад СНД, незалежных назіральнікаў. Разам з тым МЗС
са шкадаваннем канстатавала, што, нягледзячы на наяўнасць шэрагу
канструктыўных высноў і рэкамендацый, у вывадах місіі БДІПЧ АБСЕ
не знайшлі належнага адлюстравання зробленыя Беларуссю паслядоўныя
крокі па паляпшэнні выбарчага працэсу, мае месца яўная неаб’ектыўнасць.
У сувязі з гэтым падкр
 эслівалася, што Беларусь разам з іншымі краінамі
СНД выступае за рэформу АБСЕ, асабліва за карэнны перагляд метадаў
і формаў работы БДІПЧ АБСЕ, уключаючы сферу выбараў.
У дакументах змяшчаны інтэрв’ю і справаздачы з прэс-канферэнцый
міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь. Інтэрв’ю міністра замеж
ных спраў М. Хвастова газеце «Звязда» ад 23 кастрычніка 2001 г. (дак. № 41)
прысвечана значным пераменам у адносінах паміж Захадам і Усходам,
Поўначчу і Поўднем пасля тэрарыстычных актаў 11 верасня. Падкрэсліўшы
важнасць прынцыпу шматвектарнасці ў беларускай знешняй палітыцы, ён
сказаў, што шматвектарнасць дазваляе не прывязвацца да адной нейкай
лініі ў знешняй палітыцы, а ў адносінах з краінамі зыходзіць са сваіх нацыянальных інтарэсаў, а таксама дапамагае хутка рэагаваць на змены ў свеце.
Гаворачы пра двухбаковыя адносіны, міністр выказаў думку, якой кіраваліся
тады беларускія дыпламаты: «Увогуле, наш асноўны інтарэс у двухбаковых
зносінах з любой краінай у першую чаргу заключаецца ў развіцці з ёю гандлю
і эканамічных сувязяў. У гэтым сутнасць нашых адносін з любым рэгіёнам
планеты, у тым ліку і з арабск
 ім Усходам». Характарызуючы тагачасны этап
беларуска-расійск
 іх адносін, М. Хвастоў зазначыў такую яго асаблівасць,
як адсутнасць дэкларацый аб нейкіх палітычных звышмэтах на вельмі далёкую перспектыву і вылучэнне на першы план задачы па стварэнні трывалай
эканамічнай платформы Саюзнай дзяржавы, наладжвання дзейснай працы
яе органаў і ўстаноў. Што датычыцца адносін з ЕС, то Беларусь збіраецца
звярнуцца да яго з настойлівай прапановай увесці ў дзеянне Часовае па
гадненне з Беларуссю аб гандлі і пачаць ратыфікацыю Пагаднення аб парт
нёрстве і супрацоўніцтве. Прыняцце гэтых дакументаў дазволіла б краіне
значна пашырыць гандаль з краінамі Заходняй Еўропы. Аднак, як вядома,
беларуская прапанова не была прынята Еўрапейскім саюзам.
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Міністр выказаў надзею на тое, што ў хуткім часе пацяплеюць адносі
ны Беларусі з Польшчай, якая, як разлічвае афіцыйны Мінск, пачне пра
водзіць больш самастойную палітыку, а не азірацца на Захад, дакладней –
на рашэнні Еўрасаюза. Важнай перадумовай ажыўлення эканамічнага
і палітычнага супрацоўніцтва з’яўляецца і тое, што Польшча ніколі не
выказвала сваіх якіх-небудзь пераваг над Беларуссю. У адрозненне, напрыклад, ад Літвы, якая аб’явіла аб вядзенні з Беларуссю крытычнага дыялогу, яна ніколі не займала пазіцыю рэзка адмоўную. Адказваюцы на пытанне аб дыпламатычных прадстаўніцтвах Беларусі, М. Хвастоў зазначыў,
што такія прадстаўніцтвы створаны ўжо ў 45 дзяржавах. Беларускі ўрад
прызнаў мэтазгодным адкр
 ыццё чарговых пасольстваў у Азербайджане,
Туркменістане, Марока, Пакістане.
Інтэрв’ю М. Хвастова газеце «Советская Белоруссия» ад 5 лютага 2002 г.
(дак. № 50) акцэнтуе ўвагу на двух галоўных пытаннях знешняй паліты
кі Беларусі: адносінах са ЗША і Еўрапейскім саюзам. Міністр заклікаў
амерыканскіх і еўрапейскіх палітыкаў пераадольваць інерцыю мыслення
і больш рэалістычна ацэньваць тое, што адбываецца ў Беларусі. Да інер
цыйнага мыслення ён аднёс падыходы еўрапейскіх палітыкаў, сканцэнтра
ваных на «беларускім пытанні», якога на самой справе не існуе.
Шэраг дакументаў і матэрыялаў адлюстроўвае палітыку Беларусі ў галі
не міжнароднай бяспекі, падтрымання міру і раззбраення. 9 жніўня 2001 г.
была апублікавана Заява Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб падтрымцы
ініцыятывы Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі аб кансультацыях па прабле
мах стратэгічнай стабільнасці ў рамках пяці дзяржаў – пастаянных членаў
Савета Бяспекі ААН (дак. № 28). Асноўным прадметам такіх кансультацый
было пытанне скарачэння Расіяй і ЗША да 2008 г. ядзерных боез арадаў да
ўзроўню 1500 адзінак у кожнага з бакоў. Як адзначалася ў Заяв е, Рэспубліка
Беларусь неаднаразова заяўляла аб падтрымцы намаганняў, якія прыкладаюцца Расіяй і іншымі краінамі, па ядзерным раззбраенні і скарачэнні
назапашаных ядзерных узбраенняў.
Заява МЗС Рэспублікі Беларусь аб спыненні інспекцыйнай дзейнасці
па Дагаворы аб РМСА на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ад 22 лютага
2001 г. (дак. № 4), Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб пазіцыі Рэс
публікі Беларусь адносна Канвенцыі аб забароне супрацьпяхотных мін ад
20 ліпеня 2001 г. (дак. № 25), Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб
удзеле беларускай дэлегацыі ў Канферэнцыі па садзейнічанні набыццю
сілы Дагавора аб усеагульнай забароне ядзерных выпрабаванняў ад 19 верасня 2003 г. (дак. № 127), Заява дзяржаў – членаў Арганізацыі Дагаво
ра аб калектыўнай бяспецы аб ратыфікацыі пагаднення аб адаптацыі Да
гавора аб звычайных узброеных сілах у Еўропе ад 22 чэрвеня 2005 г. (дак.
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№ 205) сведчаць аб канструктыўнай палітыцы Беларусі ў галіне кантролю
над узбраеннямі. У прыватнасці, наша краіна заявіла аб намеры далучыцца да Канвенцыі аб забароне супрацьпяхотных мін пры ўмове выдзялення
міжнароднай фінансавай дапамогі для знішчэння запасаў супрацьпяхотных мін, якія засталіся на яе тэрыторыі пасля распаду СССР. Знішчэнне
гэтых вялікіх запасаў (каля 4,5 млн мін) патрабавала ад Беларусі значных
грашовых сродкаў, якіх яна не мела. Таму Міністэрст ва абароны і МЗС
ажыццяўлялі пошук краін-донараў, якія б аказалі фінансавую дапамогу
ў знішчэнні запасаў СПМ і размініраванні тэрыторый (дак. № 25).
У 2002 г. беларуская дыпламатыя спрабавала прадухіліць магчымасць
ваеннай інтэрвенцыі ЗША ў Ірак, падрыхтоўка да якой праводзілася пад
выглядам барацьбы супраць распаўсюджвання зброі масавага паражэння
(дак. № 110). Калі ў сакавіку 2003 г. адпаведная інтэрвенцыя ўсё ж пачалася,
яе асудзілі Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, Нацыянальны сход Рэспублікі
Беларусь і МЗС Рэспублікі Беларусь. Дакументы № 115, 117 і 149, а так
сама вышэй цытаваныя даклады, з якімі выступаў прэзідэнт А. Лукашэнка, прадстаўляюць пазіцыю Беларусі ў сувязі з пачаткам ваенных дзеянняў
ЗША і Вялікабрытаніі супраць Ірака. У заяве Палаты прадст аўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь ад 2 красавіка 2003 г. гаварылася:
«Ваенныя дзеянні супраць суверэннага Ірака разгорнуты ў аднабаковым
парадку, без рашэння Савета Бяспекі ААН, а таму павінны разглядацца як
акт агрэсіі. У выніку гэтай несанкцыянаванай акцыі нанесены сур’ёзны
ўдар па аўтарытэце Арганізацыі Аб’яднаных Нацый, груба парушаецца яе
Статут, парушаюцца агульнапрызнаныя прынцыпы міжнародных адносін
і нормы міжнароднага права». Беларускія парламентарыі патрабавалі
спыніць бамбардзіроўкі Ірака і заклікалі ЗША, Вялікабрытанію і іх
саюзнікаў праявіць разважлівасць і вывесці свае войскі з яго тэрыторыі
(дак. № 117). Тым не менш ваенная аперацыя завяршылася ліквідацыяй
рэжыму С. Хусэйна. Новы іракскі ўрад, устаноўлены з дапамогай ЗША і іх
саюзнікаў, абмежаваў кантакты з Беларуссю. У 2003 г. прыпынілася дзейнасць беларускага пасольства ў Іраку.
У заяве ад 12 красавіка 2004 г. МЗС Рэспублікі Беларусь адзначыла, што
сітуацыя ў Іраку застаецца нестабільнай, і выказала думку, што яе ўрэгуля
ванню будзе садзейнічаць хутчэйшае аднаўленне дзяржаўнага суверэнітэ
ту Ірака і перадача ўсёй паўнаты ўлады законна выбранаму і прызнанаму
міжнароднай супольнасцю іракскаму ўраду. Таксама беларускія дыпламаты выказаліся на карысць таго, што цэнтральную ролю ў пасляваенным
іракскім урэгуляванні павінна адыгрываць ААН (дак. № 149). У студзені
2005 г. беларускі бок вітаў правядзенне ў Іраку парламенцкіх выбараў,
22

падкрэсліўшы, што разглядае іх як першы крок на шляху да аднаўлення
дзяржаўнага суверэнітэту гэтай краіны.
Дакументы № 54, 57, 128, 213 растлумачваюць пазіцыю Беларусі па пы
танні блізкаўсходняга мірнага ўрэгулявання. Адказ прэс-сакратара МЗС
Рэспублікі Беларусь на пытанне БелТА па заяве, прынятай «чацвёркай»
па блізкаўсходнім урэгуляванні, ад 11 красавіка 2002 г. паведамляў аб
тым, што Беларусь падтрымлівае калектыўныя намаганні міжнароднай
супольнасці, вызначаныя ў сумеснай заяве «чацвёркі» па блізкаўсход
нім урэгуляванні (ААН, Расіі, ЗША і ЕС) аб неабходнасці безадкладных
крокаў з абодвух бакоў – Палесцінскай нацыянальнай аўтаноміі і Ізраіля –
па спыненні эскалацыі насілля ў рэгіёне. Дакладная пазіцыя беларускай
дыпламатыі заключалася ў тым, што Ізраіль павінен спыніць ваенныя
аперацыі на палесцінскіх тэрыторыях і вывесці свае войскі з палесцінскіх
гарадоў, а Арганізацыя вызвалення Палесціны і Палесцінская нацыянальная адміністрацыя павінны неадкладна спыніць тэракты супраць мірных
жыхароў Ізраіля (дак. № 57).
У кастрычніку 2003 г. беларускі бок асудзіў нанясенне Ізраілем ракетнабомбавага ўдару па аб’екце на тэрыторыі Сірыйскай Арабскай Рэспублікі.
У заяве МЗС Рэспублікі Беларусь ад 6 кастрычніка 2003 г. падкрэслівалася:
«Шлях для вырашэння цяперашніх праблем рэгіёна – адказ ад ужывання
сілы, вяртанне да перамоў і справядлівае ўрэгуляванне на падст аве адпаведных рэзалюцый Савета Бяспекі ААН і норм міжнароднага права».
Каментарый в. а. начальніка ўпраўлення інфармацыі – прэс-сакра
тара МЗС Рэспублікі Беларусь у сувязі з вывадам яўрэйскіх паселішчаў
з арабскіх тэрыторый ад 15 жніўня 2005 г. вітаў пачатак рэалізацыі плана
па выхадзе Ізраіля з сектара Газа і паўночнай часткі заходняга берага ракі
Іардан, у выніку якога кантроль над вызваленымі тэрыторыямі цалкам пе
раходзіў да палесцінскага боку. Як гаварылася ў каментарыі, гэта важная
падзея будзе садзейнічаць аднаўленню палесціна-ізраільскага мірнага працэсу і хутчэйшаму ўрэгуляванню адносін двух бакоў у рамках рэалізацыі
палажэнняў «дарожнай карты» (дак. № 213).
Адносіны Беларусі да міжнароднага тэрарызму і паслядоўнай барацьбы
з ім раскрываюцца ў дакументах № 35 і 38, а таксама ў цытаваных вышэй выступленнях прэзідэнта і міністра замежных спраў. Заява МЗС Рэспублікі
Беларусь ад 21 верасня 2001 г. у сувязі з падрыхтоўкай ЗША да актаў пакарання асоб, што звязаны з тэрактамі 11 верасня 2001 г., змяшчала рашучую
падтрымку намаганняў міжнароднай супольнасці ў барацьбе з тэрарызмам
і адначасова падзяляла думку многіх краін свету аб недапушчэнні пераносу
віны і адказнасці пэўных асоб і груп людзей на цэлыя народы і дзяржавы
(дак. № 35). Рэспубліка Беларусь вітала прыняцце рэзалюцыі 1373 Савета
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Бяспекі ААН аб барацьбе з міжнародным тэрарызмам, якая прадугледжвае
шырокі комплекс абавязковых для краін – членаў ААН мер, закліканых
пазбавіць міжнародны тэрарызм фінансавай і арганізацыйнай падтрымкі
(дак. № 38).
Сітуацыі на Балканах прысвечаны дакументы № 8 і 146. 16 сакавіка 2001 г.
беларускае МЗС выказала сур’ёзную заклапочанасць дэстабілізацыяй аб-
станоўкі ў прыгранічных з Косава раёнах Рэспублікі Сербія і на поўначы
Македоніі і падтрымала пазіцыю СРЮ, накіраваную на стабілізацыю аб
станоўкі на поўначы Сербіі і ўва ўсім рэгіёне. Афіцыйны Мінск выступіў
за ўрэгуляванне сітуацыі на падставе рэзалюцыі 1244 Савета Бяспекі ААН
і асноўных прынцыпаў Статута ААН аб павазе тэрытарыяльнай цэласнасці
дзяржаў рэгіёна (дак. № 8). Заява прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь у сувязі з сітуацыяй у Косава ад 25 сакавіка 2004 г. змяшчала рашучае
асуджэнне злачынных дзеянняў албанскіх экстрэмістаў, вынікам якіх сталі
дзясяткі забітых ды сотні параненых, і падкрэслівала прыярытэтную ролю
Сербіі і Чарнагорыі ў абмеркаванні пытанняў, што датычацца становішча
ў Косава і яго будучыні (дак. № 146).
13 красавіка 2004 г. Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь прыняў За
яву ў сувязі з пашырэннем НАТА, у якой, прызнаючы права іншых дзяр
жаў на калектыўную абарону, падкрэсліў, што гэты працэс не павінен
нанесці ўрон бяспецы іншых суб’ектаў міжнароднага права, у прыват
насці сумежных з НАТА дзяржаў, у тым ліку Беларусі. Беларускія парла
ментарыі выказалі занепакоенасць той акалічнасцю, што чатыры новыя
члены альянсу не з’яўляюцца ўдзельнікамі Дагавора аб звычайных узб
роен
 ых сілах у Еўропе ад 19 лістапада 1990 г. Магчымасць, якая з’явілася
ў выніку гэтага факта ў НАТА бескантрольна размяшчаць замежныя войскі
і ўзбраенні на тэрыторыі названых дзяржаў, магла прывесці да парушэння
стабільнасці ў Еўропе. Заява заклікала парламенты Славеніі, Літвы, Латвіі
і Эстоніі садзейнічаць хутчэйшаму далучэнню сваіх краін да ДЗУСЕ і прапанавала дзяржавам – членам НАТА паскорыць ратыфікацыю Пагаднення
аб адаптацыі ДЗУСЕ, што паслужыла б іх укладам ва ўмацаванне бяспекі на
ўсёй сусветнай прасторы (дак. № 150).
У красавіку 2005 г. Парламенцкі сход Саюза Беларусі і Расіі і Нацы
янальны сход Рэспублікі Беларусь прынялі заявы ў сувязі з узмацненнем
кампаніі з боку вядучых заходніх дзяржаў і некаторых міжнародных арга
нізацый і аб’яднанняў, накіраванай супраць беларускіх улад. Праявамі гэ
тай кампаніі былі прыняцце Кангрэсам ЗША «Акта аб дэмакратыі ў Бе
ларусі», шэраг рэзалюцый па беларускай тэматыцы, прынятых Саветам
Еўропы і еўрапейскім парламентам, і Даклад аб сітуацыі з правамі чала
века ў Беларусі, разгледжаны ў сакавіку 2005 г. на пасяджэнні 61-й сесіі
Камісіі па правах чалавека ААН. Парламенцкі сход Саюза Беларусі і Расіі
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і Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь адхілілі беспадстаўныя абвінава
чанні, якія ўтрымліваюцца ў гэтых заявах і рэзалюцыях, разглядаючы іх як
умяшанне ва ўнутраныя справы суверэннай дзяржавы (дак. № 200 і 201).
У той жа час дырэктар Федэральнай службы бяспекі Расіі М. Патрушаў
падчас свайго выступлення ў Дзярждуме РФ зрабіў заяву аб тым, што пагроза «аксамітнай рэвалюцыі» навісла і над Беларуссю, інфармацыю аб чым
пацвердзіў беларускі КДБ (дак. № 202).
У 2001–2005 гг. Беларусь працягвала развіваць двухбаковыя сувязі з за
межнымі дзяржавамі. Прыярытэтам нумар адзін заставаліся адносіны з Ра
сійскай Федэрацыяй, адносна якой Беларусь ажыццяўляла інтэграцыйную
палітыку ў рамках канфедэратыўнага праекта стварэння саюзнай дзяржавы.
Беларуска-расійскім адносінам прысвечаны некалькі дзясяткаў дакументаў
і матэрыялаў, што адлюстроўваюць як дасягненні на шляху ўсебаковага
збліжэння абедзвюх краін і народаў, так і цяжкасці і нават канфліктныя
сітуацыі, з якімі сутыкнуліся саюзныя дзяржавы ў палітычнай і эканамічнай
сферах. Прынцыповыя ацэнкі і падыходы беларускага кіраўніцтва тычыліся
тагачаснага этапу і перспектыў развіцця інтэграцыйнага працэсу, прычыны
сур’ёзных няўдач, з якімі сутыкнуліся Мінск і Масква ў сваіх двухбаковых
адносінах, выказваліся прэзідэнтам А. Лукашэнкам у цытаванах вышэй
прамовах, дакладах і інтэрв’ю.
Сярод новых дакументаў, якія маюць непасрэднае дачыненне да адносін
з Расіяй, трэба ўзгадаць выступленне Старшыні Вышэйшага Дзяржаўнага
Савета Саюзнай дзяржавы – Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі
на 26-й сесіі Парламенцкага сходу Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі ад
20 чэрвеня 2004 г. (дак. № 164). Канстатаваўшы, што апошнія некалькі гадоў
мы не рухаемся наперад, ён заўважыў: «Скажу шчыра, для ўсіх беларусаў
і для мяне самога было вялікай нечаканасцю, што расійскае кіраўніцтва
бачыць далейшае развіццё Саюза з паглынаннем Беларусі». На думку беларускага кіраўніка, будаўніцтва саюзных адносін павінна ажыццяўляцца
праз дэлегаванне паўнамоцтваў міждзяржаўнай структуры. Калі ж бакі не
гатовыя да стварэння моцных саюзных структур, тады трэба рэалізаваць
у поўнай меры патэнцыял, закладзены ў дзеючым Дагаворы аб стварэнні
саюзнай дзяржавы, а не разбураць яго. На думку А. Лукашэнкі, Парламенцкаму сходу трэба ўзяць на сябе больш актыўную ролю ў пошуку вырашэнняў
галоўных і прынцыповых праблем развіцця адносін паміж саюзнымі дзяр
жавамі. Перш за ўсё гэта работа над праектам канстытуцыйнага акта і выра
шэннем сацыяльных пытанняў.
Стан, праблемы і перспектывы эканамічнай інтэграцыі дзвюх дзяржаў
пасля падпісання Дагавора аб стварэнні саюзнай дзяржавы выкладзены
ў даведцы «На шляху будаўніцтва саюзнай дзяржавы», складзенай МЗС
Рэспублікі Беларусь у 2001 г. (дак. № 37). У гэтым матэрыяле падкрэсле
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на: «Основной задачей и главной целью интеграции Республики Беларусь
и Российской Федерации является создание единого экономического пространства, обеспечивающего устойчивое и динамичное социально-экономическое развитие каждого государства».
Паведамленні аб удзеле беларускай дэлегацыі ў пасяджэннях Вышэй
шага дзяржаўнага савета Саюзнай дзяржавы змешчаны ў дакументах
№ 58, 108, 132 і 199. На пасяджэнні 12 красавіка 2002 г. прэзідэнты А. Лукашэнка і У. Пуцін падпісалі сумесную заяву, дзе выказалі намер актывіза
ваць практычныя крокі па пераходзе да адзіных прынцыпаў эканамічнай
палітыкі і стварэнні роўных умоў для гаспадарчых аб’ектаў абедзвюх краін
(дак. № 58). На пасяджэнні ВДС ад 20 студзеня 2003 г. было пацверджана,
што далейшы рух наперад павінен грунтавацца на паслядоўным і поўным
выкананні дамоўленасцей, перш за ўсё Дагавора аб стварэнні саюзнай дзяржавы, Праграмы дзеянняў па яго рэалізацыі, галоўную ролю ў чым павінны
адыгрываць урады і нацыянальныя банкі дзвюх дзяржаў (дак. № 108). У цэнтры ўвагі пасяджэння ВДС ад 23 красавіка 2005 г. былі пытанні далейшага
збліжэння эканамічных сістэм дзвюх краін, перш за ўсё гарманізацыі мыт
нага, падатковага заканадаўства, адмены абмежаванняў ва ўзаемным гандлі
(дак. № 199).
Шэраг дакументаў адлюстроўваюць вынікі візітаў і сустрэч паміж прэзі
дэнтамі Беларусі і Расіі (дак. № 71–74, 83, 84, 103, 114, 193, 194, 196, 226 і
інш.). Пасля сустрэчы з А. Лукашэнкам у Санкт-Пецярбургу, што адбылася 11 чэрвеня 2002 г. (дак. № 71), Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі У. Пуцін
выказаўся за працяг інтэграцыі дзвюх дзяржаў, але выступіў супраць
магчымасці прадастаўлення Беларусі права вета на рашэнні. Гэта заява была
негатыўна ўспрынята беларускім кіраўніцтвам. Беларускі бок падкрэсліў,
што аб’я
 днанне будзе мець перспектыву толькі пры ўмове захавання Беларуссю суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці. Выступаючы на нарадзе
па рэалізацыі дамоўленасцей, дасягнутых у ходзе сустрэчы з У. Пуціным,
А. Лукашэнка заявіў, што «беларускія прапановы аб саюзе грунтуюцца на
прынцыпах канфедэрацыі з захаваннем суверэнітэтаў і Беларусі, і Расіі»
(дак. № 73). Міністр замежных спраў Беларусі М. Хвастоў выступіў суп
раць прыняцця паправак да Дагавора аб стварэнні саюзнай дзяржавы, якія
прапануе расійскае кіраўніцтва, частка іх супярэчыць канцэпцыі стварэння
саюзнай дзяржавы, што сфармулявана ў Праграме дзеянняў па рэалізацыі
дагавора (дак. № 74).
Прэзідэнты Беларусі і Расіі, якія чарговы раз сустрэліся ў Маскве
14 жніўня 2002 г., прызналі, што ў пытаннях стварэння саюзнай дзяржа
вы ёсць пэўныя цяжкасці, якія, аднак, не носяць прынцыповага характару.
Пры абмеркаванні магчымых варыянтаў далейшага развіцця беларускарасійскай інтэграцыі У. Пуцін выказаў прапанову аб стварэнні дзяржа
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вы на федэратыўных прынцыпах, у якой забяспечвалася б роўнасць суб’
ектаў Беларусі і Расіі. Гэта ідэя была адвергнута беларускім прэзідэнтам,
паколькі прапануецца фактычна падзяліць Беларусь на вобласці і зраў
наваць іх у правах з абласцямі Расійскай Федэрацыі (дак. № 83, 84, 88).
Каменціруючы выказваніі расійскага прэзідэнта, міністр замежных спраў
М. Хвастоў зазначыў, што «пра ўваходжанне Беларусі ў склад Расіі і гаворкі
быць не можа. Аб гэтай пазіцыі Мінска даўно ведае кіраўніцтва Расіі». Ён
выказаўся за раўнапраўныя партнёрскія адносіны ў саюзнай дзяржаве пры
адзіных эканамічных умовах (дак. № 85).
Па выніках сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі, што адбылася 4 красавіка
2005 г., бакі канстатавалі адсутнасць ва ўзаемаадносінах істотных праблем,
у тым ліку ў сферы энергетычнага супрацоўніцтва, адзначылі рост у 2004 г.
аб’ёму ўзаемнага тавараабароту больш чым на 40 % (дак. № 193 і 194). Падводзячы вынікі гэтай сустрэчы, А. Лукашэнка заявіў: «Перагаворы прайшлі ў
вельмі добразычлівым тоне. Гэта была адна з самых выніковых сустрэч, і яна
адпавядала асноўным задачам нашай інтэграцыі» (дак. № 196).
18 чэрвеня 2003 г. у Мінску адбылася нарада па пытаннях выкарыстан
ня расійскага рубля ў якасці адзінай валюты (дак. № 123). На ёй прэзідэнт
сфармуляваў два канцэптуальных пастулаты гэтага працэсу. Па-першае,
валютны саюз, роўна як і саюз з Расіяй у цэлым, павінен будавацца толькі
на раўнапраўнай аснове. Па-другое, пагадненне па адзінай валюце можа
быць падпісана толькі пасля выканання ўсіх раней дасягнутых беларускарасійскіх дамоўленасцей, накіраваных на стварэнне Адзінай эканамічнай
прасторы. Спачатку павінна быць забяспечана роўнасць правоў грамадзян
дзвюх краін і ўмоў гаспадарання. Адзіная валюта стане завяршальным вянцом гэтага ўсёабдымнага працэсу, падкрэсліў А. Лукашэнка. Пытанням
гандлёва-эканамічных адносін з Расіяй і паставак у Беларусь газу і нафты
прысвечана прэс-канферэнцыя прэзідэнта А. Лукашэнкі, справаздачу аб
якой газета «Звязда» апублікавала 28 кастрычніка 2003 г. (дак. № 134).
Дакументы № 141–145 адлюстроўваюць крызісную сітуацыю вакол паставак расійскага газу ў Беларусь, што ўзнікла ў лютым 2004 г. Прынцыповыя ацэнкі дзеянняў расійскіх улад змяшчаюцца ў выказваннях Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь, што цытаваліся вышэй.
Некалькі дакументаў прысвечаны супрацоўніцтву Беларусі з расійскімі
рэгіёнамі. У інтэрв’ю начальніка ўпраўлення рэгіёнаў Расіі МЗС Рэспублі
кі Беларусь А. Пархуты газеце «Звязда» ад 30 сакавіка 2002 г. гаворка ішла
пра пачатак рэгіянальнага супрацоўніцтва беларускіх абласцей з расійскімі
рэгіёнамі, дасягненні і нявырашаныя пытанні ў гэтай галіне супрацоўніцтва.
У прыватнасці, было зазначана, што ў 2001 г. Беларусь наведалі 15 расійскіх
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губернатараў, што ўзначальвалі адпаведныя дэлегацыі, а ў расійскіх рэгіёнах
працавалі 9 аддзяленняў пасольства Беларусі ў Расіі (дак. № 55).
Дакументы № 99 і 125 паказваюць беларускую пазіцыю па калінінградскім пытанні. У лістападзе 2002 г. паміж ЕС і Расіяй было падпісана пагад
ненне, паводле якога жыхары гэтага расійскага анклава атрымалі магчы
масць карыстацца правам бязвізавага праезду ў іншыя рэгіёны Расійскай
Федэрацыі. Пасля пашырэння Еўрасаюза ў 2004 годзе ЕС, з мэтай абараніць
сябе ад нелегальнай іміграцыі, заявіў аб намеры ўвесці для расійскіх гра
мадзян візавы рэжым адразу пасля ўваходжання ў яго склад Літвы і Польш
чы. Расія, са свайго боку, абвінаваціла Еўрасаюз у парушэнні правоў расіян
на свабоду перамяшчэння. Беларускую пазіцыю 13 лістапада 2002 г. выказаў
памочнік прэзідэнта Беларусі В. Цапкала, які адзначыў, што гэта пагадненне нельга назваць поспехам расійскай дыпламатыі, і тое, што Расія не кансультавалася па гэтым пытанні з Беларуссю, якая заўсёды падтрымлівала
Расію дагэтуль (дак. № 99).
У час прэс-канферэнцыі з расійскімі журналістамі (жнівень 2003 г.) прэ
зідэнт А. Лукашэнка, адказваючы на пытанне карэспандэнта «Калининградской правды» аб развіцці адносін Беларусі з Калінінгр
 адскай вобласцю,
заўважыў, што расійскае кіраўніцтва не раілася з Мінскам пры ўрэгуляванні
калінінградскага пытання. Ён дадаў, што Беларусь шмат што можа зрабіць
для Расіі ў плане забеспячэння жыхароў Калініградскай вобласці і стварэння нармальных умоў для іх перамяшчэння і для жыцця (дак. № 125).
Найбольш важным партнёрам пасля Расіі для Рэспублікі Беларусь
заставалася Украіна. Разглядаемы перыяд адзначаўся актыўным дыял
 о
гам на палітычным узроўні, далейшым пашырэннем дагаворна-прававой
базы супрацоўніцтва, двухбаковых гандлёва-эканамічных сувязей (дак.
№ 66, 131, 157). Беларусь і Украіна каардынавалі дзеянні ў міжнародных
арганізацыях – ААН, Цэнтральна-Еўрапейскай ініцыятыве, АБСЕ, СНД.
Нягледзячы на нявырашанасць пытання аб дэмаркацыі дзяржаўнай мяжы
паміж Беларуссю і Украінай (беларускі бок увязваў ратыфікацыю Дагавора
аб граніцы з Украінай з прызнаннем украінскай дзяржавай запазычанасці за
пастаўкі беларускай прадукцыі ў пачатку 1990-х гг.), украінскія афіцыйныя
асобы ў 2001–2004 гг. неаднаразова падкрэслівалі, што разглядаюць Беларусь як дружалюбную краіну і стратэгічнага партнёра, і выступалі супраць
яе «штучнай ізаляцыі» з боку ЕС і ЗША.
Пасля змены ўкраінскага кіраўніцтва ў 2005 г. беларуска-ўкраінскі па
літычны дыялог паміж кіраўнікамі дзяржаў прыпыніўся, але кантакты на
ўзроўні ўрадаў захаваліся (дак. № 218). 7 красавіка 2005 г. МЗС Рэспуб
лікі Беларусь выказаў здзіўленне і занепакоенасць у сувязі з падпісаннем
прэзідэнтамі Украіны і ЗША сумеснага дакумента, дзе гаварылася аб падтрымцы ЗША і Украінай свабоды і дэмакратыі ў Беларусі і на Кубе. У заяв е
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намесніка начальніка ўпраўлення інфармацыі МЗС была звернута ўвага на
тое, што беларускія пытанні будуць рашацца толькі выключна Беларуссю
(дак. № 195).
У больш канструктыўным духу развіваліся адносіны Беларусі з Малдо
вай, Казахстанам, Кыргызстанам, Таджыкістанам, Азербайджанам (дак.
№ 26, 203, 217, 228). Істотна пашырыўся палітычны дыялог з Арменіяй
і Туркменістанам (дак. № 19, 69). Добрым прававым падмуркам развіц
ця адносін Рэспублікі Беларусь з гэтымі дзвюма краінамі сталі дагаворы аб
дружбе і супрацоўніцтве, тэксты якіх размешчаны ў зборніку (дак. № 18 і 63).
У сакавіку 2005 г. беларускае кіраўніцтва выказала занепакоенасць у су
вязі з палітычным крызісам у Кыргызстане. У заяве ад 22 сакавіка 2005 г.
МЗС Рэспублікі Беларусь заклікаў удзельнікаў канфлікту вырашаць спрэчныя пытанні выключна ў рамках прававога поля, а не шляхам арганізацыі
масавых хваляванняў і захопу грамадскіх будынкаў (дак. № 188).
Найбольш складанымі ў рамках СНД былі адносіны Беларусі з Грузіяй.
У 2003 г. кіраўніцтва гэтай краіны вызначыла заходні вектар як галоўны прыярытэт знешняй палітыцы грузінскай дзяржавы. Наступствам адпаведнага
рашэння стала рэзкае абмежаванне кантактаў з кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь. У чэрвені 2005 г. Парламент Грузіі выступіў з прапановай аб нядопуску ў краіну Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У адказ беларускі бок прыгразіў
абмежаваннем допуску грузінскіх «экспарцёраў нестабільнасці», адначасова
падкрэсліўшы, што абмежаванне кантактаў паміж простымі грамадзянамі
і бізнесменамі Грузіі і Беларусі не плануецца (дак. № 204).
Вельмі важным з пункту гледжання беларускага боку заставалася ўма
цаванне міждзяржаўных сувязей у рамках СНД. Беларускія прадст аў
нікі актыўна ўдзельнічалі ў афіцыйных і неафіцыйных сустрэчах СНД,
выступалі з канкрэтнымі прапановамі па ўмацаванні Садружнасці (дак.
№ 20, 21, 27, 43, 52, 112, 129, 147, 171, 172). 26 сакавіка 2004 г. на суст
рэчы з міністрамі замежных спраў дзяржаў – удзельніц СНД Прэзідэнт
Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка яшчэ раз патлумачыў пазіцыю Беларусі
адносна Садружнасці. Ён падкрэсліў імкненне беларускага боку актыўна
садзейнічаць у барацьбе з арганізаванай злачыннасцю, тэрарызмам, нар
кабізнесам, гандлем зброяй і людзьмі, незаконнай міграцыяй. Таксама
кіраўнік беларускай дзяржавы заўважыў, што важным напрамкам узае
мадзеяння краін Садружнасці павінна стаць прадуктыўнае эканамічнае
супрацоўніцтва, хутчэйшы пераход да рэжыму свабоднага гандлю і выпрацоўка адзінага падыходу да гандлёва-эканамічных дачыненняў з краі
намі ЕС (дак. № 147). 18 сакавіка 2005 г. на чарговай сустрэчы з міністрамі
замежных спраў дзяржаў – удзельніц СНД Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
выказаў гатоўнасць садзейнічаць арганізацыйнаму ўмацаванню штабкватэры СНД у Мінску (дак. № 187).
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У 2001 г. Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь ратыфікаваў устаноўчыя
дакументы Еўразійскай эканамічнай супольнасці (ЕўрАзЭС). 31 мая 2001 г.
у Мінску адбылося першае пасяджэнне Міждзяржаўнага савета ЕўрАзЭС,
дзе былі прыняты дакументы па рэгламентацыі дзейнасці новай арганізацыі
(дак. № 20). У лістападзе таго ж года беларуская дэлегацыя прыняла ўдзел у
першым пасяджэнні Парламенцкай асамблеі ЕўрАзЭС у Санкт-Пецярбургу.
24 сакавіка 2005 г. прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С. Сідорскі на пасяджэнні Міждзяржаўнага савета ЕўрАзЭС у Астане прапанаваў узмацніць
супрацоўніцтва дзяржаў – членаў ЕўрАзЭС у рэальным сектары эканомікі
шляхам прыняцця міждзяржаўных мэтавых праграм (дак. № 189).
У 2003 г. кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь падтрымала расійскую прапа
нову аб стварэнні Адзінай эканамічнай прасторы паміж Расіяй, Украінай,
Казахстанам і Беларуссю і прыняло ўдзел у практычных мерапрыемст вах
па рэалізацыі адпаведнай ініцыятывы (дак. № 158, 171, 172).
Станоўча ўспрыняў беларускі бок і прапановы па стварэнні трывалай сіс
тэмы бяспекі ў межах СНД. У маі 2001 г. на сесіі Савета калектыўнай бяспекі
краін – удзельніц Дагавора аб калектыўнай бяспецы беларуская дэлегацыя
заклікала да больш цеснай каардынацыі дзеянняў краін – удзельніц ДКБ
і падтрымала прапанову аб стварэнні Аб’яднаных сіл хуткага разгортв ання
для Цэнтральнай Азіі (дак. № 17). У 2003 г. Беларусь прыняла ўдзел у стварэнні
Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы (АДКБ) (дак. № 119).
Супярэчлівымі былі адносіны Беларусі з краінамі Балтыі. У разглядаемы
перыяд палітычны дыялог Беларусі з Літвой, Латвіяй і Эстоніяй быў зведзе
ны да мінімуму. У маі 2001 г. МЗС Рэспублікі Беларусь пратэставала супраць
выказванняў міністра абароны Латвіі Г. Крыстоўскага, які расцаніў курс беларускага кіраўніцтва як пагрозу для латвійскай дзяржавы. У заяве, апублікаванай
беларускай знешнепалітычнай установай 4 мая 2001 г., падкрэслівалася, што
Рэспубліка Беларусь ніколі не разгл
 ядала i не мае намеру разглядаць Латвійскую
Рэспубліку ў якасці патэнцыяльнага ваеннага праціўніка (дак. № 14). Трохі
палепшыліся адносіны з Літвой у 2005 г., калі Вільнюс наведаў з рабочым візітам
прэм’ер-міністр Беларусі С. Сідорскі (дак. № 216).
Аднак, нягледзячы на стрыманасць у развіцці палітычнага дыялогу,
краіны Балтыі актыўна пашыралі супрацоўніцтва з Рэспублікай Беларусь
у гандлёва-эканамічнай сферы, удасканальвалі дагаворна-прававую базу
двухбаковых адносін. У зборніку прыводзяцца дакументы, якія дазваляюць
ацаніць выніковасць супрацоўніцтва Беларусі з Літвой, Латвіяй і Эстоніяй
у розных галінах у разглядаемы перыяд (дак. № 148 і 153).
Дакументы па беларуска-польскіх адносінах адлюстроўваюць склада
насці, звязаныя з намерамі Польшчы, Літвы і Латвіі па ўвядзенні поўна
маштабнага візавага рэжыму ў адносінах да Рэспублікі Беларусь. Як за
яўлялі кіраўнікі беларускага МЗС, ад гэтай меры найперш пацерпяць не
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столькі простыя грамадзяне Беларусі, колькі насельнікі суседніх краін. Бо
ў адказ Беларусь будзе вымушана ўвесці аналагічныя меры да замежных
грамадзян па атрыманні віз. Беларускі бок прапаноўваў і надалей выка
рыстоўваць спрошчаны візавы рэжым, тым больш што шэнгенскі дагавор
прадугледжваў такую магчымасць для прыгранічных краін, аднак урады
Польшчы, Літвы і Латвіі не прынялі гэтую прапанову (дак. № 67, 75 і 76).
У інтэрв’ю намесніка міністра замежных спраў Беларусі А. Герасіменкі
аб заключэнні Міжурадавага пагаднення з Польшчай аб узаемных паездках грамадзян, падпісанага 26 жніўня 2003 г., было сказана, што Беларусь прапанавала Польшчы мінімізіраваць наступствы поўнамаштабна
га візавага рэжыму адносна беларускіх грамадзян, і гэта прапанова была
канструктыўна разгледжана польскім урадам. У выніку некалькіх раўндаў
кансультацый і перагавораў, што працягваліся больш года, было заключана пагадненне, якое значна аблягчала грамадзянам абедзвюх дзяржаў перасячэнне мяжы (дак. № 126).
Артыкул пасла Польшчы ў Рэспубліцы Беларусь Т. Павляка аб польск
 абеларускім супрацоўніцтве характарызуе паспяховае развіццё адносін паміж
дзвюма краінамі ў 2003 – першай палове 2004 г. Назваўшы гэты час «пераломным», польскі пасол падкрэсліў: «В первый раз нам удалось достичь
значительного, почти двукратного увеличения торгового оборота и поднять
хозяйственное сотрудничество на более высокий уровень. В то же время нам
удалось эффективно установить визовый режим в пассажирском движении,
который, несмотря на вполне понятные трудности на начальном этапе его
введения, в настоящее время функционирует без каких-либо сбоев». У артыкуле разгледжаны польска-беларускія адносіны ў палітычнай, эканамічнай
і культурнай абласцях, указаны бар’еры, што перашкаджаюць далейшаму
эканамічнаму і гуманітарнаму супрацоўніцтву (дак. № 165).
Дакументы № 209–211 раскрываюць канфліктную сітуацыю, што склалася летам 2005 г. вакол Саюза палякаў на Беларусі і высылкі беларускіх і
польскіх дыпламатаў. У Заяве прэс-службы МЗС Рэспублікі Беларусь ад
3 жніўня 2005 г. у сувязі з заявамі ЕС і ЗША аб нібыта маючым месца ў
Беларусі ўціску няўрадавых арганізацый адзначалася, што праблемы з на
цыян
 альнымі меншасцямі ў Беларусі не існуе, як не існуюць і парушэн
ні беларускім бокам сваіх абавязацельстваў у рамках АБСЕ ў гэтай сферы.
Спробы маніпуліраваць Саюзам палякаў на Беларусі з мэтай яго штучнага
супрацьпастаўлення існуючай уладзе з’яўляюцца нічым іншым, як грубым
і адкрытым умяшаннем ва ўнутраныя справы суверэннай дзяржавы (дак.
№ 210). Прэс-канферэнцыя намесніка міністра замежных спраў Рэспублікі
Беларусь А. Міхневіча ў сувязі з абвастрэннем беларуска-польскіх адносін
раскрывае як прычыны канфлікту вакол Саюза палякаў на Беларусі, так
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і больш глыбокія карані тых складаных узаем
 аадносін з Польшчай, што
склаліся ў апошнія гады (дак. № 211).
Важным фактарам, які Беларусь была вымушана ўлічваць у сваёй знеш
няй палітыцы, стала пашырэнне Еўрапейскага саюза. 1 мая 2004 г. у склад
ЕС увайшлі Польшча, Літва, Латвія, Эстонія, Чэхія, Славакія, Венгрыя,
Славенія, Кіпр і Мальта. Такім чынам, мяжа Беларусі з Польшай, Літвой і
Латвіяй ператварылася ў мяжу з Еўрасаюзам.
Адносіны беларускай дзяржавы з краінамі-ўдзельніцамі і структурамі
ЕС заставаліся складанымі. У 2001 г. Рэспубліку Беларусь наведвалі дэле
гацыі еўрапейскай парламенцкай «тройкі» (дак. № 6). Аднак пасля адмо
вы ЕС накіраваць сваіх прадстаўнікоў на беларускія прэзідэнцкія выбары
ў 2001 г. і прызнаць законнасць гэтых выбараў у адносінах зноў узнік тупік
(дак. № 102). У 2004 г. ЕС не прызнаў законнасць рэферэндуму па ўнясенні
змяненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь і вынікі чарговых беларускіх
парламенцкіх выбараў. У тым жа годзе еўрапейскія структуры адмовіліся
распаўсюдзіць на Беларусь палітыку «суседства», асновы якой былі выпрацаваны ў 2003 г. з улікам запланаванага пашырэння ЕС. Дадатковую напружанасць у адносінах унесла пытанне аб фармаце дзеяння на беларускай
тэрыторыі структур АБСЕ, найперш КНГ АБСЕ, якое абвастрылася ў 2002 г.
Беларускі бок абвінавачваў еўрапейцаў у нежаданні ўлічваць спецыфіку
развіцця беларускай дзяржаўнасці і заклікаў будаваць адносіны на больш
прагматычнай аснове (дак. № 174, 178, 185). Аднак адпаведныя заклікі не
былі ўспрыняты ў Бруселі і Страсбургу.
Тым не менш менавіта ў гэтыя гады істотна прасунуліся наперад адно
сіны Беларусі з Еўрапейскім саюзам у гандлёва-эканамічнай і інвесты
цыйнай сферах, Беларусь дасягнула ў гандлі з ЕС станоўчага сальда (дак.
№ 135). З дапамогай ЕС у Беларусі ажыццяўлялася рэалізацыя экалагічных
праектаў, пераадольваліся наступствы чарнобыльскай катастрофы. Струк
туры Еўрасаюза фінансавалі мерапрыемствы па дэмаркацыі дзяржаўнай
мяжы Беларусі з яе суседзямі (дак. № 61).
У 2001 г. Рэспубліка Беларусь спрабавала дабіцца пазітыўных змен і ў
адносінах з Саветам Европы. У гэты час пашырыліся кантакты паміж прад
стаўнікамі Парламенцкай асамблеі Савета Еўропы і Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь (дак. № 31). У чэрвені 2002 г. міністр замежных спраў
Беларусі М. Хвастоў выказаў намер аднавіць статус «спецыяльна запрошанага» для Рэспублікі Беларусь, якога яна была пазбаўлена ў 1997 г., і нават
дабіцца яе паўнапраўнага членства ў Савеце Еўропы (дак. № 75). Але гэтыя
аптымістычныя заявы аказаліся заўчаснымі. У верасні 2002 г. Палітычны
камітэт Савета Еўропы канстатаваў, што пагаршэнне ўнутрыпалітычнай
сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь у параўнанні з 1999–2000 гг. не дазваляе
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станоўча вырашыць пытанне аб наданні ёй статусу «спецыяльна запрошанага» ў Савеце Еўропы (дак. № 89).
Складанае развіццё дыялогу з ЕС і Саветам Еўропы павышала знач
насць прысутнасці Беларусі ў Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве
ў Еўропе (АБСЕ). Беларускія дыпламаты актыўна працавалі ў Савеце мі
ністраў замежных спраў АБСЕ. У 2001 г. беларускі бок прапанаваў пры
няць Экалагічны кодэкс АБСЕ і надаць больш увагі праблемам краін з пе
раходнай эканомікай, у 2002 г. выступіў з прапановай аб прыняцці Хартыі
АБСЕ аб прадухіленні і барацьбе з міжнародным тэрарызмам і пераглядзе
прынцыпаў стварэння і дзейнасці палявых місій АБСЕ, у 2004 і 2005 гг.
заклікаў удасканаліць дзейнасць АБСЕ ў справе назірання за выбарамі,
у 2005 г. – паскорыць ратыфікацыю адаптаванага Дагавора аб звычайных
узброеных сілах у Еўропе і ўмацаваць эканамічнае і экалагічнае вымярэнні
АБСЕ (дак. № 44, 49, 106, 180). У 2001 г. назіральнікі ад Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека АБСЕ (БДІПЧ АБСЕ) прысутнічалі
на беларускіх прэзідэнцкіх выбарах.
У верасні 2001 г. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка запат
рабаваў спыніць дзейнасць у Мінску Кансультатыўна-назіральнай групы
АБСЕ. У 2002 г. дзейнасць КНГ АБСЕ фактычна спынілася, што выкліка
ла негатыўную рэакцыю з боку ЕС, ЗША і Канады. Беларускі бок настой
ваў на неабходнасці змянення фармату дзеяння структур АБСЕ (дак. № 62,
68, 90). Нарэшце быў знойдзены кампраміс: замест КНГ АБСЕ ў Мінск
у
з’явіўся Офіс АБСЕ з больш вузкімі паўнамоцтвамі (дак. № 109).
Урэгуляванне пытання аб прадстаўніцтве АБСЕ ў Мінску і заканчэн
не ў 2001 г. тэрміну дзеяння Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 13-га
склікання паспрыялі вырашэнню набалелай праблемы прысутнасці бела
рускага парламента ў Парламенцкай асамблеі АБСЕ. У лютым 2003 г. Пар
ламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рашэнне аб аднаўленні паўнамоцтваў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у якасці легітымнай парламенц
кай структуры Беларусі (дак. № 111).
У чэрвені 2004 г. адбыўся афіцыйны візіт у Рэспубліку Беларусь Дзею
чага старшыні АБСЕ С. Пасі (дак. № 161 і 162). У размове з ім Прэзідэнт
Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка выказаў жаданне развіваць супрацоў
ніцтва з Арганізацыяй на аснове раўнапраўя і ўзаемапавагі, выканання
агульнапрызнаных прынцыпаў і нормаў міжнароднага права.
Аднак нармальнага супрацоўніцтва не атрымалася. 3 ліпеня 2004 г.
Беларусь падтрымала Заяву аб стане спраў у АБСЕ, прынятую на саміце
дзяржаў – удзельніц СНД у Маскве, у якой змяшчаўся заклік да карэннага
перагляду метадаў і формаў работы БДІПЧ АБСЕ, уключаючы сферу вы
бараў. У сваю чаргу, АБСЕ ўвосень 2004 г. адмовілася ад паўнавартаснага
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назірання за ходам чарговых парламенцкіх выбараў у Рэспубліцы Беларусь.
У гэты час у Беларусі прысутнічала толькі місія БДІПЧ АБСЕ, якая вяла
выключна маніторынг выбараў, спаслаўшыся на абмежаванасць рэсурсаў.
Апрача дзейнасці ў АБСЕ беларуская дыпламатыя выкарыстоўвала маг
чымасці еўрапейскіх субрэгіянальных арганізацый. У рамках ЦЕІ яе ўвага
ў разглядаемы перыяд канцэнтравалася на магчымых наступствах пашы
рэння ЕС і ўваходжання ў яго склад асобных краін – членаў ЦЕІ (дак. № 40
і 93). Праз механізмы ЦЕІ беларускі бок ажыццяўляў дыялог з асобнымі
еўрапейскімі краінамі (дак. № 40, 93, 160). Дадатковыя магчымасці ўплыву
на міждзяржаўныя адносіны ва Усходняй і Паўднёвай Еўропе адкрыліся пасля прыняцця Рэспублікі Беларусь у якасці назіральніка ў Арганізацыю чарнаморскага эканамічнага супрацоўніцтва ў кастрычніку 2005 г. (дак. № 219).
Складаныя адносіны паміж Беларуссю і ЕС перашкаджалі дыялогу
Беларусі з асобнымі дзяржавамі Еўрасаюза. Візіты беларускіх кіраўнікоў
у гэтыя краіны былі зведзены да мінімуму. Найбольшую схільнасць да
кантактаў з беларускім урадам праяўлялі Германія і Італія. У красавіку
2002 г. адбыўся рабочы візіт у ФРГ прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь
Г. Навіцкага. Кіраўнік беларускага ўрада прыняў удзел у Днях эканомікі,
навукі і культуры Беларусі ў зямлі Паўночны Рэйн-Вестфалія, заклікаў
шы нямецкіх бізнесменаў да больш актыўных інвестыцый у беларускую
эканоміку (дак. № 59). Працягвалася дзейнасць беларуска-германскага савета эканамічнага супрацоўніцтва. Пашырэнню беларуска-італьянскіх сувязей паспрыяў рабочы візіт у Мілан прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь
С. Сідорскага ў маі 2004 г., які быў звязаны з правядзеннем Дзён Беларусі
ў Італіі (дак. № 160).
Зменаў да лепшага не адбылося ў 2001–2005 гг. і ў адносінах Беларусі
з ЗША. Кіраўніцтва гэтай краіны катэгарычна адмаўлялася прызнаваць
беларускія ўнутрыпалітычныя рэаліі і інстытуцыі, створаныя пасля рэ
ферэндуму 1996 г. У 2001 г. у заяве з нагоды дзясятай гадавіны з моманту
ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Беларуссю і ЗША МЗС Бе
ларусі выказала гатоўнасць «прайсці сваю палову шляху да пабудовы адно
сін з ЗША, заснаваных на адказнасці, узаемнай павазе, адчуванні суполь
най адказнасці за міжнародную бяспеку і разуменні ўзаемных выгадаў ад
канструктыўных партнёрскіх адносін паміж дзвюма краінамі» (дак. № 46).
Але спробы наладзіць канструктыўны дыялог завяршыліся беспаспяхо
ва, бо амерыканскі бок увязваў магчымасць такога дыялогу з унутранымі
палітычнымі зменамі, якія беларускі бок лічыў непрымальнымі. У 2004 г.
Прэзідэнт ЗША Д. Буш зацвердзіў «Акт аб дэмакратыі ў Беларусі», распрацаваны і прыняты амерыканскімі парламентарыямі. Адпаведны законапраект прадугледжваў пашырэнне падтрымкі партыям і грамадскім
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рухам, а таксама СМІ, якія выступалі супраць палітычнага курсу Прэзі
дэнта Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнкі. Эйфарыю ў Вашынгтоне павяліч
валі поспехі «каляровых» рэвалюцый у Грузіі (у 2003 г.) і Украіне (у канцы
2004 г. – пачатку 2005 г.). Было відавочна, што амерыканскія палітыкі чакаюць такіх жа зменаў у Рэспубліцы Беларусь і гатовы садзейнічаць гэтаму.
У сваю чаргу, МЗС Рэспублікі Беларусь у заяве ад 21 кастрычніка 2004 г.
расцаніла прыняцце «Акта аб дэмакратыі» як «адкрыта недружалюбны
крок», парушэнне нормаў міжнароднага права і «спробы дыктату і ўціску
з боку ЗША» (дак. № 177).
Тым не менш у разглядаемы перыяд ЗША заставаліся вядучым гандлё
ва-эканамічным партнёрам Беларусі на амерыканскім кантыненце, актыў
на займаліся дабрачыннай дзейнасцю ў нашай краіне. У 2001 г. у Беларусі
з удзелам ЗША ажыццяўлялася рэалізацыя 9 праграм у сферах эканомікі,
юрыспрудэнцыі, аховы навакольнага асяроддзя, сродкаў камунікацыі.
У адрозненне ад дзяржаў Захаду развіццё адносін Беларусі з дзяржавамі
Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі ў 2001–2005 гг. праходзіла даволі плённа.
Пашырэнню кантактаў з гэтымі краінамі спрыяла дзейнасць беларускай дзяржавы ў Руху недалучэння. У лютым 2003 г. дэлегацыя Рэспублікі Беларусь на
чале з міністрам замежных спраў М. Хвастовым прыняла ўдзел у ХІІІ саміце
краін – членаў Руху недалучэння ў Куала-Лумпуры. Беларусь выступіла
ў якасці віцэ-старшыні сустрэчы і прыняла ўдзел у распрацоўцы яе выніковых
дакументаў (у тым ліку Куала-Лумпурскай дэкларацыі) (дак. № 113).
Істотна пашырыўся палітычны дыялог Рэспублікі Беларусь з Кітайск
 ай
Народнай Рэспублікай. Двойчы (у 2001 і 2005 гг.) КНР наведваў з візітамі
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь (дак. № 12 і 225). У ліпені 2001 г. упершыню
ў гісторыі беларуска-кітайскіх адносін адбыўся афіцыйны візіт у Беларусь
Старшыні КНР Цзян Цзэміня (дак. № 24).
У красавіку 2001 г. Беларусь і КНР прынялі сумесную заяву, у якой пацвердзілі прыхільнасць раней заключаным пагадненням і выказалі намер
паглыбляць супрацоўніцтва ў новым дзесяцігоддзі. Кітайскі бок пацвердзіў
павагу да шляху развіцця, абранага беларускім народам, і выказаў разуменне
і падтрымку ўсіх намаганняў Рэспублікі Беларусь па абароне незалежнасці
і дзяржаўнага суверэнітэту (дак. № 12).
У сваю чаргу беларускі бок цвёрда выказваўся ў падтрымку тэрытары
яльнай цэласнасці кітайскай дзяржавы, пацвярджаў павагу да прынцыпу
«адзінага Кітая» і выступаў супраць умяшання ва ўнутрыкітайскія справы
трэціх дзяржаў. 14 сакавіка 2005 г. МЗС Рэспублікі Беларусь падтрымала
прыняцце Усекітайскім сходам народных прадстаўнікоў Закона супраць
сецэсіі, выказаўшыся супраць незалежнасці Тайваня (дак. № 186).
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Добрыя адносіны ў палітычнай сферы падмацоўваліся пашырэннем суп
рацоўніцтва ў іншых галінах. Дакладнае ўяўленне аб гэтым дае інтэрв’ю
Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла КНР у Рэспубліцы Беларусь Юй
Чжэнці, апублікаванае ў часопісе «Веснік Міністэрства замежных спраў»
у 2005 г. (дак. № 207).
На трывалую аснову былі пераведзены адносіны з Сацыялістычнай Рэс
публікай В’етнам. Гэтая краіна стала вядучым гандлёва-эканамічным партнё
рам Беларусі ў Паўднёва-Усходняй Азіі. У кастрычніку 2002 г. Беларусь наведаў
генеральны сакратар СРВ Нонг Дык Мань (дак. № 92). У лістападзе 2004 г.
прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С. Сідорскі ажыццявіў афіцыйны візіт у
В’етнам. У зборніку прыводзіцца даведка аб беларуска-в’етнамскіх адносінах,
падрыхтаваная пасольствам Беларусі ў СРВ, якая адлюстроўвае дасягненні
ў развіцці двухбаковага супрацоўніцтв а (дак. № 191).
Пашырылася супрацоўніцтва Беларусі з Лаосам. 31 жніўня 2001 г. падчас
візіту ў Рэспубліку Беларусь міністра замежных спраў Лаоскай НароднаДэмакратычнай Рэспублікі С. Ленгсавата ў Мінску адбылося падпісанне
беларуска-лаоскага Пагаднення аб гандлёва-эканамічным супрацоўніцтв е
(дак. № 29).
Значны зрух наперад адбыўся ў беларуска-індыйскіх адносінах. У 2001 г.
з афіцыйным візітам Рэспубліку Беларусь наведаў міністр замежных
спраў Рэспублікі Індыя. Працяг палітычнага дыялогу адбыўся ў ліста
падзе 2002 г. падчас візіту ў Індыю прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь
Г. Навіцкага. Беларусь і Індыя канстатавалі супадзенне пазіцый у пытан
нях міжнароднага развіцця і дамовіліся выпрацаваць канкрэтныя падыхо
ды да пашырэння двухбаковага гандлёва-эканамічнага і інвестыцыйнага
супрацоўніцтва (дак. № 105).
Даволі паспяхова развіваліся адносіны Рэспублікі Беларусь з Ісламск
 ай
Рэспублікай Іран. У 2001 г. у Рэспубліцы Беларусь пабываў з візітам мі
ністр замежных спраў ІРІ К. Харазі, у чэрвені 2002 г. – Старшыня Сходу
Ісламскага Савета (парламента) ІРІ М. Кярубі, у верасні 2004 г. – Прэзідэнт
ІРІ М. Хатамі. Падчас гэтых візітаў абодва бакі звярталі ўвагу на супадзен
не пазіцый па важнейшых міжнародных пытаннях, выступалі ў падтрымку
глабальнай стратэгічнай стабільнасці і міжнароднай бяспекі, выказваліся
супраць палітыкі «падвойных стандартаў» у адносінах да правоў чалавека
(дак. № 2). Новы прававы статус беларуска-іранскіх адносін быў замацаваны ў Дагаворы аб асновах узаемаадносін і прынцыпах супрацоўніцтва,
падпісаным у Мінску 10 верасня 2004 г. (дак. № 170).
На Блізкім Усходзе Беларусь пашырыла сувязі з арабскімі краінамі.
Умацаванню супрацоўніцтва паспрыялі афіцыйныя візіты Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь у Дзяржаву Катар у 2001 г., Бахрэйн і Кувейт у каст
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рычніку 2002 г., у Сірыйскую Арабскую Рэспубліку ў снежні 2003 г. (дак.
№ 3, 95, 96, 136).
Актыўна пашыраліся кантакты Беларусі з Ліванам. У верасні 2001 г. ад
быўся афіцыйны візіт у Рэспубліку Беларусь прэм’ер-міністра Ліванскай
Рэспублікі Р. Харыры, у 2004–2005 гг. візітамі абмяняліся прэзідэнты Ліва
на і Беларусі (дак. № 30, 167, 184).
Пашырэнне супрацоўніцтва з арабскімі краінамі суправаджалася стры
манасцю ў беларуска-ізраільскіх адносінах. У 2001–2002 гг. двухбаковае
супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Ізраілем развівалася на канструктыўнай
аснове (дак. № 139), але ў 2003 г. сітуацыя пагоршылася ў сувязі з рашэннем кіраўніцтва Ізраіля аб закрыцці пасольства ў Мінску па фінансавых
прычынах. МЗС Беларусі выступіла супраць гэтага рашэння, звярнуўшы
ўвагу на тое, што яго можна разглядаць як контрпрадуктыўны крок для
беларуска-ізраільскага супрацоўніцтва (дак. № 124). У 2004 г. дзейнасць
пасольства Ізраіля ў Беларусі аднавілася.
У Афрыцы беларускі бок аддаваў перавагу развіццю дыялогу з Лівіяй.
У верасні 2001 г. Рэспубліку Беларусь наведаў з візітам Старшыня Вышэйшага савета абароны Вялікай Сацыялістычнай Народнай Лівійскай Арабскай Джамахірыі А. Юніс Джабер. У ходзе гэтага візіту беларускі і лівійскі
бакі выказалі жаданне пашыраць супрацоўніцтва ва ўсіх галінах (дак.
№ 33). У сакавіку 2003 г. у Лівіі пабывала беларуская парламенцкая дэлегацыя. Аднак у 2004–2005 гг. інтэнсіўнасць двухбаковых беларуска-лівійскіх
кантактаў знізілася.
Спрабавала беларуская дыпламатыя пашырыць сувязі і з дзяржавамі
трапічнай Афрыкі (дак. № 64). Галоўным партнёрам Беларусі ў гэтай час
тцы афрыканскага кантынента стала Паўднёва-Афрыканская Рэспублі
ка, дзе з 2000 г. працавала беларускае пасольства. Важнай падзеяй у гіс
торыі беларуска-афрыканскіх адносін стаў афіцыйны візіт у Рэспубліку
Беларусь Прэзідэнта Судана Х. аль Башыра ў ліпені 2004 г. (дак. № 169).
Вынікам візіту стала падпісанне беларуска-суданскага Пагаднення аб
гандлёва-эканамічным, інвестыцыйным і навукова-тэхнічным супрацоў
ніцтв е і міжурадавага Пратакола аб супрацоўніцтве ў сферы энергетыкі,
прамысловасці і гандлю.
У 2002 г. Рэспубліка Беларусь падтрымала ў ААН ініцыятыву афрыкан
скіх дзяржаў «Новае партнёрства ў інтарэсах развіцця Афрыкі» (НЕПАД).
Станоўча ацэньвала беларуская дыпламатыя інтэграцыйныя працэсы
ў Афрыцы, у прыватнасці, стварэнне Афрыканскага Саюза, які з 2002 г.
стаў правапераемнікам Арганізацыі афрыканскага адзінства.
У 2001–2005 гг. Беларусь пашырыла ўзаемадзеянне з краінамі Лацінс
кай Амерыкі, разглядаючы іх у якасці перспектыўных гандлёва-эканаміч
37

ных партнёраў. Галоўным чынам сувязі падтрымліваліся з Бразіліяй, Кубай
і Мексікай. Уяўленне аб канкрэтных дасягненнях супрацоўніцтва мож
на атрымаць пры азнаямленні з даведкай, складзенай работнікамі МЗС
у 2003 г. (дак. № 116).
Вельмі важным напрамкам дзейнасці беларускай дыпламатыі заставала
ся праца ў міжнародных арганізацыях. Традыцыйна галоўным прыярытэтам
у спісе арганізацый з’яўляліся Арганізацыя Аб’яднаных Нацый і звязаныя
з ёй структуры (Дзіцячы фонд ААН (ЮНІСЕФ), Еўрапейская эканамічная
камісія ААН, Канферэнцыі ААН па гандлі і развіцці (ЮНКТАД) і г. д.). Беларускую пазіцыю ў дачыненні да ААН вызначыў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка ў выступленні на Спецыяльным пленарным пасяджэнні
60-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН 15 верасня 2005 г. У сваёй прамове ён
падкрэсліў, што Арганізацыя не ў поўнай меры выконвае свае абавязкі падтрымання міру і бяспекі, і заклікаў краіны – члены ААН больш паважліва
ставіцца да прынцыпу шматпалярнасці, разнастайнасці, свабоды выбару
шляху развіцця для кожнай дзяржавы (дак. № 215).
Беларускія прадстаўнікі прымалі актыўны ўдзел у сесіях Генеральнай
Асамблеі ААН, выступалі на іх з канкрэтнымі прапановамі (дак. № 138,
175, 206). У лістападзе 2005 г. Беларусь стала членам Харчовай і сельскагас
падарчай арганізацыі ААН (ФАО) (дак. № 223).
У 2001 г. Рэспубліка Беларусь была абрана ў склад Камісіі ААН па ўстой
лівым развіцці, у жніўні – верасні 2002 г. прыняла ўдзел у сусветным саміце
па ўстойлівым развіцці ў Йоханесбургу, падтрымаўшы яго галоўныя дакументы – Палітычную дэкларацыю і План выканання рашэнняў (дак.
№ 87). Па ініцыятыве Беларусі ў План выканання рашэнняў быў унесены пункт аб неабходнасці аказання дапамогі краінам, якія сталі ахвярамі
буйных тэхнагенных катастроф. Таксама беларуская дэлегацыя заклікала
ўдзельнікаў сустрэчы да забеспячэння раўнапраўнай інтэграцыі краін з пераходнай эканомікай у сусветную гаспадарку.
Даволі плённым заставалася супрацоўніцтва Беларусі з Праграмай раз
віцця ААН (ПРААН) (дак. № 192). Наша краіна ўваходзіла ў склад Выка
наўчага савета ПРААН на працягу ўсяго разглядаемага перыяду. У 2001–
2004 гг. у Рэспубліцы Беларусь было рэалізавана 28 праектаў тэхнічнай
дапамогі ААН з агульным аб’ёмам каля 6 млн дол. ЗША. У 2005 г. у Беларусі
выконваліся дзве праграмы ПРААН: Другія рамкі супрацоўніцтв а для
краін на 2001–2005 гг. і Праграма рэгіянальнага супрацоўніцтв а для краін
Еўропы на 2002–2005 гг. Сродкі, якія беларускі бок атрымліваў у рамках гэтых праграм, выкарыстоўваліся галоўным чынам пры рэалізацыі
праектаў сацыяльна-эканамічнага развіцця, аховы здароўя і пераадолення
наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС.
38

У 2002 г. Рэспубліка Беларусь далучылася да картахенскага пратакола аб
біябяспецы і да Канвенцыі ААН аб біялагічнай разнастайнасці, у 2004 г. –
да Канвенцыі ААН супраць карупцыі, у 2005 г. – да кіёцкага пратакола.
У снежні 2003 г. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка прыняў
удзел у сусветным саміце па інфармацыйным грамадстве, які адбыўся ў
Жэневе (дак. № 137). Кіраўнік Беларускай дзяржавы заявіў аб гатоўнасці
Беларусі ўдзельнічаць у рэалізацыі міжнародных праграм на правах ак
тыўнага партнёра, у прыватнасці, прапанаваць свае паслугі ў вырашэнні
складаных разліковых задач, у маніторынгу радыяцыйнай бяспекі, у ахове
навакольнага асяроддзя і пацвердзіў зацікаўленасць у атрыманні доступу
да сусветных інфармацыйных рэсурсаў шляхам уваходжання ў глабальную
інфармацыйную сетку інтэлектуальнай уласнасці.
У чэрвені 2003 г. адбыўся візіт у Рэспубліку Беларусь генеральнага дырэк
тара Сусветнай арганізацыі інтэлектуальнай уласнасці К. Ідрыса. У ходзе
візіту беларускі бок выступіў з прапановай аб стварэнні ў рэспубліцы навучальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці для падрыхтоўкі спецыялістаў
у розных галінах эканомікі, праваахоўных органах, для навукова-даследчай
дзейнасці (дак. № 122).
У 2003 г. Рэспубліка Беларусь далучылася да аперацый ААН па пад
трыманні міру, удасканаліўшы сваё нацыянальнае заканадаўства. Інфар
мацыю аб пазіцыі Беларускай дзяржавы да міратворчай дзейнасці ААН
можна атрымаць з даведкі МЗС, вытрымкі з якой прыведзены ў зборніку
(дак. № 229).
Значная ўвага з боку беларускай дыпламатыі ў працэсе супрацоўніцт
ва з міжнароднымі арганізацыямі надавалася праблеме пераадолення нас
тупстваў чарнобыльскай катастрофы (дак. № 34, 56, 198). Найбольш знач
ную дапамогу Беларусь атрымлівала з боку МАГАТЭ ў рамках Праграмы
тэхнічнага супрацоўніцтва.
Даволі актыўнай заставалася дзейнасць Беларусі ў Арганізацыі Аб’яд
наных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры (ЮНЕСКА). Рэка
мендацыі ЮНЕСКА выкарыстоўваліся пры правядзенні рэформы нацыя
нальнай сістэмы адукацыі. У 2001 г. беларускі бок выказаўся ў падтрымку
праекта Дэкларацыі аб культурнай разнастайнасці. У ліпені 2002 г. падчас
візіту ў Беларусь Генеральнага дырэктара ЮНЕСКА К. Мацууры адбылося падпісанне Мемарандума аб супрацоўніцтве паміж Урадам Рэспублікі
Беларусь і Арганізацыяй Аб’яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі
і культуры (дак. № 79). У ліпені 2002 г. з дапамогай ЮНЕСКА ў Мінску быў
праведзены Міжнародны сімпозіум «Разнастайнасць моў і культур у кантэксце глабалізацыі». Вельмі важным было тое, што ў разглядаемы перыяд ЮНЕСКА ўнесла ў Спіс сусветнай прыроднай і культурнай спадчыны
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Мірскі замак і Белавежскую пушчу. Канкрэтную інфармацыю аб выніках
супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з ЮНЕСКА ў разглядаемы перыяд
можна атрымаць з даведкі, падрыхтаванай супрацоўнікамі Рэспублікі Беларусь у 2004 г. (дак. № 166).
У маі 2004 г. Беларусь наведаў Генеральны дырэктар Міжнароднай арга
нізацыі па міграцыі (МАМ) Б. Маккінлі. На сустрэчы з ім Прэзідэнт Рэс
публікі Беларусь А. Лукашэнка падкрэсліў гатоўнасць Беларусі не толькі
адыграць значную ролю ў забеспячэнні правоў мігрантаў, але і супрацьстаяць незаконнай міграцыі. Вынікам візіту стала дамоўленасць аб уклю
чэнні Беларусі ў больш шырокі кантэкст кіравання міграцыйнымі працэ
самі (дак. № 159). У лістападзе 2005 г. Рэспубліка Беларусь стала членам
Міжнароднай арганізацыі па міграцыі (дак. № 224).
Асноўная частка ўключаных у зборнік дакументаў і матэрыялаў вы
яўлена ў «Весніку Міністэрства замежных спраў», Нацыян
 альным рэестры прававых актаў, на сайтах Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, МЗС
Рэспублікі Беларусь, МЗС Расійскай Федэрацыі, Арганізацыі Аб’яднаных
Нацый, у перыядычным друку, дакументальных выданнях. Методыка
і прынцыпы публікацыі дакументаў у зборніку і яго пабудовы апісаны ва
ўводзінах да першага тома выдання.
Дзявяты том падрыхтаваны аўтарскім калектывам у складзе: А. В. Шарапа (кіраўнік), У. Е. Снапкоўскі, А. В. Ціхаміраў.
Аўтары ўводзін: У. Е. Снапкоўскі, А. В. Ціхаміраў.
Каментарыі падрыхтавалі У. Е. Снапкоўскі і А. В. Ціхаміраў пры ўдзеле
М. В. Гурынай і В. І. Лазоркінай.
Імянны паказальнік і спіс скарачэнняў падрыхтавала В. І. Лазоркіна;
геаграфічны паказальнік склалі М. В. Гурына і Т. С. Буяшова; спіс дакументаў,
якія друкуюцца ў зборніку, склала А. Ю. Еўсеенка; спіс дакументаў, якія не
друкуюцца, – А. В. Ціхаміраў.
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ДАКУМЕНТЫ І МАТЭРЫЯЛЫ
№1
ВЫТРЫМКІ З ІНТЭРВ’Ю ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. ЛУКАШЭНКІ ІНФАРМАЦЫЙНАМУ
АГЕНЦТВУ «ІНТЭРФАКС» ПА АКТУАЛЬНЫХ
МІЖНАРОДНЫХ ПЫТАННЯХ
4 студзеня 2001 г.*

г. Мінск

«ІФ»: Як Вы расцэньваеце ідэю Еўразійскага эканамічнага саюза? Ці не су
пярэчыць яна канцэпцыі і задачам СНД у цэлым, Саюзнай дзяржавы Беларусі
і Расіі? Ці не разбурыць новае ўнутранае аб’яднанне структуру СНД?
А. Лукашэнка: Дзейнасць Еўразійскай эканамічнай супольнасці1 бу
дзе накіравана на актывізацыю правядзення ўзгодненай мытна-тарыфнай
палітыкі, выпрацоўку адзінай пазіцыі дзяржаў – членаў Супольнасці ва
ўзаемаадносінах з СГА2 і іншымі міжнароднымі эканамічнымі арганіза
цыямі. Яна таксама прадугледжвае распрацоўку арганізацыйна-прававых
інструментаў рэалізацыі дасягнутай дамоўленасці і механізмаў сінхрон
нага і адэкватнага выканання заключаных дагавораў, увядзенне сістэмы
кантролю за рэалізацыяй прымаемых рашэнняў. Гэта запісана ў статутных
дакументах Супольнасці, і маецца на ўвазе, што інтэграцыйныя працэсы
стануць больш прыкметнымі.
Усе вышэйпералічаныя задачы Еўразійскай эканамічнай супольнасці
сувымерныя па сваёй значнасці і накіраванасці з задачамі, якія стаяць пе
рад краінамі Садружнасці Незалежных Дзяржаў3 і Саюзнай дзяржавай Бе
ларусі і Расіі4.
Ні аб якой супярэчнасці канцэпцыі і задач СНД ці разбурэнні Садруж
насці шляхам стварэння Еўразійскай эканамічнай супольнасці не можа
ісці і гаворкі. Не разбурыў жа да гэтай пары Мытны саюз5 Садружнасць
Незалежных Дзяржаў.
Развіваючы інтэграцыйныя працэсы ў рамках Мытнага саюза, мы
прыйшлі да разумення таго, што для завяршэння фарміравання «пяцёркі»
і стварэння адзінай эканамічнай прасторы патрабуюцца новыя формы і ме
*

Дата публікацыі.
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ханізмы ўзаемадзеяння яго дзяржаў-удзельніц. Гаворку ў гэтым выпадку
можна весці толькі аб розным узроўні інтэграцыі.
Для ўступлення ў сілу Дагавора аб заснаванні Еўразійскай эканамічнай
супольнасці для пачатку неабходна, каб у магчыма кароткія тэрміны былі
выкананы ўсе належныя ўнутрыдзяржаўныя працэдуры. У Беларусі такая
работа ўжо праводзіцца.
«ІФ»: Якімі Вам бачацца пасля мінскай сустрэчы ў вярхах персп
 ектывы
адносінаў Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі з Украінай? Якія задачы ста
вяць перад Саюзнай дзяржавай працэсы тэрытарыяльнага пашырэння НАТО
і Еўрасаюза на Усход?
А. Лукашэнка: Што датычыцца адносінаў Украіны да Саюза Беларусі
і Расіі, то можна адзначыць, што Украіна ўважліва прыглядаецца да пра
цэсаў, якія адбываюцца ў Саюзе Беларусі і Расіі. Наогул, апошнім часам
двухбаковыя адносіны Украіны з дзяржавамі СНД атрымалі новы імпульс
і сталі больш актыўнымі. Прыярытэтнымі ў гэтым працэсе, на мой погляд,
з’яўляюцца двухбаковыя адносіны з прыгранічнымі дзяржавамі, у першую
чаргу з Расіяй і Беларуссю. Спадзяюся, што гэтыя тэндэнцыі захаваюцца
і будуць умацоўвацца ў будучым. Прынамсі, усе ўмовы і вялізны патэнцыял
для гэтага ёсць. Беларусь, у сваю чаргу, гатова напоўніць іх канкрэтным
зместам.
Адказваючы на другое пытанне, неабходна адзначыць, што Беларусь
прызнае і паважае суверэнны выбар тых дзяржаў, якія выказалі жаданне
стаць членамі Паўночнаатлантычнага альянсу6. У той жа час мы паслядоўна
выступаем за тое, каб мяжа Беларусі з НАТО, якая з’яўляецца і мяжой Саюз
най дзяржавы з гэтай арганізацыяй, і заходняй граніцай дзяржаў – удзель
ніц Дагавора аб калектыўнай бяспецы7 з Паўночнаатлантычным альянсам,
не стала новай раздзяляльнай лініяй у Еўропе, а з’яўлялася агульнай мяжой
даверу і добрасуседства.
У якасці рэальнага кроку да дасягнення гэтай мэты мы, у прыватнасці,
выказалі прапанову аб заключэнні асобнага дакумента Беларусь – НАТО,
які б замацоўваў асноўныя параметры нашых узаемаадносінаў з Арганіза
цыяй Паўночнаатлантычнага дагавора.
Што датычыцца пытання пашырэння Еўрасаюза8 на Усход9, то хацелася
б падкрэсліць, што Беларусь, як і Расія, бачыць у ЕС аднаго са сваіх важ
нейшых палітычных і эканамічных партнёраў і імкнецца да развіцця з ім
устойлівага і доўгатэрміновага супрацоўніцтва, пазбаўленага кан’юнктур
ных хістанняў. Важнасць гэтага супрацоўніцтва будзе павышацца для нас
па меры пашырэння ЕС на Усход за кошт краін Цэнтральнай і Усходяй
Еўропы, якія традыцыйна займаюць адно з важнейшых месцаў у знешне
эканамічных прыярытэтах Беларусі. Не магу не адзначыць, што ўжо цяпер
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Еўрасаюз з’яўляецца другім пасля Расіі гандлёвым партнёрам Беларусі. На
долю дзяржаў – членаў ЕС прыпадае больш за 13 працэнтаў агульнага ган
длёвага абароту Беларусі і каля 42 працэнтаў гандлёвага абароту з краінамі
далёкага замежжа. I гэта доля ў працэсе пашырэння ЕС будзе прыкметна
ўзрастаць.
Ужо цяпер трэба зыходзіць з таго, што праз некалькі гадоў Беларусь і ЕС
стануць суседзямі, і неабходна думаць аб тым, як найбольш плённа выка
рыстаць перавагі такога суседства.
«ІФ»: Якія ў цяперашні час галоўныя задачы Саюзнай дзяржавы Бела
русі і Расіі на міжнароднай арэне? У абароннай палітыцы? Ці магчыма,
у прыватнасці, у экстранных сітуацыях вяртанне расійскіх ракет на былыя
пазіцыі на тэрыторыі Беларусі (напрыклад, у сувязі з набліжэннем войскаў
НАТО да граніц Саюзнай дзяржавы)?
А. Лукашэнка: Хачу напомніць, што ў адпаведнасці з Дагаворам аб
стварэнні Саюзнай дзяржавы асноўнымі мэтамі Саюзнай дзяржавы на
міжнароднай арэне з’яўляюцца: правядзенне ўзгодненай знешняй палі
тыкі, забеспячэнне бяспекі Саюзнай дзяржавы, умацаванне міру, бяспекі
і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва ў Еўропе і ва ўсім свеце, развіццё Са
дружнасці Незалежных Дзяржаў10.
Для рэалізацыі названых мэтаў была распрацавана і зацверджана на па
сяджэнні Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы Праграма
ўзгодненых дзеянняў у галіне знешняй палітыкі на 2000–2001 гады.
Праграма пашырае магчымасці для сумесных дзеянняў бакоў па абароне
і прасоўванню знешнепалітычных прыярытэтаў Беларусі і Расіі, умацаванню
бяспекі нашых дзяржаў, гатоўнасці сумесна, а значыць, больш эфектыўна,
адказваць выклікам сучаснасці. У гэтым накірунку мы дзейнічалі і раней,
будзем прытрымлівацца практыкі, якая апраўдала сябе, і ў будучым.
Аналагічны прынцып можа быць прыменены да сферы забеспячэння
бяспекі Саюзнай дзяржавы. Як вядома, адной з асноўных задач Беларусі
і Расіі з’яўляецца прыняцце ў выпадку неабходнасці сумесных адэкватных
мераў па прадухіленні часовай пагрозы суверэнітэту і незалежнасці кож
най з дзяржаў усімі сіламі і сродкамі якія маюцца ў наяўнасці. Такія магчы
масці ў нас ёсць.
Закранаючы тэму вяртання ядзерных ракет на іх былыя пазіцыі ў Бе
ларусі, напрыклад у сувязі з набліжэннем войскаў НАТО да граніц Саюз
най дзяржавы, хачу напомніць, што Беларусь упершыню ў сусветнай гіс
торыі добраахвотна і без усялякіх умоў адмовілася ад валодання ядзернай
зброяй і вывела ўсю ядзерную зброю на тры гады раней за належны тэр
мін11. Фактычна нам давялося самастойна вырашаць гэту праблему, няг
ледзячы на вялікія эканамічныя выдаткі. Тым не менш і ў далейшым мы
маем намер няўхільна выконваць прынятыя на сябе міжнародныя абавя
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зацельствы і на бягучым этапе не разглядаем магчымасць вяртання ядзер
най зброі на сваю тэрыторыю незалежна ад пашырэння НАТО на Усход12.
Вызначальным з’яўляецца і той факт, што бяз’ядзерны статус замацаваны
ў асноўным законе нашай дзяржавы – Канстытуцыі.
Адначасова мы прапанавалі стварыць зону бяз’ядзернай зброі ў Цэнт
ральнай і Усходняй Еўропе13. На жаль, наша ініцыятыва не атрымала на
лежнай падтрымкі, нягледзячы на тое, што абвяшчэння бяз’ядзернай зоны
ў цэнтры Еўропы на прынцыпах, прапанаваных Беларуссю, не супярэ
чыць сістэме еўрапейскай бяспекі, а з’яўляецца тым кампрамісам, які мог
бы задаволіць усе бакі.
У той жа час да гэтай пары заява блока НАТО аб неразмяшчэнні ядзер
най зброі ў Цэнтральнай Еўропе юрыдычна ніяк не замацавана. Нез
разумелая пазіцыя НАТО і тых дзяржаў, якія, з аднаго боку, віталі вывад
з Беларусі ядзерных ракет, а з другога – не хочуць браць на сябе абавяза
цельств ы па неразмяшчэнню на сваёй тэрыторыі гэтага віду зброі. Такім
чынам, бяз’ядзернасць цэнтра кантынента не гарантуецца, а ставіцца ў за
лежнасць ад палітычнай кан’юнктуры.
«Звязда». 2001. 4 студзеня.

№2
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ АФІЦЫЙНЫМ ВІЗІЦЕ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ
МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
ІСЛАМСКАЙ РЭСПУБЛІКІ ІРАН К. ХАРАЗІ
г. Мінск

[3] лютага 2001 г.

1–2 февраля 2001 г. Республику Беларусь с официальным визитом посе
тил Министр иностранных дел Исламской Республики Иран К. Харрази14.
2 февраля состоялась встреча Президента Республики Беларусь А. Г. Лу
кашенко с Министром иностранных дел Ирана К. Харрази. Во время встре
чи Президент заявил, что Беларусь намерена вести с Ираном торговлю все
ми товарами, которые представляют взаимный интерес для двух государств.
К. Харрази поблагодарил А. Г. Лукашенко за теплый прием и передал
Президенту Беларуси самые наилучшие пожелания от Президента Ирана
М. Хатами15, который придает большое значение развитию отношений
с Беларусью16.
В ходе переговоров были обсуждены состояние и перспективы белорус
ско-иранского сотрудничества, дана позитивная оценка динамике разви
тия двусторонних контактов в различных областях. При этом обе стороны
в числе приоритетных назвали торгово-экономические связи.
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А. Г. Лукашенко и К. Харрази приняли решение провести инвентариза
цию ранее достигнутых договоренностей и наметили шаги по дальнейшей
интенсификации отношений между Беларусью и Ираном в торгово-эконо
мической области. Были рассмотрены возможности увеличения объемов
товарооборота за счет реализации совместных проектов в нефтехимиче
ской, электронной, научно-технической и машиностроительной сферах.
Отметив схожесть позиций Беларуси и Ирана по большинству актуаль
ных проблем современности, А. Г. Лукашенко и К. Харрази уделили осо
бое внимание вопросам взаимодействия в рамках международных орга
низаций, перспективам развития дальнейшего политического диалога на
высшем уровне и межпарламентских связей.
2 февраля состоялись переговоры Министра иностранных дел Ислам
ской Республики Иран К. Харрази с Председателем Палаты представите
лей Национального собрания Республики Беларусь В. А. Поповым.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития межпарла
ментских связей. В. А. Попов отметил, что в настоящий момент во вновь
избранном парламенте Беларуси завершился процесс формирования ра
бочих групп по сотрудничеству с другими государствами, в частности с
Ираном. Аналогичная работа ведется и в парламенте Ирана – Меджлисе.
В этой связи белорусский спикер выразил надежду, что в скором времени
начнутся полноценные контакты, способствующие развитию сотрудниче
ства. Также В. А. Попов отметил, что часть правовой базы для торговоэкономических связей уже создана, на рассмотрении у иранской стороны
находится также еще целый ряд соглашений.
В свою очередь, К. Харрази отметил, что в Иране высоко оценива
ют проведение выборов в Палату представителей, состоявшихся осенью
2000 г. Во время беседы он ознакомил белорусских депутатов с особенно
стями функционирования Меджлиса.
Во внешнеполитическом ведомстве Беларуси состоялась встреча За
местителя Премьер-министра – Министра иностранных дел Республики
Беларусь М. М. Хвостова с иранским коллегой.
В рамках переговоров, которые прошли в расширенном составе, со
стоялось обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего сотруд
ничества, в частности в торгово-экономической сфере, в области науки,
техники, образования, культуры.
Были рассмотрены аспекты двусторонних и многосторонних отноше
ний, регионального сотрудничества, взаимодействия в рамках междуна
родных организаций, прорабатывались вопросы, связанные с предсто
ящим визитом Президента Ирана М. Хатами в Беларусь. М. М. Хвостов
отметил, что у Беларуси и Ирана имеется огромный потенциал, его реали
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зация будет содействовать выходу на качественно новые экономические
показатели. По итогам визита главы внешнеполитических ведомств Бела
руси и Ирана подписали совместное коммюнике.
М. М. Хвостов, подводя итоги официального визита в Минск Мини
стра иностранных дел Исламской Республики Иран К. Харрази, высказал
мнение, что у Беларуси и Ирана нет политических препятствий для раз
вития двусторонних отношений.
Свое удовлетворение итогами состоявшегося визита выразил и К. Хар
рази. Глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран
заявил, что экономики Беларуси и Ирана могут быть вполне взаимодопол
няемыми, а принятые решения выведут двусторонние отношения на ка
чественно новый уровень. Особое внимание в ходе официальных встреч
иранский гость уделил сотрудничеству в области промышленности.
В ходе визита состоялась церемония открытия Посольства Исламской
Республики Иран в Республике Беларусь.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 1. С.12–14.

№3
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У ДЗЯРЖАВУ КАТАР
г. Мінск

[20] лютага 2001 г.

17–19 февраля 2001 г. состоялся официальный визит государственной
делегации во главе с Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
в Государство Катар.
В рамках программы визита были проведены встречи Президента Ре
спублики Беларусь с Эмиром Государства Катар шейхом Хамадом бен
Халифой аль-Тани17, Премьер-министром Государства Катар шейхом Аб
даллой бен Халифой аль-Тани18 и руководством Торгово-промышленной
палаты Катара. Президент Республики Беларусь также посетил промыш
ленную зону «Расе Лаффан», специализирующуюся на добыче и перера
ботке природного газа и газоконденсата.
В ходе состоявшихся встреч обсуждено состояние двусторонних отно
шений и выработаны шаги по дальнейшему развитию белорусско-катар
ского сотрудничества в торговой, инвестиционной, банковско-финансо
вой, научной и промышленной сферах.
Стороны договорились о проведении визита экспертов отраслевых ми
нистерств и представителей деловых кругов Катара в Республику Беларусь
для ознакомления с промышленными возможностями республики и уста
новления деловых контактов.
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Достигнуто соглашение о поддержке Катаром кандидатуры Республики
Беларусь на выборах в состав непостоянных членов Совета Безопасности
ООН на период 2002–2003 гг. В свою очередь, Республика Беларусь под
держит кандидатуру Катара на выборах в состав Экономического и Соци
ального Совета ООН в 2001 г.
В рамках сотрудничества в международных организациях Государство
Катар окажет поддержку инициативам Беларуси в ООН по проблемам пре
одоления последствий Чернобыльской катастрофы и создания в Централь
ной и Восточной Европе пространства, свободного от ядерного оружия.
В ходе визита подписаны Соглашение между Правительством Республи
ки Беларусь и Правительством Государства Катар о взаимном содействии
осуществлению и защите инвестиций, Соглашение между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Государства Катар об экономиче
ском, торговом и техническом сотрудничестве, а также Совместное заявле
ние о консультациях между Министерством иностранных дел Республики
Беларусь и Министерством иностранных дел Государства Катар.
В ходе визита достигнута договоренность в ближайшее время начать
работу по подготовке межправительственного соглашения об избежании
двойного налогообложения.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 1. С. 8–9.

№4
ЗАЯВА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ СПЫНЕННІ ІНСПЕКЦЫЙНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ПА ДАГАВОРУ
АБ РМСА НА ТЭРЫТОРЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

22 лютага 2001 г.

Республика Беларусь, наряду с Российской Федерацией, Украиной
и Казахстаном, является правопреемницей по Договору между СССР
и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности от 8 декабря
1987 года (Договор о РМСД19).
Согласно Договору 31 мая 2001 года прекращается инспекционная дея
тельность на бывших ракетных базах и вспомогательных объектах, а также
на местах инспекций на постоянной основе.
Завершая инспекционную деятельность по Договору о РСМД, в период
с 19 по 21 февраля 2001 года представители Соединенных Штатов Амери
ки провели на территории Беларуси последнюю инспекцию.
С 1 июня 1993 года по 21 февраля 2001 года специалистами из США
были проинспектированы все 28 объектов контроля на территории Бела
руси, подпадающих под действие Договора. Инспекции полностью под
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твердили неукоснительное выполнение Республикой Беларусь обяза
тельств по соблюдению установленных Договором запретов.
Согласно положениям Договора о РСМД были ликвидированы разме
щенные на территории Беларуси 584 ракеты средней и меньшей дально
сти, все пусковые установки к ним и вспомогательное оборудование.
Республика Беларусь высоко оценивает роль Договора о РСМД в укре
плении стратегической стабильности. Подписание и реализация Договора
способствовали снижению военной угрозы, упрочению мира и междуна
родной безопасности.
По завершении инспекционной деятельности Беларусь и другие участ
ники Договора о РСМД продолжат выполнение его положений путем осу
ществления мер национального контроля, обмена информацией и пере
говоров по вопросам эффективности Договора. Представители Беларуси
будут и в дальнейшем принимать активное участие в работе Специальной
контрольной комиссии по Договору о РСМД.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 1. С. 90–91.

№5
ВЫТРЫМКА З ПАВЕДАМЛЕННЯ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ШТОГАДОВАЙ НАРАДЗЕ КІРАЎНІКОЎ
ДЫПЛАМАТЫЧНЫХ МІСІЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ,
АКРЭДЫТАВАНЫХ ЗА МЯЖОЙ
[3] сакавікa 2001 г.

г. Мінск

26 февраля – 2 марта 2001 г. в Минске состоялось совещание глав ди
пломатических миссий Республики Беларусь, в работе которого приняли
участие 38 послов, аккредитованных за рубежом.
26 февраля 2001 г. на совещании в Министерстве иностранных дел были
подведены итоги работы Министерства и посольств за 2000 г. и определен
круг актуальных задач на 2001 г.
С докладом на совещании выступил Заместитель Премьер-министра –
Министр иностранных дел Республики Беларусь М. М. Хвостов.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что основной за
дачей загранучреждений Беларуси, как составной части системы государ
ственного управления, является твердое продвижение интересов страны
за рубежом, обеспечение реализации наших внешнеполитических целей,
содействие развитию внешнеэкономической деятельности государства.
Министр отметил, что, проводя многовекторную внешнюю политику,
необходимо прежде всего отстаивать наши национальные интересы. Для
активного отстаивания позиции Беларуси следует полнее задействовать
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потенциал международных организаций, в первую очередь Организации
Объединенных Наций20.
Российская Федерация была и останется основным политическим
и экономическим партнером нашей страны. Одним из основных направ
лений развития двусторонних отношений с Россией является торгово-эко
номическое сотрудничество с регионами, федеральными округами и меж
региональными ассоциациями экономического взаимодействия.
Место и роль Беларуси в системе международного разделения труда
в Европе, обеспечение стабильности и безопасности на Европейском кон
тиненте неразрывно связаны со степенью участия страны в европейских
интеграционных процессах. Всестороннее углубление сотрудничества
с европейскими государствами объективно является одной из приоритет
ных задач внешней политики страны. М. М. Хвостов обратил внимание
на необходимость не только интенсифицировать участие Беларуси в на
учных, образовательных, культурных программах сотрудничества с Евро
союзом (ЕС), но и работать по таким важнейшим направлениям, как при
влечение новых технологий и инвестиций государств – членов ЕС.
Задача белорусской дипломатии – укрепление партнерских отношений
с соседними государствами, формирование «пояса добрососедства». Реа
лизация этой задачи не только диктуется национальными интересами, но
и является демонстрацией реального вклада Республики Беларусь в укре
пление стабильности и безопасности в Европе.
Одним из внешнеполитических приоритетов нашей страны продолжа
ет оставаться укрепление отношений с США.
Развитие дружественных отношений с такими влиятельными государ
ствами, как Китай, Индия, Вьетнам, – важное направление внешней по
литики Беларуси в Азии.
Главной целью внешней политики Республики Беларусь на Ближнем
Востоке и в Северной Африке остается дальнейшее наращивание торговоэкономических связей.
Одним из приоритетных направлений деятельности загранучреждений
должна стать работа по защите прав и интересов граждан Республики Бе
ларусь, находящихся за границей.
Дипломатическим представительствам была поставлена задача более
активно содействовать расширению культурных связей Беларуси со стра
нами пребывания, более широко использовать возможности международ
ных межправительственных организаций, в первую очередь ЮНЕСКО21
и Совета Европы22.
М. М. Хвостов подчеркнул, что ключевую роль в белорусской внешней
политике должна играть экономическая составляющая. Результаты торгово49

экономической деятельности Министерства и посольств являются одним
из главных критериев эффективности работы внешнеполитического ве
домства.
Перед руководителями посольств были поставлены конкретные задачи
интенсификации работы загранучреждений Республики Беларусь.
Выступившие на совещании руководители дипломатических предста
вительств Республики Беларусь представили отчеты о деятельности загра
нучреждений за 2000 г. и охарактеризовали основные направления работы
загранучреждений на 2001 г.
2 марта 2001 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в ходе
традиционного ежегодного совещания с главами дипломатических мис
сий Беларуси, аккредитованных за рубежом, призвал послов улучшить
работу по позитивному восприятию Республики Беларусь и назвал эту
задачу одной из самых важных во внешней политике. А. Г. Лукашенко
указал на необходимость проведения разъяснительной работы по всем
интересующим зарубежных политиков и журналистов вопросам жизни
Беларуси.
Глава государства поставил задачу провести на должном уровне внеш
неполитическое обеспечение намеченных на осень президентских выбо
ров в республике и дал положительную оценку работе белорусских дипло
матических миссий во время прошедших в 2000 г. парламентских выборов.
Президент подчеркнул, что внимание к президентским выборам следует
ожидать на порядок большим, поэтому надо исключить возможность осу
ществления провокаций вокруг Беларуси.
Между тем А. Г. Лукашенко призвал дипломатов ни в коем случае ни
кому не кланяться. Президент отметил, что в 2000 г. внешнеполитическое
ведомство страны совершило ошибку, уговаривая иностранные государ
ства и организации прислать в Беларусь наблюдателей за ходом проведе
ния парламентских выборов. Выборы – это внутреннее дело государства,
убежден Президент.
Глава государства сказал, что Беларусь готова работать со всеми между
народными организациями, в том числе с ОБСЕ23 и работающей в респу
блике ее Консультативно-наблюдательной группой (КНГ24), возглавляе
мой Послом Х.-Г. Виком25, однако мы не можем допустить, чтобы КНГ
вмешивалась во внутриполитический процесс.
А. Г. Лукашенко также заявил, что отныне будет оценивать работу
МИД по результативности внешнеэкономической деятельности. Прези
дент подчеркнул, что главной задачей загранучреждений Беларуси долж
но стать наращивание экспорта белорусской продукции и привлечение
в республику иностранных инвестиций. Глава государства отметил, что
осуществление дипломатической миссии, налаживание контактов на по
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литическом уровне является важнейшим аспектом деятельности белорус
ских дипломатов за рубежом. Однако небогатая страна, которой является
Беларусь, должна предпринимать максимум усилий для развития своей
экономики. В этой связи приоритетной деятельностью МИД должно
являться содействие продаже белорусских товаров за рубежом. Прямые
контакты послов с руководителями предприятий республики должны
стать обычной практикой.
Основным торгово-экономическим партнером Беларуси была и оста
ется союзная Россия, констатировал А. Г. Лукашенко. На необъятном рос
сийском рынке, считает Президент, возможна организация эффективно
работающих торговых домов, представительств белорусских предприятий,
которые бы способствовали реализации продукции белорусских товаро
производителей. Также одним из основных торгово-экономических пар
тнеров Беларуси в странах СНГ остается Украина, отметил Президент.
Глава государства указал на необходимость активизации работы МИД
в налаживании торгово-экономического партнерства с государствами, яв
лявшимися рынками сбыта продукции советских предприятий.
В ходе совещания Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко вы
сказал мнение, что причинами негативного отношения Запада к Беларуси
являются политический курс Беларуси на союз с Россией и взвешенная
экономическая политика. По словам А. Г. Лукашенко, западные политики
и финансисты усматривают в стремлении Беларуси интегрироваться с Рос
сией в Союзное государство попытку воссоздать Советский Союз. Именно
поэтому, считает Президент, нас пытаются раздавить и растоптать.
Белорусский руководитель высказался за развитие добрых взаимовы
годных отношений с Соединенными Штатами Америки, если они будут
строиться на принципе равноправия. Беларусь, особо подчеркнул А. Г. Лу
кашенко, заслуживает к себе уважительного отношения уже хотя бы тем,
что сыграла значительную роль в спасении мира от «коричневой чумы»
в годы Второй мировой войны. Беларусь заинтересована в дружбе с США,
но не в ущерб избранному республикой политическому курсу. Президент
высказал надежду на то, что прагматизм новой администрации США сбли
зит наши государства.
Президент высказался за более эффективную деятельность белорус
ских посольств в странах Европы. Выстраивать отношения с Европей
ским союзом следует так, чтобы на политической карте континента не
появились новые разделительные линии, отметил А. Г. Лукашенко. Рас
ширение Европейского союза на Восток не должно означать появления
нового железного занавеса. Президент указал на необходимость более
тесного сотрудничества и налаживания широкого взаимодействия с Со
ветом государств Балтийского моря26, а также другими региональными
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организациями. А. Г. Лукашенко высказался за усиление работы по фор
мированию вокруг Беларуси «пояса добрососедства».
По поводу Союзного государства А. Г. Лукашенко заявил, что оно будет
строиться исключительно на равноправной основе. Президент назвал не
состоятельными высказывания ряда белорусских политиков относительно
якобы существующей угрозы утраты Беларусью своего суверенитета в слу
чае создания в рамках Союза единого эмиссионного центра и введения
единой валюты и обратил внимание на факт создания на Европейском
континенте единой валюты – евро. Ее введение ни в коей степени не уще
мило суверенитеты европейских государств.
Утверждения ряда политиков о том, что Кремль охладел к Беларуси,
Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко назвал ложью и прово
кацией.
2 марта 2001 г. в Доме Правительства состоялось совещание Премьерминистра Республики Беларусь В. В. Ермошина27 с главами дипломатиче
ских миссий Беларуси, аккредитованных за рубежом.
В ходе встречи Премьер-министр заявил, что дипломатические пред
ставительства должны активизировать свою работу, уделяя особое вни
мание сфере внешнеэкономической деятельности. В. В. Ермошин
отметил, что работа дипломатов будет иметь огромное значение в осу
ществлении задач и целей социально-экономического развития, кото
рые стоят перед нашим государством в 2001 г. Привлечение инвестиций
в промышленность и сельское хозяйство – одна из них. Экономическая
политика Беларуси, подчеркнул Глава Правительства, будет подчинена
задачам противодействия росту цен и тарифов, замедлению инфляции,
наращиванию экспорта товаров и услуг, активизации инвестиционной
деятельности, реформированию аграрно-промышленного комплекса,
жилищного строительства.
27 февраля – 2 марта 2001 г. в ходе встреч руководителей министерств
и ведомств Республики Беларусь с главами дипломатических миссий, ак
кредитованных за рубежом, обсуждались важнейшие общественно-поли
тические и экономические проблемы.
Перед белорусскими дипломатами выступил помощник Президента
Республики Беларусь С. А. Посохов28. Прошли также встречи с Предсе
дателем Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыль
ской АЭС при МЧС В. Г. Цалко29, Председателем Государственного тамо
женного комитета В. В. Макаревичем, Министром предпринимательства
и инвестиций А. А. Скорбежем, Председателем Государственного налого
вого комитета К. А. Сумаром30.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 1. С. 94–98.
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№6
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ Ў БЕЛАРУСЬ ЕЎРАПЕЙСКАЙ
ПАРЛАМЕНЦКАЙ «ТРОЙКІ»
г. Мінск

[8] сакавікa 2001 г.

5–7 марта 2001 г. в Минске находились представители европейской пар
ламентской «тройки»: Председатель Парламентской ассамблеи Организа
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), руководитель
рабочей группы ПА ОБСЕ по Беларуси А. Северин, руководитель Комис
сии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по политическим
вопросам Т. Дэвис31, докладчик ПАСЕ по Беларуси В. Берендт32, руководи
тель делегации Европарламента по связям с Беларусью, Украиной и Мол
довой Я. Виерсма33. В ходе визита «тройка» изучила ситуацию в Беларуси
накануне президентских выборов, а также обсудила процесс демократиза
ции общества.
5 марта состоялась встреча Председателя Совета Республики Нацио
нального собрания Республики Беларусь А. П. Войтовича с парламент
ской «тройкой», на которой были рассмотрены вопросы, касающиеся
организации работы наблюдателей на выборах, ситуации вокруг средств
массовой информации, расширения роли парламента и политической си
туации в стране.
В ходе встречи А. П. Войтович отметил, что именно в ходе таких дис
куссий, выслушивая аргументы двух сторон, можно идти вперед к взаи
мопониманию. «В своем внешнеполитическом векторе Беларусь большое
значение отводит взаимоотношениям с Европой и ее парламентскими
структурами. Это очень важно для нас, и я надеюсь, что это важно и для
Европы». Спикер верхней палаты подчеркнул, что не видит проблемы в
решении тех вопросов, которые ставит «тройка» – в стране свободно рас
пространяется оппозиционная пресса, политическая обстановка стабиль
ная, будет сделано все возможное, чтобы обеспечить на президентских вы
борах беспрепятственную работу наблюдателей.
6 марта состоялась встреча членов европейской парламентской «тройки»
с представителями Центральной комиссии по выборам и проведению ре
спубликанских референдумов, в ходе которой состоялся обмен мнениями
по вопросам прошедших в Беларуси парламентских выборов и подготовки к
проведению предстоящей президентской избирательной кампании. В част
ности, глава Центризбиркома Л. М. Ермошина высказала мнение о том, что
в оценке парламентских выборов, данной евроструктурами, присутствует
элемент политического характера. Председатель ПА ОБСЕ А. Северин при
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знал, что выборы оценивались не только по процедуре голосования, но и с
учетом социально-политической ситуации в республике.
Представителей евроструктур интересовали вопросы, связанные с ро
лью партий при выдвижении кандидатов на выборы президента Беларуси.
Членам «тройки» напомнили, что в соответствии с избирательным за
конодательством выдвижение кандидатов на президентские выборы мо
жет происходить только путем сбора 100 тыс. подписей граждан. Вместе
с тем партии могут проводить политическое выдвижение и тем самым
внести большой вклад в создание инициативной группы и сбор подписей
в поддержку того или иного кандидата.
Отвечая на вопрос членов «тройки» относительно критериев защиты
кандидатов от оппозиции, представители Центризбиркома заявили, что
все кандидаты пользуются одинаковыми условиями ведения предвыбор
ной кампании и никто из кандидатов не имеет иммунитета неприкосно
венности. Работники Центризбиркома сообщили членам «тройки» о том,
что в настоящее время идет техническая работа по подготовке образцов
различных документов для предстоящей президентской кампании, а все
другие процедуры, связанные с ней, будут осуществляться только после
официального объявления даты выборов.
6 марта 2001 г. в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь
состоялась встреча Заместителя Премьер-министра – Министра ино
странных дел М. М. Хвостова с представителями европейской парламент
ской «тройки».
Во время встречи были обсуждены вопросы взаимоотношений Белару
си с европейскими структурами. Руководитель белорусского внешнеполи
тического ведомства отметил, что развитие отношений Беларуси с такими
организациями, как Европейский союз, Совет Европы и ОБСЕ, является
одним из приоритетов внешней политики республики. Была подчеркнута
особенная заинтересованность Беларуси в восстановлении сотрудниче
ства с Европейским союзом в рамках Соглашения о партнерстве, которое
было заключено в 1995 г. между Республикой Беларусь и Евросоюзом34.
Белорусской стороной было подчеркнуто, что предстоящие президент
ские выборы будут свободными и демократическими. М. М. Хвостов отме
тил, что европейская сторона должна более объективно подходить к оценке
внутриполитической ситуации в Беларуси, а также к тем шагам, которые
предпринимает руководство страны по демократизации общества. Руко
водитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что европейским
организациям необходимо отказаться от политики двойных стандартов в
отношении Беларуси.
Во время обсуждения вопроса об осуществлении внутреннего наблю
дения за президентскими выборами М. М. Хвостов отметил, что такое на
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блюдение не должно являться привилегией только оппозиционных сил
и финансироваться из внешних источников.
В ходе беседы было подчеркнуто, что Беларусь открыта к диалогу по
всем спектрам вопросов, которые представляют взаимный интерес.
7 марта во время встречи Главы Администрации Президента Республики
Беларусь М. В. Мясниковича35 с делегацией европейской парламентской
«тройки» были обсуждены вопросы, связанные с прошедшими в Белару
си парламентскими выборами, а также вопросы подготовки к проведению
в республике президентских выборов.
В ходе встречи М. В. Мясникович заявил, что руководство республики
готово ответить на все вопросы, которые возникают у представителей пар
ламентской «тройки» в ходе визита в Беларусь.
В то же время руководитель Администрации Президента Республики
Беларусь высказал свое сожаление по поводу того, что делегация предста
вителей европейских парламентских структур встречается только с пред
ставителями оппозиционных партий. «На политическом поле страны
действуют также многие партии, которые поддерживают Президента Бе
ларуси. После встреч с представителями данных партий у делегации ев
ропейских парламентариев сложились бы более объективные впечатления
о ситуации в республике».
В ходе визита состоялись также встречи с членами политических пар
тий, профессиональных союзов, негосударственных организаций, в част
ности, правозащитных.
По результатам визита европейской парламентской «тройки» состоя
лась пресс-конференция и было принято итоговое заявление.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 1. С. 32–34.

№7
ДАВЕДКА «СТАН І ПЕРСПЕКТЫВЫ ПАШЫРЭННЯ
МІЖНАРОДНАЙ ПАДТРЫМКІ ПРЫРОДААХОЎЧЫХ ПРАГРАМ
І ПРАЕКТАЎ У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ»,
СКЛАДЗЕНАЯ Ў МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

Не пазней сакавіка 2001 г.

Обеспечение экологической безопасности страны тесно связано с ин
тегрированием Беларуси в систему международного экологического со
трудничества. В Концепции государственной природоохранной политики
Республики Беларусь36 поставлена задача участия республики в решении
глобальных экологических проблем, в том числе: сохранении биологи
ческого разнообразия; охране озонового слоя; предотвращении антро
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погенного изменения климата; охране и восстановлении лесов; развитии
и совершенствовании системы охраняемых природных территорий; ре
гламентации международной торговли редкими и находящимися на грани
исчезновения видами животных и растений.
По оценкам международных экспертов, благодаря своим лесным и во
дным ресурсам территория Беларуси выступает в качестве «компенсатора»
трансграничных загрязнений, «поставляемых» из Европейского региона.
Проводя сбалансированную экологическую политику на международ
ной арене, Республика Беларусь исходит из необходимости нового, более
справедливого международного экологического порядка, который позво
лит рассчитывать на предоставление существенной экологической «рен
ты» за сохранение «зеленых легких» Европы.
Национальные и международные эксперты считают, что привлечение
в Беларусь передовых малоотходных и природоохранных технологий,
а также масштабная реабилитация экосистем, пострадавших от Черно
быльской катастрофы, способны кардинально укрепить экологическую
безопасность нашей страны. Ввиду сложной экономической ситуации в
настоящее время эти стратегические задачи вынужденно отодвигаются на
второй план. Их решение станет возможным после поступления в страну
крупных международных кредитов или целевых «экологических» инвести
ций из внешних источников.
В нынешних условиях важное значение приобретают тактические за
дачи, включая реализацию так называемых программ «скорой экологи
ческой помощи». В числе наиболее неотложных оперативных проблем –
мониторинг опасных природных и техногенных процессов, обеспечение
руководства страны прогнозно-аналитической информацией о потенци
альных экологических угрозах.
Для обеспечения мониторинга природных процессов зачастую требует
ся незначительная внешняя помощь, достаточно лишь получение разовых
зарубежных грантов. Необходимо отметить, что международные доноры,
как правило, с пониманием реагируют на просьбы Республики Беларусь о
содействии в оснащении национальной системы мониторинга. Помогая
нашей стране, зарубежные доноры ставят целью уменьшение собственных
экономических потерь из-за возможных трансграничных катастроф и сти
хийных бедствий.
Министерство иностранных дел Республики Беларусь во взаимодей
ствии с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре
ды, Государственным комитетом по гидрометеорологии и другими органа
ми государственного управления значительное внимание уделяют работе
по продвижению белорусских проектов по линии международных и реги
ональных межправительственных организаций.
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Разблокированы предназначенные для белорусских экологических
проектов средства программы технического содействия Европейского
союза (ЕС) странам СНГ (Программа «ТАСИС»37). В 2000 г. Европей
ским союзом выделены средства для защиты экосистем белорусского
Полесья – 5,2 млн долл. США и рек: Западный Буг (3,8 млн долл. США),
Неман (3,4 млн долл. США), Западная Двина (3,8 млн долл. США),
а также для технического переоснащения системы раннего оповещения
об экологических катастрофах – 3,8 млн долл. США и природоохранных
мероприятий в Еврорегионе «Неман»38 (0,9 млн долл. США). Во взаимо
действии с экспертами Европейской Комиссии (ЕК)39проводятся кон
сультации о предоставлении дополнительного финансирования проекта
по защите экосистем р. Свислочь (0,4 млн долл. США) и для оснаще
ния системы экологического мониторинга в бассейне р. Западная Двина
(0,4 млн долл. США).
Весомым и инициативным является участие Беларуси в реализации
экологических программ и проектов, выполняемых по линии организаций
системы ООН и бреттон-вудскими учреждениями40.
Программой развития ООН (ПРООН41) в 2001 г. выделено 420 тыс.
долл. США для реализации в Беларуси регионального проекта по охране
экосистем бассейна р. Днепр. С экспертами ПРООН в практическом пла
не обсуждается возможность предоставления 6 млн долл. США для охра
ны экосистем бассейна р. Припять. Ожидается положительное решение
ПРООН относительно выделения финансовой помощи проектам по ути
лизации промышленных отходов и по защите флоры и фауны белорусско
го Полесья.
По линии Международного банка реконструкции и развития (МБРР42)
в 1998 г. выделено 6,9 млн долл. США для белорусского проекта по ис
ключению из промышленного оборота веществ, разрушающих озоновый
слой планеты. В 1999 г. Республике Беларусь было выделено 75 тыс. долл.
США для разработки Национальной стратегии выполнения Конвенции
ООН о биологическом разнообразии43. В настоящее время с руковод
ством банка проводятся переговоры о предоставлении 2 млн долл. США
для белорусско-польского проекта по трансграничной экологической
безопасности, а также о выделении 0,3 млн долл. США для создания в Ре
спублике Беларусь Национальной системы экологической экспертизы.
Ожидается положительное решение МБРР о выделении дополнитель
ной помощи проектам по восстановлению территорий бывших объектов
РВСН44 (3 млн долл. США), по дистанционному зондированию природ
ных ресурсов (6 млн долл. США), по защите экосистем осушенных тор
фяников (0,05 млн долл. США).
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С экспертами Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР45)
проводятся консультации о возможности предоставления 1 млн долл.
США для утилизации промышленных и бытовых стоков.
В рамках программы сотрудничества с Международным агентством
по атомной энергии (МАГАТЭ46) Министерством иностранных дел Ре
спублики Беларусь организованы и проведены визиты в республику вы
сокопоставленных руководителей МАГАТЭ. По их итогам дополнительно
привлечено 400 тыс. долл. США для выполнения экологических проектов,
включая восстановление экосистем, пострадавших от Чернобыльской ка
тастрофы, и устранение радиоактивных отходов.
Важное место занимает двустороннее взаимодействие с правительства
ми стран-доноров по привлечению международной финансовой помощи
для решения экологических проблем.
Активные действия белорусской стороны способствовали решению
Правительства ФРГ о предоставлении Республике Беларусь в 1999 г.
2,2 млн долл. США для обеспечения технологической и экологической
безопасности бензохранилищ. При финансовой поддержке ФРГ в насто
ящее время в ряде белорусских городов проводится опробование прогрес
сивной немецкой технологии раздельного сбора и утилизации вторичных
ресурсов.
Со стороны Правительства Швеции в 1999 г. привлечено 500 тыс долл.
США для подключения нашей республики к Региональной системе мони
торинга за состоянием трансграничных водоемов, объединяющей терри
тории 16 стран – участниц Совета государств Балтийского моря (СГБМ).
От Правительства Дании поступило 120 тыс долл. США для утилизации
устаревших пестицидов. Датская сторона оказала техническое содействие
Национальной академии наук Беларуси в создании Исследовательского
центра по экологической проблематике, включая зарубежные стажиров
ки для белорусских специалистов и поставки новейшего научного обо
рудования.
В качестве позитивных примеров сотрудничества Беларуси с рядом го
сударств следует отметить наличие соглашений об экологическом сотруд
ничестве с 16 странами, включая Россию, Латвию, Литву, Украину, Мол
дову, Польшу, Словакию, Болгарию, Данию. В ходе проведенной в 1997 г.
по инициативе Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко Меж
дународной конференции по устойчивому развитию стран с переходной
экономикой было заявлено о решимости следовать этим целям в своей
политике47. Беларусь первой среди государств – участников СНГ приняла
Концепцию перехода страны к устойчивому развитию, утвердила Нацио
нальную стратегию устойчивого развития Беларуси48.
58

Мероприятиями, укрепившими позиции республики как в рамках СНГ,
так и в широком межгосударственном плане стали международные кон
ференции «Европа наш общий дом: экологические аспекты» (1999 г.) и
«Устойчивое развитие Беларуси и гражданское общество» (1999 г.). Меро
приятия выявили общность подходов Беларуси и ряда государств Европы
и СНГ к обеспечению экологической безопасности, что нашло отражение
в итоговых документах.
Белорусские представители работают в Исполкоме Глобального эколо
гического фонда (ГЭФ49), который финансирует глобальные экологиче
ские программы и проекты. В результате последовательных усилий уда
лось добиться значительной финансовой поддержки со стороны ГЭФ для
реализации белорусских экологических проектов по сохранению озоново
го слоя и защите биологического разнообразия лесов.
В 2001 г. Республика Беларусь избрана в состав Комиссии ООН по
устойчивому развитию (КУР50), которая является авторитетным органом
мирового сообщества по комплексному изучению социальных, экологи
ческих и экономических аспектов устойчивого развития. В составе КУР
ООН Беларусь получит возможность более эффективно отстаивать наци
ональные интересы.
Благодаря избранию Беларуси в состав Совета управляющих Програм
мы ООН по окружающей среде (ЮНЕП51) – ведущего органа в сфере эко
логической политики – значительно возрос международный авторитет на
шей страны в решении международных экологических проблем.
Беларусь, Россия и Украина традиционно координируют усилия при
продвижении общих проблем в сфере экологической безопасности. Под
писаны соглашения о природоохранном сотрудничестве сопредельных
областей, подготовлены к подписанию соглашения о защите экосистем
трансграничных рек.
Сохраняется активная роль Беларуси в природоохранном сотрудниче
стве среди государств – участников Содружества Независимых Государств.
Наша страна первой подписала Конвенцию об экологической безопасно
сти стран Содружества, вносит весомый вклад в деятельность Межгосу
дарственного экологического совета52. Особое значение придается разра
ботке концепции и организационно-правовых институтов экологической
безопасности Содружества.
Одновременно анализ показывает, что отношения Беларуси с запад
ными странами-донорами складываются непросто. Остается низкой ин
тенсивность контактов, неоднократно переносились на неопределенный
срок визиты в Беларусь министров экологии из стран Западной Европы,
откладывается подписание Францией, Германией и Швецией ранее пара
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фированных ими экологических соглашений. Причина указанных демар
шей заключается в продолжающемся действии Заключений ЕС по ситу
ации в Беларуси53. Красноречиво иллюстрирует подходы стран – членов
ЕС недавнее решение Правительства Дании об отказе по политическим
мотивам в финансировании трех природоохранных проектов, имеющих
принципиальную значимость для Беларуси.
Без налаживания полномасштабного политического диалога с ЕС
и странами «большой семерки» для природоохранного сектора Беларуси
по-прежнему останутся недосягаемыми богатейший научно-технологиче
ский потенциал и ресурсы ведущих промышленно развитых стран.
Наряду с недостаточной международной поддержкой природоохран
ных проектов накапливается сумма задолженности перед бюджетами до
говорных органов международных экологических конвенций. В настоя
щее время сумма долга составляет более 200 тыс. долл. США.
В этом контексте для Беларуси представляет интерес механизм пога
шения финансовой задолженности, принятый странами – участницами
Межправительственного протокола об оценке трансграничного загряз
нения воздуха. В соответствии с указанным документом Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
ежегодно направляет в Европейскую Экономическую Комиссию (ЕЭК54)
ООН, исполняющую функции Секретариата Протокола, сведения о на
циональных мероприятиях по снижению выбросов. После анализа пред
ставленных материалов ЕЭК принимает решение о погашении задолжен
ности перед регулярным бюджетом Конвенции. В 1999 г. в счет погашения
соответствующего взноса Беларуси был принят «Обзор объемов выбросов
органических загрязнителей на территории стран СНГ», подготовленный
Институтом проблем экологии Национальной академии наук.
С учетом того, что внешняя финансовая и техническая помощь приро
доохранным проектам Беларуси в настоящее время носит ограниченный
характер и определяется, главным образом, соображениями собственной
безопасности международных доноров, усилия Министерства иностран
ных дел по наращиванию внешнего содействия для природоохранных
проектов будут сфокусированы на следующих направлениях:
– информационная деятельность белорусских посольств среди за
интересованных структур стран пребывания, формирование баз данных
о приоритетных белорусских природоохранных программах и проектах,
размещение в компьютерной сети Интернет сведений о белорусских эко
логических проектах, требующих первоочередной зарубежной поддержки;
– наращивание финансовой и технической помощи природоохранным
проектам за счет расширения контактов зарубежных диппредставительств
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с крупными частными донорами и поиск потенциальных партнеров среди
неправительственных экологических фондов стран пребывания;
– проработка по дипломатическим каналам возможности погашения за
долженности Беларуси перед международными экологическими конвенция
ми в форме так называемых «натуральных» взносов («in–kind contributions»);
– использование «неполитизированности» экологического сотрудни
чества со странами Западной Европы для продвижения политического
диалога с государствами – членами Европейского союза;
– разработка и реализация конкретной программы привлечения в Бе
ларусь целевых «экологических» инвестиций и расширение содействия
природоохранным проектам Республики Беларусь по линии ЕС и странчленов (по мере отмены заключений Совета ЕС от 15.09.97 г.55 и возобнов
ления процесса ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
между Республикой Беларусь и Европейским союзом).
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 1. С. 36–41.

№8
ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРЭС-СЛУЖБЫ
МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ СІТУАЦЫІ НА БАЛКАНАХ
г. Мінск

16 сакавіка 2001 г.

Министерство иностранных дел Республики Беларусь выражает серьез
ную озабоченность дестабилизацией обстановки в приграничных с Косо
во районах Республики Сербия (СРЮ) и на севере Республики Македония
и осуждает действия вооруженных террористических формирований.
Эскалация напряженности в данном регионе может подорвать усилия,
направленные на мирное урегулирование существующих проблем, и при
вести к непредсказуемым последствиям.
Решение о размещении подразделений югославской армии и полиции
в Зоне безопасности является еще одним свидетельством того, что без уча
стия властей Союзной Республики Югославия невозможно стабилизиро
вать обстановку на юге Сербии и в регионе в целом.
Подписание Соглашения о прекращении враждебных акций на терри
тории общин Прешево, Медведжа и Буяновац является первым шагом в
процессе урегулирования кризиса в Балканском регионе.
Силам KFOR56 необходимо самым решительным образом способство
вать стабилизации обстановки в регионе и предотвращению роста напря
женности. Урегулирование сложившейся ситуации возможно только при
условии соблюдения положений резолюции Совета Безопасности ООН
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№ 124457, а также основных принципов Устава ООН о нерушимости гра
ниц и уважении территориальной целостности государств региона.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 2. С. 112–113.

№9
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ
НАМЕСНІКА ПАМОЧНІКА ДЗЯРЖАЎНАГА САКРАТАРА ЗША
ПА НОВЫХ НЕЗАВІСІМЫХ ДЗЯРЖАВАХ Д. ПУРНЕЛА
І НАЧАЛЬНІКА АДДЗЕЛА БЕЛАРУСІ, МАЛДОВЫ І УКРАІНЫ
ДЗЯРЖАЎНАГА ДЭПАРТАМЕНТА ЗША Г. ПЕРЭТА
г. Мінск

[21] сакавікa 2001 г.

18–20 марта 2001 г. в Республике Беларусь с рабочим визитом нахо
дились заместитель помощника госсекретаря США по новым независи
мым государствам Дж. Пурнелл58 и начальник отдела Беларуси, Молдовы
и Украины госдепартамента США Г. Перетт59.
Пресс-секретарь МИД Беларуси П. П. Латушко60 отметил, что приезд
сотрудников госдепартамента столь высокого уровня явился первым визи
том представителей новой администрации США в Беларусь.
В ходе визита состоялись встречи американской делегации с Замести
телем Премьер-министра – Министром иностранных дел М. М. Хвосто
вым, Государственным секретарем Совета Безопасности У. Р. Латыповым61
и Первым заместителем Главы Администрации Президента Республики
Беларусь В. П. Заметалиным.
В ходе бесед представители госдепартамента подчеркивали, что амери
канская внешняя политика в отношении Беларуси в своей основе будет
придерживаться концепции «ценностей», сторонником которой является
Президент США Дж. Буш62. Наиболее важные среди них – поддержка не
зависимости Беларуси, содействие процессу демократических преобразо
ваний и рыночных реформ.
Американские дипломаты высказали мысль о существовании благо
приятных условий для того, чтобы отношения между Беларусью и США
были сдвинуты с «мертвой точки». Соединенные Штаты не скрывают
озабоченности состоянием отношений между двумя странами и готовы
к проведению длительной кропотливой работы по достижению позитив
ного результата.
В ходе бесед стороны затронули вопросы подготовки и проведения в Бе
ларуси президентских выборов, оценки международным сообществом ито
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гов прошедших парламентских выборов, сотрудничества Беларуси с ОБСЕ
и другими международными организациями. В отношении предстоящих в
Беларуси президентских выборов неоднократно подчеркивалось, что Пра
вительство Соединенных Штатов не намерено поддерживать конкретных
кандидатов. Ценность для американской стороны состоит прежде всего в
демократическом характере выборного процесса, на что и будут обращать
внимание США при оценке итогов выборов.
Стороны сошлись во мнении о необходимости проведения подобных
встреч в последующем, что должно способствовать установлению взаим
ного доверия и выработке совместных скоординированных шагов по вы
ведению двусторонних отношений на качественно новый уровень.
По словам Дж. Пурнелла, администрация Соединенных Штатов счи
тает важным найти новые подходы во взаимоотношениях между двумя
государствами. Дальнейшее сотрудничество должно строиться на основе
искренности и конструктивного взаимодействия друг с другом. Американ
ские дипломаты призвали искать пути разрешения имеющихся и возника
ющих непониманий, в том числе и в работе Посольства США в Беларуси
и КНГ ОБСЕ, через консультации между вовлеченными сторонами.
В ходе визита американская делегация провела ряд встреч с предста
вителями неправительственных организаций, негосударственных средств
массовой информации, белорусской культуры. Подводя итоги визита,
Дж. Пурнелл отметил: «Как заявил недавно Посол М. Козак63 Президенту
А. Г. Лукашенко, Президент Дж. Буш и его администрация готовы к рабо
те по улучшению двусторонних отношений».
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№ 10
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ
ДЭЛЕГАЦЫІ ПРАДСТАЎНІКОЎ ПАРЛАМЕНЦКАЙ АСАМБЛЕІ
АРГАНІЗАЦЫІ ПАЎНОЧНААТЛАНТЫЧНАГА ДАГАВОРА
г. Мінск

26 сакавікa 2001 г.

26 марта состоялась встреча Заместителя Премьер-министра – Мини
стра иностранных дел Республики Беларусь М. М. Хвостова с делегацией
ПА НАТО64, в ходе которой он заявил, что Беларусь заинтересована в кон
структивном взаимодействии с НАТО.
По мнению М. М. Хвостова, сотрудничество с НАТО является важной
составляющей в укреплении международной безопасности. Вместе с тем
Министр заявил об имеющих место разногласиях в подходах Беларуси
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и НАТО к разрешению кризисных ситуаций, в частности, к вопросу об ис
пользовании военной силы в зоне конфликтов.
М. М. Хвостов изложил позицию Беларуси в вопросе расширения Се
вероатлантического альянса. Он отметил, что Беларусь исходит из того,
что расширение НАТО в условиях самороспуска Варшавского договора65
не имеет геополитических оснований. В то же время Республика Беларусь
уважает суверенный выбор тех стран, которые выразили желание стать
членами Североатлантического альянса. Беларусь заинтересована в том,
чтобы граница с НАТО стала не разделительной линией, а линией доверия
и добрососедства.
В вопросе расширения НАТО Беларусь, по словам М. М. Хвостова,
беспокоит возможность присутствия ядерного оружия на территории го
сударств, которые не имели его до вступления в альянс. Министр под
твердил инициативу Беларуси по созданию в Центральной и Восточной
Европе зоны, свободной от ядерного оружия.
Члены делегации ПА НАТО встретились с представителями Нацио
нального собрания и с депутатами Верховного Совета 13-го созыва66. Об
менялись мнениями с представителями белорусских властей, оппозиции,
политических партий и общественных движений для того, чтобы получить
общее представление о том, что происходит в Беларуси накануне прези
дентских выборов.
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№ 11
ЗАЯВА ПРЭС-САКРАТАРА МІНІСТЭРСТВА
ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ДЭКРЭЦЕ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НАКОНТ УДАСКАНАЛЕННЯ ПАРАДКУ АТРЫМАННЯ
I ВЫКАРЫСТАННЯ ЗАМЕЖНАЙ БЯЗВЫПЛАТНАЙ ДАПАМОГІ
г. Мінск

13 красавіка 2001 г.

У сродках масавай інфармацыі Рэспублікі Беларусь 15 сакавіка 2001 го
да быў апублікаваны Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 12 сакавіка
2001 года № 8 «Аб некаторых мерах па ўдасканаленні парадку атрымання i
выкарыстання замежнай бязвыплатнай дапамогі». Дэкрэт уступае ў сілу з
16 красавіка 2001 года.
Галоўнай мэтай Дэкрэта з’яўляецца удасканаленне парадку атрымання i
выкарыстання замежнай бязвыплатнай дапамогі.
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Дэкрэт распрацаваны з улікам міжнароднага заканадаўства, якое рэгу
люе адносіны ў галіне атрымання i выкарыстання замежнай бязвыплатнай
дапамогі, а таксама вопыту i практыкі шэрагу еўрапейскіх дзяржаў.
У практычных адносінах Дэкрэт ніякім чынам не нацэлены на ўсклад
ненне альбо звужэнне рамак законнай дзейнасці міжнародных арганіза
цый i ix інстытутаў, прадстаўніцтваў міжнародных арганізацый на тэрыто
рыі Рэспублікі Беларусь, а таксама юрыдычных i фізічных асоб Рэспублікі
Беларусь – атрымальнікаў замежнай бязвыплатнай дапамогі.
Дэкрэт з’яўляецца першым усёабдымным нарматыўным прававым ак
там, які прадугледжвае магчымасць прадстаўлення льгот атрымальнікам
замежнай бязвыплатнай дапамогі па ўcix падатках i мытных плацяжах.
Вызначаны Дэкрэтам кантроль за мэтавым выкарыстаннем замежнай
бязвыплатнай дапамогі, уключаючы яе рэпстрацыю, а таксама адказнасць
за выкарыстанне замежнай бязвыплатнай дапамогі не па мэтаваму прыз
начэнню ўводзщца, у першую чаргу, у інтарэсах замежных арганізацый
i грамадзян, якія прадастаўляюць дапамогу, для прадухілення магчымага
крадзяжу, злоўжывання i іншых парушэнняў з боку атрымальнікаў такой
дапамогі ў Рэспубліцы Беларусь.
Асаблівую значнасць мае палажэнне Дэкрэта, у адпаведнасщ з якім
яго дзеянне не распаўсюджваецца на тэхнічную дапамогу, г. зн. дапамо
гу, якая прадастаўляецца ў рамках тэхнічнага супрацоўніцтва, i іншыя віды
замежнай бязвыплатнай дапамогі, якія прадастаўляюцца па праектах i праг
рамах, адобраных Прэзідэнтам альбо Урадам Рэспублікі Беларусь, а таксама
ў адпаведнасці з міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь.
Пастанова Савета Miнicтpaў Рэспублікі Беларусь ад 19 мая 1997 года
№ 520 «Аб супрацоўніцтве Рэспублікі Беларусь з міжнароднымі міжурада
вымі арганізацыямі» вызначае галаўныя міністэрствы, іншыя рэспублікан
скія органы дзяржаўнага кіравання i аб’яднанні па пытаннях узаемадзе
яння Рэспублікі Беларусь з адпаведнымі міжнароднымі міжурадавымі
арганізацыямі. Таму Дэкрэт не распаўсюджваецца на тэхнічную дапамогу
і іншыя віды замежнай бязвыплатнай дапамогі, якая прадастаўляецца па
праектах i праграмах, узгодненых адпаведнымі міжнароднымі Міжура
давымі арганізацыямі са згаданымі ў пастанове органамі i аб’яднаннямі,
а таксама па праектах i праграмах, якія праводзяцца ў рамках заключаных
міжнародных дагавораў.
У сувязі з гэтым дзеянне Дэкрэта не распаўсюджваецца на дзейнасць,
якая ажыццяўляецца ў рамках Праграмы тэхнічнага садзейнічання СНД
i Манголіі (TACIC) Еўрапейскага саюза ў Рэспублщы Беларусь, а таксама
праектную дзейнасць КНГ АБСЕ, адпаведным чынам узгодненую з бела
рускім бокам у рамках Мандата КНГ i іншых двухбаковых дамоўленасцей.
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У адносінах атрымальнікаў замежнай бязвыплатнай дапамогі, у тым
ліку палітычных партый, грамадскіх аб’яднанняў i прафесійных саюзаў,
палажэнні Дэкрэта накіраваны выключна на забарону замежнага фі
нансавання з мэтай аказання знешняга ўздзеяння на ўнутрыпалітычныя
працэсы ў Рэспубліцы Беларусь, уключаючы падрыхтоўку i правядзенне
выбараў, што адпавядае практыцы многіx дзяржаў свету, а таксама рэ
камендацыям Савета Еўропы, якія прадугледжваюць абмежаванне
(забарону) замежнага фінансавання палітычных партый. Забараняецца
таксама накіраванне бязвыплатнай замежнай дапамогі на дзейнасць, якая
супярэчыць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.
Дэпартаментам па гуманітарнай дзейнасці пры Прэзідэнце Рэспублікі
Беларусь будзе вызначаны парадак рэгістрацыі замежнай бязвыплатнай
дапамогі, мінімальныя памеры грашовых сродкаў, вартасці тавараў
(маёмасці) i віды замежнай бязвыплатнай дапамогі, якія не падлягаюць
рэгістр
 ацыі.
Taкім чынам, палажэнні Дэкрэта адпавядаюць Канстытуцыі Рэспублікі
Беларусь i нормам міжнароднага права.
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№ 12
СУМЕСНАЯ ДЭКЛАРАЦЫЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
І КІТАЙСКАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ
г. Пекін

23 красавіка 2001 г.

По приглашению Председателя Китайской Народной Республики
Цзян Цзэминя67 Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко с 22 по
24 апреля 2001 года совершил государственный визит в Китайскую Народ
ную Республику.
В ходе визита состоялись переговоры и встречи Президента Республи
ки Беларусь А. Г. Лукашенко с Председателем Китайской Народной Ре
спублики Цзян Цзэминем, Председателем Постоянного комитета Все
китайского собрания народных представителей Ли Пэном68, Премьером
Государственного совета Китайской Народной Республики Чжу Жунцзи69.
Руководители двух государств в искренней, дружественной и теплой
атмосфере провели углубленный обмен мнениями по широкому кругу
вопросов укрепления двусторонних отношений, а также по международ
ным проблемам, представляющим взаимный интерес, считая, что с на
ступлением XXI века открываются еще более широкие перспективы для
развития белорусско-китайских отношений. Республика Беларусь и Ки
тайская Народная Республика намерены и дальше укреплять традици
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онную дружбу между народами двух стран, расширять взаимовыгодное
сотрудничество, продолжать конструктивное взаимодействие в между
народных делах.
По итогам переговоров и встреч Стороны приняли следующую декла
рацию:
1. Стороны подтвердили приверженность всем принципам, зафикси
рованным в Соглашении между Республикой Беларусь и Китайской На
родной Республикой об установлении дипломатических отношений от
20 января 1992 года, Совместном Белорусско-Китайском заявлении от
11 января 1993 года, Совместной декларации о дальнейшем развитии и
углублении сотрудничества между Республикой Беларусь и Китайской
Народной Республикой от 17 января 1995 года, Совместном Белорус
ско-Китайском заявлении об укреплении всестороннего сотрудничества
в XXI веке от 27 июля 2000 года70.
Стороны отмечают, что углубление белорусско-китайских отношений
дружбы и всестороннего сотрудничества, основанных на пяти принципах
мирного сосуществования, высоком доверии и взаимодействии, вывод
двусторонних отношений на качественно новый уровень – это сделанный
Беларусью и Китаем важный выбор, который соответствует изменениям
международной обстановки в новом веке и отвечает коренным и долго
срочным интересам двух стран.
2. Стороны отмечают, что в результате совместных усилий созданы до
говорно-правовая база и организационные структуры взаимовыгодного
сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-эконо
мической, научно-технической и гуманитарных областях. Стороны будут
и дальше прилагать неустанные усилия для их непрерывного расширения
и совершенствования. Соответствующие министерства и ведомства, пред
приятия и организации двух стран должны принять эффективные меры по
дальнейшему наполнению достигнутых договоренностей практическим
содержанием.
3. Республика Беларусь и Китайская Народная Республика высоко оце
нивают итоги встреч на высшем и высоком уровнях двух государств, кото
рые имеют важное значение для активизации двусторонних отношений.
Внешнеполитические, экономические, научно-технические, культурные,
оборонные ведомства двух стран будут поддерживать регулярные и посто
янные контакты и усиливать взаимодействие, непрерывно расширяя сфе
ры сотрудничества и наполняя его новым содержанием.
4. Республика Беларусь подтверждает свою неизменную принципиаль
ную позицию по тайваньскому вопросу71, которая заключается в том, что
в мире существует только один Китай, что Правительство Китайской На
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родной Республики является единственным законным правительством,
представляющим весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть территории
Китая. Республика Беларусь поддерживает принципиальную позицию
Китайской Народной Республики, направленную против «независимости
Тайваня» и любых попыток создания «двух Китаев» или «одного Китая,
одного Тайваня», и подтверждает, что не будет устанавливать с Тайванем
официальных отношений в любой форме.
Республика Беларусь подчеркивает, что тайваньский вопрос является су
губо внутренним делом Китая, поддерживает позицию Китая против вме
шательства извне, против принятия Тайваня в ООН и другие международ
ные организации, членами которых являются лишь суверенные государства.
Китайская Сторона подтверждает, что она уважает избранный бело
русским народом путь развития и выражает понимание и поддержку всех
усилий Республики Беларусь по защите независимости и государственного
суверенитета.
Стороны отмечают, что формирование многополярного мира отвечает
требованиям современности и интересам подавляющего большинства стран
и народов мира, способствует сохранению мира и стабильности во всем мире.
7. Стороны констатируют общность или близость подходов к ключевым
международным и региональным проблемам, высказываются за наращива
ние тесного сотрудничества двух стран в рамках ООН и других международ
ных организаций, чтобы приложить совместные усилия к формированию
нового справедливого и рационального международного политического
и экономического порядка.
Стороны считают, что вызовы XXI века преодолимы лишь коллектив
ными усилиями международного сообщества на основе соблюдения целей
и принципов Устава ООН и общепризнанных норм международного права
при учете национальных особенностей и самобытности каждого народа.
8. Стороны убеждены, что место и роль ООН в мире как наиболее
универсальной и авторитетной организации, состоящей из суверенных
государств, не могут быть подменены никакой другой международной
организацией. Стороны выступают за повышение эффективности и дее
способности ООН, являющейся гарантом обеспечения мира и безопасно
сти во всем мире.
Стороны заявляют о своем решительном неприятии попыток не соот
ветствующего целям и принципам Устава ООН вмешательства во внутрен
ние дела суверенных государств под любым предлогом.
Стороны высказываются за проведение реформы Совета Безопасно
сти ООН на основе максимально широкого согласия государств – членов
ООН по всем вопросам.
68

Республика Беларусь и Китайская Народная Республика, будучи за
интересованными в повышении эффективности миротворческих меха
низмов ООН, указывают на приоритетность политико-дипломатических
методов урегулирования международных конфликтов, подтверждая при
верженность нормам международного права.
9. Стороны подтверждают, что Договор об ограничении систем проти
воракетной обороны от 1972 года (Договор по ПРО72) является краеуголь
ным камнем глобальной стратегической стабильности и международной
безопасности, лежит в основе структуры международных договоренно
стей о сокращении и ограничении стратегических наступательных во
оружений и предотвращении распространения оружия массового унич
тожения.
Стороны считают, что создание в нарушение Договора по ПРО наци
ональной системы противоракетной обороны окажет негативное воздей
ствие на глобальную стратегическую стабильность, на процесс разоруже
ния и усилия международного сообщества по нераспространению оружия
массового уничтожения.
Стороны указывают, что планы некоторых государств по развертыванию
в Азиатско-Тихоокеанском регионе региональной системы противоракет
ной обороны подорвут мир и стабильность в данном регионе. Китайская
Сторона категорически выступает против включения китайской провинции
Тайвань в систему противоракетной обороны театра военных действий лю
бым государством в какой бы то ни было форме. Белорусская Сторона под
держивает эту принципиальную позицию Китайской Стороны.
Стороны подтверждают, что Договор по ПРО должен выполняться не
укоснительно и в полном объеме. В связи с этим Стороны отмечают важ
ность принятых в 1999 и 2000 годах Генеральной Ассамблеей ООН резо
люций «О сохранении и соблюдении Договора об ограничении систем
противоракетной обороны», внесенных совместно Российской Федераци
ей, Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой.
10. Стороны полагают, что терроризм, сепаратизм и экстремизм во всех
их формах, а также трансграничная преступная деятельность в настоящее
время превратились в серьезные угрозы безопасности суверенных госу
дарств, международному миру и стабильности.
Стороны подтверждают решимость предпринимать конкретные и эф
фективные действия по борьбе с вышеуказанными преступными явле
ниями, осуществляя сотрудничество на двусторонней и многосторонней
основе.
11. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко выразил призна
тельность за оказанный ему Китайской Стороной теплый прием и при
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гласил Председателя Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя по
сетить Республику Беларусь с официальным визитом. Приглашение было
с благодарностью принято. Сроки визита будут согласованы по диплома
тическим каналам.
Президент Республики Беларусь
(подпись)
Председатель Китайской Народной Республики
(подпись)
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 2. С. 8–9.

№ 13
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
А. Р. ЛУКАШЭНКІ Ў КНР
[25] красавікa 2001 г.

г. Мінск

22–24 апреля 2001 г. состоялся официальный визит государственной деле
гации во главе с Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в Китай
скую Народную Республику.
В рамках визита Глава государства провел переговоры с Председателем
КНР Цзян Цзэминем, Председателем Постоянного комитета Всекитайского
собрания народных представителей Ли Пэном, Премьером Государственного
совета Чжу Жунцзи.
Третий на протяжении последних шести лет визит А. Г. Лукашенко в Ки
тай определил приоритеты белорусско-китайских отношений на перспективу.
В ходе белорусско-китайских встреч на высшем уровне подписаны межправи
тельственные соглашения о сотрудничестве, об охране прав интеллектуальной
собственности, о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, меж
ведомственные соглашения о сотрудничестве между правоохранительными
органами, министерствами юстиции и культуры, Национальным банком Бела
руси и Народным банком Китая.
Основной политический документ – Совместная Декларация Республики
Беларусь и Китайской Народной Республики – закрепил итоги визита, опреде
лил стратегические направления сотрудничества двух стран в новом тысячеле
тии и подчеркнул общность государственных позиций по основным междуна
родным проблемам*.
В ходе встречи глав государств двух стран китайский лидер подчеркнул,
что КНР и впредь будет твердо и последовательно поддерживать инициативы
и действия белорусского руководства, внутреннюю и внешнюю политику Ре
спублики Беларусь. Цзян Цзэминь высказал свое отношение к предстоящим
президентским выборам в Беларуси, отметив, что никто извне не имеет права
*

Гл. дак. № 12.
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вмешиваться в этот процесс. Стороны в очередной раз подтвердили привер
женность принципам построения многополярного мира, сохранения целост
ности и суверенитета любой страны, невмешательства в их внутренние дела со
стороны других государств.
В ходе визита обсуждались конкретные совместные экономические проек
ты. Достигнута договоренность о поставках химической и нефтехимической
продукции на китайский рынок, сотрудничестве Минского завода колесных
тягачей, БелАЗа и других предприятий республики с китайскими партнерами.
Во время встречи Главы Администрации Президента М. В. Мясниковича с
деловыми кругами Китая состоялась презентация экспортно-импортных воз
можностей Беларуси.
Успешно прошли Дни культуры Республики Беларусь в Китайской Народ
ной Республике, в ходе которых состоялись выступления ансамблей «Классикавангард», «Камерата», солистов Национального академического театра опе
ры, а также организованы выставки графики и живописи.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 2. С. 6–7.

№ 14
ЗАЯВА ПРЭС-САКРАТАРА МІНІСТЭРСТ
 ВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВЫКАЗВАННЯХ МІНІСТРА
АБАРОНЫ ЛАТВІЙСКАЙ РЭСПУБЛІКІ
г. Мінск

4 мая 2001 г.

У сувязі з публікацыяй 4 мая 2001 года ў латвійскай газеце «Субота» ін
тэрв’ю Miнicтpa абароны Латвійскай Рэспублікі Гірта Крыстоўскага73, у якім
у якасці верагоднага праціўніка Латвіі была названа Рэспубліка Беларусь,
лічым мэтазгодным заявіць наступнае.
Рэспубліка Беларусь ніколі не разглядала i не мае намеру разглядаць Латвій
скую Рэспубліку ў якасці патэнцыяльнага ваеннага праціўніка.
Заява Miнicтpa абароны Латвіі супярэчыць палітычным i эканамічным
адносінам, якія склаліся паміж нашымі дзяржавамі, а таксама духу i літары
Дэкларацыі аб прынцыпах добрасуседскіх адносін паміж Рэспублікай Бела
русь i Латвійскай Рэспублікай 1991 года.
Беларускі Бок звяртае ўвагу Урада Латвійскай Рэспублікі на недапуш
чальнасць падобных заяў i разлічвае на атрыманне афіцыйных тлумачэнняў
Латвійскага Боку ў сувязі са згаданай заявай*.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 2. С. 125.
* 7 мая ў МЗС Беларусі быў выкліканы Часовы павераны Латвіі ў Беларусі Э. Нейманіс,
каб атрымаць тлумачэнні афіцыйнай Рыгі наконт выказванняў Міністра абароны. – «Звяз
да». 2001. 8 мая.
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№ 15
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ СУСТРЭЧЫ
НАМЕСНІКА ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА – МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ М. М. ХВАСТОВА З КІРАЎНІКОМ
КНГ АБСЕ Ў БЕЛАРУСІ Х.-Г. ВІКАМ
г. Мінск

7 мая 2001 г.

7 мая 2001 г. в Министерстве иностранных дел Беларуси состоялась
встреча Заместителя Премьер-министра – Министра иностранных дел
Республики Беларусь М. М. Хвостова с руководителем Консультативнонаблюдательной группы (КНГ) ОБСЕ в Беларуси Х.-Г. Виком.
В ходе встречи было отмечено, что отношения между Правительством
Беларуси и ОБСЕ должны базироваться исключительно на основе пар
тнерства и сотрудничества. Во время встречи М. М. Хвостов подчеркнул,
что недопустимо, чтобы руководитель КНГ ОБСЕ объединял вокруг себя
силы, стоящие в оппозиции официальным белорусским властям. Деятель
ность КНГ ОБСЕ и ее руководителя должна вернуться в русло тех догово
ренностей и условий, которые зафиксированы в Меморандуме о взаимо
понимании между Правительством Беларуси и ОБСЕ74.
Глава внешнеполитического ведомства Беларуси отметил, что если это
го не произойдет, Правительство Беларуси оставляет за собой право пере
смотреть эти условия.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 2. С. 55.

№ 16
ДАКЛАД
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. Р. ЛУКАШЭНКІ
НА ІІ УСЕБЕЛАРУСКІМ СХОДЗЕ
(Вытрымкі)

г. Мінск

18 мая 2001 г.

II. Внешняя политика
Прошедшие пять лет были годами тяжелой и динамичной, и целеустрем
ленной внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. Ее
цель – создание благоприятных условий для поступательного развития.
Жизнь полностью подтвердила правильность тезиса, что для располо
женной на перекрестке европейских дорог и имеющей открытую эконо
мику Беларуси единственно верной является многовекторная внешняя
политика.
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При этом внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты
основываются не на отвлеченных доктринах или субъективных желаниях
отдельных политиков. Наши приоритеты определяются коренными инте
ресами страны и народа. Это наглядно проявляется в образовании Союза
Беларуси и России, который стал важнейшим геополитическим явлением
конца XX века.
За Союз с Россией белорусское руководство подвергалось и подвергает
ся наиболее ожесточенной травле со стороны как оппозиции, так и запад
ных политиков, увидевших в этом перспективу восстановления мирового
центра силы, подобного СССР.
Еще раз хочу заявить следующее по поводу Советского Союза. Я был
категорическим противником, как и многие из вас, развала Советского
Союза. Я и сегодня очень сожалею, что мы разрушили эту великую дер
жаву. Но я реалист. И спустя семь лет я делаю только главный вывод: это
очень тяжело было сделать вчера, сегодня это невозможно.
Почему боятся интеграции? Выступая за интеграцию с Россией, я не
предлагал воскресить Советский Союз. Я выступал за восстановление ор
ганичных и традиционных связей, которые присущи отношениям между
нашими народами. Ну как можно, разрезав по живому, окончательно ото
рвать русского от белоруса, белоруса от русского. В половине из вас в жи
лах течет русская, польская, еврейская, украинская – смешанная кровь.
Национализм – это самая страшная интервенция в любом государстве.
Мы от этого отошли.
Я исходил из того, что наш белорусский народ – это самый интернаци
ональный народ в мире. И это потому, что белорусский народ – это самый
умный и талантливый народ. Это признают все. Это спокойный народ, кото
рый привык работать за себя. Но это народ, который умеет за себя и постоять.
На алтарь Победы, спасение человечества мы положили каждого третьего.
Говоря о Великой Отечественной войне, я не могу не предостеречь наше
общество. Многие говорят политики «мы не хотим эту Победу забирать
себе, мы готовы ее с кем-то поделить». А я не готов. Я не готов, и хоть я и не
воевал, я не готов Победу своих отцов и дедов кому-то отдать! Это мы, со
ветский народ, сделали все, чтобы сегодня другим жилось хорошо, в том
числе и на Западе. Это мы, советские люди, сохранили этот мир и обеспечи
ли развитие цивилизации. И это не просто эмоции. Иногда хочется сказать:
«Коль мы вас, господа, спасли, вы за это всю жизнь должны быть благо
дарны (аплодисменты). А если не можете, а скорее не хотите, так вы уж нас,
пожалуйста, и не учите, не мешайте нам жить». (Аплодисменты.)
Несмотря на нападки, мы все эти годы твердо следовали по избранно
му пути по одной единственной причине: Союз с Россией – это желание
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подавляющего большинства белорусов. Он отвечает коренным интересам
всего белорусского народа.
Союз с Россией – это крупнейшие совместные проекты. Россия предо
ставляет Беларуси нефтяные месторождения. Прокладка через нашу тер
риторию второй нити газопровода из России в Европу (а вопрос этот уже
принципиально решен) даст республике в виде платы за транзит почти
миллиард долларов.
И наконец, равноправный Союз с Россией – это реальный суверенитет
белорусского государства. Мы и далее будем неуклонно продолжать курс
на укрепление союза с Россией.
Повседневное внимание мы уделяли и уделяем формированию вокруг
нашей страны «пояса добрососедства», развитию добрых отношений с
Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. Это наши соседи, а их, как из
вестно, не выбирают. Они Богом даны.
Единственное, чего хотелось бы от прибалтов и поляков, чтобы и они
строили отношения с нами самостоятельно, исходя из интересов своих
стран, а не по инструкциям извне.
Сегодня границы Беларуси – это границы мира и сотрудничества. За
нимая в мировой и европейской политике принципиальную, самостоя
тельную позицию, Беларусь избежала вовлечения в какие-либо междуна
родные конфликты.
Уверен, в ближайшие годы в нашей политике возрастет удельный вес от
ношений с Европейским союзом, входящими в него государствами. Сегод
ня Евросоюз занимает второе после России место в нашей внешней торгов
ле. Страны Евросоюза – перспективный рынок белорусской продукции,
источник новых технологий, инвестиций. Думаю, и прагматичные евро
пейцы придут, наконец-то, к очевидному выводу о том, что Беларусь – их
перспективный и надежный экономический и политический партнер <…>.
Без Беларуси не может быть процветающей и безопасной Европы. Наш
белорусский народ был, есть и останется неотъемлемой частью европей
ской цивилизации.
За эти пять лет Минск стал признанным лидером интеграционных про
цессов на постсоветском пространстве. Мы и далее будем работать над
повышением действенности Евразийского экономического сообщества и
Содружества Независимых Государств. Их потенциал, особенно СНГ, ис
пользуется пока слабо, и мы намерены принципиально поставить этот во
прос на встрече глав государств СНГ в Минске через несколько недель.
К числу важнейших внешнеполитических достижений пятилетия я бы
отнес установление теснейших партнерских отношений с другой великой
державой – Китаем – динамично развивающимся экономическим гиган
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том, постоянным членом Совета Безопасности ООН. Внимание, оказанное
белорусской делегации во время состоявшегося в апреле сего года офици
ального визита в Пекин, наглядно показало, какое важное значение прида
ет китайское руководство развитию сотрудничества с нашей страной.
Современное состояние белорусско-американских отношений далеко
от идеального. Этому есть как объективные, так и субъективные причины.
Мы готовы к диалогу с США по широкому кругу вопросов на основе ра
венства и взаимного уважения.
За эти годы мы существенно продвинулись вперед в политическом
и экономическом сотрудничестве с Индией, Турцией, Вьетнамом. Пози
тивную динамику приобрели отношения со странами Ближнего Востока
и Северной Африки. Мы целенаправленно проводим работу по закрепле
нию на перспективных азиатско-африканских рынках, создавая соответ
ствующие опорные инфраструктуры.
Мы сохранили и укрепили завоеванные десятилетиями работы бело
русских дипломатов позиции в Организации Объединенных Наций (вы
знаете: Беларусь – в числе основателей ООН). Существенно усилило
внешнеполитический ресурс нашего государства вступление в Движение
неприсоединения75 – влиятельнейшей силы современного мира. Наша
внешняя политика и впредь будет оставаться стабильной и, что немало
важно, прогнозируемой как для наших соседей, так и для мирового со
общества в целом.
III. Проблемы национальной безопасности
Обеспечение национальной безопасности было и остается одним из
важнейших направлений деятельности государства.
События последних десятилетий наглядно подтвердили, что распад
СССР нарушил тот баланс сил, который на протяжении полувека обеспе
чивал безопасность на планете в целом и в Европейском регионе в част
ности.
С установлением однополярного миропорядка объединенная в военнополитический блок НАТО группа стран присвоила себе право применять
по своему усмотрению вооруженную силу против суверенных государств.
Наглядный тому пример – агрессия против Югославии. Мы видим, что
Североатлантический альянс, когда это отвечает его интересам, без коле
баний прибегает к вооруженной силе, не считаясь с нормами международ
ного права.
Поэтому вступление Польши в НАТО и активное стремление Латвии
и Литвы стать членами этого блока кардинальным образом меняют ситуа
цию с обеспечением нашей безопасности, прежде всего в военной сфере.
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История Европы учит, что при подобном соседстве государство таких
размеров, как Беларусь, может защитить свой суверенитет и территори
альную целостность при двух непременных условиях.
Первое – если собственные вооруженные силы морально и материаль
но готовы эффективно противостоять агрессии.
Второе – если есть надежные союзники в лице сильных в военном
и экономическом отношении государств. Такой союзник у нас есть. Это –
братская Россия. Сегодня российская военная мощь – это надежная га
рантия того, что ни у кого не будет возникать соблазна с помощью воору
женной силы поставить Беларусь на колени.
Но наличие сильного союзника не освобождает нас от необходимости
развивать собственные Вооруженные силы. Они должны быть способны
нанести неприемлемый ущерб любому агрессору. Да и наша ценность, как
союзника, также зависит от того, насколько боеспособна наша армия…
Следуя заповеди «держать порох сухим», мы, тем не менее, в качестве
главных инструментов обеспечения международных интересов Беларуси
рассматриваем политические и дипломатические методы. Вклад нашей
страны в дело обеспечения европейской безопасности сопоставим с вкла
дом крупнейших держав. В соответствии с договоренностями Беларусь со
кратила обычных вооружений (танков, орудий и другой военной техники)
больше, чем Англия, Франция и США вместе взятые.
Мы завершили вывод со своей территории унаследованного от Совет
ского Союза ядерного оружия.
Таким образом, выполнены взятые страной еще до президентских
выборов обязательства, хотя, по моему личному мнению, надо было до
говариваться по-иному. Беларусь должна была бы получить, особенно за
ядерное разоружение, компенсацию более высокую. Несмотря на миро
любивую внешнюю политику, Беларусь является объектом разведыватель
ных и иных акций со стороны зарубежных спецслужб и центров. Их актив
ность особенно возросла в этом году. Причины понятны.
Не только Запад, но и наша оппозиция хотели бы воспроизвести в Бе
ларуси пример Югославии, где путем прямого вмешательства извне, вме
шательства самого разнообразного – экономического, политического,
военного – была бы произведена смена власти. Сейчас авторы этой опера
ции, не стесняясь, хвастают, как они создавали в Югославии, по существу,
параллельную систему подсчета голосов и параллельную власть.
Следуя этому образцу, в Беларуси также делается попытка продиктовать
ход и результаты президентских выборов. На территории Литвы и Польши
созданы и активно работают против Беларуси радиостанции, осуществляет
ся массированное вливание финансовых ресурсов в оппозиционные СМИ.
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Все эти действия представляют собой грубое вмешательство во вну
тренние дела Республики Беларусь. Это недружественные акции, руди
менты холодной войны, нарушение норм международного права. Но такая
«мелочь» не останавливает поборников «прав человека».
У нас то же самое делалось. Помните, когда я жестко заявил, что у нас
не будут готовить под видом наблюдателей 14–17 тысяч боевиков.
Поэтому я уже говорил на сей счет и хочу повторить еще раз с этой вы
сокой трибуны. У нас нет тех условий, которые были в Югославии…
Те, кто хочет насильственным путем сменить власть в Беларуси, и те,
кто надеется, что «зарубежный дядька» подарит им «пасаду» в Минске,
должны знать: Беларусь в состоянии за себя постоять. Мы принимаем
и будем принимать адекватные меры для того, чтобы обеспечить свою без
опасность, чтобы дать возможность народу сделать выбор без всякого вли
яния извне. Без влияния как с Запада, так и с Востока.
Мы – за сотрудничество, за создание самых благоприятных условий для
функционирования представительств зарубежных государств и междуна
родных организаций на своей территории. Но деятельности, которая соот
ветствует нормам международного права и нашему законодательству.
Нарушения же закона, с чьей бы стороны они ни следовали, будут са
мым решительным образом пресекаться. Это должны знать наши оппо
ненты. <…>
Рэспубліка. 2001. 22 мая.

№ 17
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ УДЗЕЛЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ Ў СЕСІІ САВЕТА
КАЛЕКТЫЎНАЙ БЯСПЕКІ КРАІН – УДЗЕЛЬНІЦ ДАГАВОРА
АБ КАЛЕКТЫЎНАЙ БЯСПЕЦЫ
г. Мінск

25 мая 2001 г.

24–25 мая 2001 г. в Ереване прошла сессия Совета коллективной безо
пасности (СКБ76) стран – участниц Договора о коллективной безопасно
сти (ДКБ). В ее работе приняли участие президенты стран – участниц ДКБ:
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыр
гызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан.
Главы государств обменялись мнениями по широкому кругу проблем,
затрагивающих интересы безопасности государств – участников ДКБ:
о возможности углубления военно-политической интеграции, о повыше
нии эффективности всех структур Договора. Участники сессии пришли
к выводу, что внешняя политика становится все более важной составля
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ющей деятельности военно-политического блока, созданного в соответ
ствии с Договором. На сессии принято решение о создании многосторон
них сил быстрого развертывания в Центрально-Азиатском регионе77.
Выступая на сессии, Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
выделил ряд направлений формирования единой системы коллективной
безопасности. Глава государства отметил, что внешнеполитическое обе
спечение формирования СКБ является составной частью всеобъемлющей
системы международной безопасности. Кроме того, А. Г. Лукашенко под
черкнул необходимость обсудить и наметить отдельные конкретные на
правления внешнеполитического обеспечения СКБ, которые представля
ют общий интерес.
Предотвращение конфликтов, урегулирование кризисных ситуаций,
борьба с международным терроризмом и распространением наркотиков
составляют, по мнению Президента, не полный перечень актуальных тем,
по которым необходимо проводить регулярные консультации и согласо
вывать позиции. Белорусский лидер подчеркнул также, что нужно шире
представлять согласованные позиции государств – участников Договора по
актуальным проблемам международной безопасности. А. Г. Лукашенко
считает, что страны – участницы ДКБ могли бы более тесно координиро
вать усилия в обеспечении международной безопасности в рамках взаимо
действия с НАТО и Советом Евроатлантического партнерства (СЕАП78).
Президент подчеркнул, что скоординированные усилия государств,
входящих в Договор, являются адекватным ответом тем, кто пытается об
наружить вакуум безопасности на постсоветском пространстве. Не менее
важным и сложным направлением деятельности в рамках Договора, по
словам А. Г. Лукашенко, является дальнейшее формирование региональ
ных систем коллективной безопасности и организация взаимодействия
между ними. Он отметил, что в настоящее время Беларусь и Россия доби
лись определенных результатов в этой сфере. Наработан опыт сотрудниче
ства, который может быть использован другими.
Образованию региональных систем, по мнению Президента, должна пред
шествовать унификация законодательств государств – участников Договора.
На первый план выдвигается и проблема технического оснащения войск.
Одним из обязательных условий функционирования региональной
системы коллективной безопасности белорусский лидер назвал также
формирование общего информационного пространства и практического
механизма регулярного обмена оперативной информацией. Создание объ
единенных сил быстрого развертывания для Центрально-Азиатского ре
гиона также выделено Главой государства в качестве важнейшего фактора
укрепления региональных систем коллективной безопасности.
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По итогам заседания главы государств – участников ДКБ приняли со
вместное Заявление.
ЗАЯВЛЕНИЕ
глав государств – участников Договора о коллективной безопасности
Мы, главы государств – участников Договора о коллективной безопас
ности, выражаем серьезную озабоченность в связи с возрастающей актив
ностью сил международного терроризма и вооруженного экстремизма,
которая приобретает ярко выраженный трансграничный и скоординиро
ванный характер.
Терроризм и экстремизм выступают рука об руку с организованной пре
ступностью, наркобизнесом и контрабандой оружия, тормозят развитие
демократических процессов, посягая на основные права и свободы чело
века. Преследуя далеко идущие цели захвата власти, террористические и
экстремистские группировки в различных странах и регионах стремятся
максимально дестабилизировать и обострить обстановку, не останавлива
ясь перед кровопролитием, массовыми человеческими жертвами.
Мы рассматриваем наступление сил терроризма и экстремизма, связан
ное прежде всего с нестабильностью в Афганистане, как реальную угрозу
национальной безопасности наших стран, всех государств – участников
Содружества Независимых Государств.
Мы подтверждаем готовность давать твердый совместный отпор по
пыткам нарушить мир и спокойствие в Центральной Азии. В этом контек
сте мы отмечаем важность формирования государствами – участниками
ДКБ Коллективных сил быстрого развертывания и намерены обеспечить
решение этой задачи в ближайшее время.
Мы рассматриваем действия Российской Федерации, Кыргызской
Республики и Республики Таджикистан по борьбе с терроризмом и экс
тремизмом на своей территории как важный фактор в обеспечении ста
бильности и безопасности на Кавказе и в Центральной Азии и призываем
все государства этих регионов к сотрудничеству в решении общей задачи
борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Мы заявляем о решимости наших государств продолжать укреплять
двустороннее и многостороннее сотрудничество по линии внешнеполити
ческих ведомств, правоохранительных органов и специальных служб, обе
спечивать гармонизацию национального законодательства в сфере борьбы
с терроризмом и экстремизмом. Мы будем сочетать жесткое противодей
ствие этим явлениям с мерами сужения их социальной базы, в том числе
путем обеспечения устойчивого экономического развития, удовлетворе
ния социально-культурных потребностей населения.
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Мы подтверждаем готовность наших стран к тесному сотрудничеству
с международным сообществом в деле нейтрализации очага напряжен
ности в Афганистане и всемерного содействия политическому урегулиро
ванию афганского конфликта под эгидой ООН. Мы призываем все госу
дарства к выполнению положений резолюции Совета Безопасности ООН
№ 1333 от 19 декабря 2000 года.
Мы убеждены, что усилия наших стран по борьбе с терроризмом и экс
тремизмом, полностью базирующиеся на положениях антитеррористиче
ских конвенций и других нормах международного права, будут, как и пре
жде, поддержаны партнерами по СНГ и всем мировым сообществом.
г. Ереван, 25 мая 2001 г.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 2. С. 33–35.

№ 18
ДАГАВОР АБ ДРУЖБЕ І СУПРАЦОЎНІЦТВЕ
ПАМІЖ РЭСПУБЛІКАЙ БЕЛАРУСЬ І РЭСПУБЛІКАЙ АРМЕНІЯ*
г. Ерэван

26 мая 2001 г.

Республика Беларусь и Республика Армения, в дальнейшем именуемые
Высокими Договаривающимися Сторонами,
опираясь на существующие связи, дружественные отношения и тради
ции взаимного уважения между их народами;
убежденные в том, что дальнейшее укрепление дружественных отноше
ний и взаимовыгодного сотрудничества между ними отвечает интересам
народов обоих государств и будет наилучшим образом содействовать их
всестороннему развитию и процветанию,
считая, что исторические судьбы и благополучие обоих государств не
разрывно связаны с укреплением мира, безопасности и стабильности как
в Европе, так и во всем мире,
желая развивать отношения в политической, экономической, культур
ной и других областях в целях углубления взаимопонимания и доверия
между ними,
стремясь к сотрудничеству в рамках Содружества Независимых Го
сударств и исполненные решимости соблюдать обязательства, содержа
щиеся в документах, подписанных обоими государствами в рамках СНГ,
в частности Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года,
подтверждая свою приверженность общепризнанным нормам между
народного права, целям и принципам Устава Организации Объединенных
Наций, положениям Хельсинкского Заключительного Акта, Парижской
*

Ратыфікаваны Рэспублікай Беларусь 28 снежня 2002 г.
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Хартии для новой Европы и других документов Организации по безопас
ности и сотрудничеству в Европе,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны основывают свои отношения на
взаимном уважении, доверии и согласии, руководствуясь при этом прин
ципами уважения государственного суверенитета, равноправия и невме
шательства во внутренние дела друг друга, неприменения силы или угрозы
силой, включая экономические и иные способы давления, мирного урегу
лирования споров, соблюдения прав человека и основных свобод, добро
совестного выполнения обязательств по международному праву, а также
иными общепризнанными принципами и нормами международного права.
Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны будут способствовать продол
жению процесса ограничения вооружений и разоружения, усилению роли
Организации Объединенных Наций в деле поддержания международного
мира и безопасности, созданию системы коллективной безопасности в Ев
ропе, принятию мер по укреплению доверия и безопасности во всем мире,
а также становлению механизмов и институтов, содействующих усилению
миротворческой роли ООН, ОБСЕ и СНГ.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут прилагать все возможные
усилия для содействия мирному урегулированию ситуаций, затрагиваю
щих их интересы, на основе норм и принципов международного права.
Статья 3
В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из
Высоких Договаривающихся Сторон, угрозу миру, нарушающей или за
трагивающей интересы ее безопасности, территориальной целостности
и суверенитета, она может обратиться к другой Высокой Договариваю
щейся Стороне с предложением безотлагательно провести консультации.
В ходе этих консультаций будет определяться необходимость, виды и раз
меры помощи, которую одна Высокая Договаривающаяся Сторона ока
жет другой Высокой Договаривающейся Стороне, в целях обеспечения
обороны, содействия преодолению возникшей ситуации и поддержания
мира и безопасности.
Статья 4
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется воздержи
ваться от участия или поддержки каких бы то ни было действий или меро
приятий, направленных против суверенитета, независимости и террито
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риальной целостности другой Высокой Договаривающейся Стороны, и не
допускать, чтобы ее территория была использована в ущерб интересам
безопасности другой Высокой Договаривающейся Стороны.
Статья 5
Высокие Договаривающиеся Стороны, самостоятельно решая вопросы
обеспечения национальной безопасности и военного строительства, будут
осуществлять сотрудничество в этих областях и определят формы взаимо
действия на основе настоящего Договора и других соответствующих меж
дународных договоров.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут также развивать сотрудни
чество по интересующим обе стороны вопросам в области таможенного
дела, контроля над экспортом и импортом материалов и технологий во
енного и двойного назначения.
Статья 6
Правовой статус граждан одной Высокой Договаривающейся Стороны,
проживающих на территории другой Высокой Договаривающейся Сторо
ны, будет обеспечиваться наравне с гражданами своего государства, в со
ответствии с законодательством государства места жительства и общепри
знанными принципами международного права.
Высокие Договаривающиеся Стороны, в соответствии с нормами сво
его национального права и договоренностями в рамках Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе, будут сотрудничать в осущест
влении прав своих граждан, проживающих на территории друг друга,
оказании им помощи и поддержки и предпримут необходимые шаги для
создания наиболее благоприятного режима взаимных поездок граждан
и лиц без гражданства, проживающих на их территориях.
Статья 7
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон, в соответствии с об
щепризнанными принципами международного права, а также Парижской
хартией для новой Европы и другими документами Организации по без
опасности и сотрудничеству в Европе, подтверждает, что уважение прав
лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам и постоянно про
живающих на ее территории, является существенным фактором мира, ста
бильности и демократии.
Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют лицам, принадле
жащим к белорусскому национальному меньшинству в Республике Арме
ния и армянскому национальному меньшинству в Республике Беларусь,
право индивидуально или коллективно свободно выражать, сохранять
и развивать свою этническую, культурную и языковую самобытность, не
подвергаясь каким-либо попыткам насильственной ассимиляции.
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Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются принимать на своих
территориях соответствующие меры, включая принятие законодательных
актов, для предотвращения и пресечения любых действий, основанных на
национальной, расовой, этнической, культурной или религиозной нетер
пимости, враждебности, ненависти или дискриминации в отношении на
циональных меньшинств.
Статья 8
Высокие Договаривающиеся Стороны будут способствовать дальней
шему укреплению дружбы между их народами и расширению контактов
между своими гражданами как на индивидуальной основе, так и по линии
государственных, общественных и других организаций.
Статья 9
Правовой режим государственного имущества, имущества юридиче
ских лиц и граждан; одной Высокой Договаривающейся Стороны, нахо
дящегося на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны,
регулируется законодательством государства местонахождения имуще
ства, если иное не предусмотрено заключенным между ними междуна
родным договором.
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет о принад
лежности ей имущества, которое находится на территории другой Высокой
Договаривающейся Стороны и на которое предъявляют претензии третьи
лица или государства, то другая Высокая Договаривающаяся Сторона обя
зана предпринять все необходимые меры по охране и сохранению такого
имущества до окончательного решения вопроса о его принадлежности.
Статья 10
Высокие Договаривающиеся Стороны, придавая важное значение
эффективному использованию экономического потенциала обоих госу
дарств, будут взаимодействовать в осуществлении проводимых экономи
ческих реформ, способствовать развитию взаимовыгодного торгово-эко
номического сотрудничества между обоими государствами.
Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечат друг другу благопри
ятные экономические, финансовые и правовые условия для предприни
мательской и другой хозяйственной деятельности, включая стимулирова
ние и защиту взаимных капиталовложений.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут способствовать развитию
на взаимовыгодной основе производственной кооперации между хозяй
ствующими субъектами, прежде всего при разработке и производстве со
временной наукоемкой продукции, в том числе путем формирования меж
государственных и межотраслевых комплексных программ сотрудничества.
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Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон будет воздерживаться
от действий, способных нанести другой Высокой Договаривающейся Сто
роне экономический ущерб.
Статья 11
Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудниче
ство в области энергетики, применения ресурсосберегающих технологий,
транспорта, информатики и связи, теле- и радиокоммуникаций, способ
ствуя сохранению, рациональному использованию и развитию сложив
шихся в этих областях комплексов и единых систем.
Статья 12
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон на условиях, определен
ных отдельными международными договорами, будет способствовать осу
ществлению транзитных операций другой Высокой Договаривающейся Сто
роны через речные и воздушные порты, железнодорожную и автомобильную
сети и магистральные трубопроводы, находящиеся на ее территории.
Условия и порядок осуществления транзита пассажиров и грузов через
территории Высоких Договаривающихся Сторон определяются отдельны
ми международными договорами в соответствии с национальным законо
дательством, а также международными нормами и правилами.
Статья 13
Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество
в области образования, науки и техники, поощряя прямые связи между
учебными заведениями и научно-исследовательскими центрами, осущест
вление совместных программ и разработок, особенно в области передовых
технологий. Высокие Договаривающиеся Стороны будут взаимодейство
вать в сфере подготовки научных и научно-педагогических кадров, а также
поощрять обмен учеными, преподавателями, стажерами, аспирантами и
студентами.
Высокие Договаривающиеся Стороны взаимно признают документы
об образовании, ученых степенях и ученых званиях в порядке, определяе
мом отдельными международными договорами.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут осуществлять широкий
обмен научно-технической информацией, а также сотрудничество в обла
сти охраны прав на интеллектуальную собственность с учетом их нацио
нальных законодательств и международных обязательств.
Статья 14
Высокие Договаривающиеся Стороны будут всемерно содействовать
дальнейшему развитию сотрудничества в различных областях культуры,
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туризма и спорта, способствовать осуществлению совместных культурных
мероприятий, укреплению и расширению прямых контактов между твор
ческими союзами и коллективами, учреждениями культуры, деятелями
литературы и искусства на всех уровнях, в том числе подготовки кадров
в этих областях.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут оказывать государствен
ную поддержку сохранению и развитию национально-культурной са
мобытности белорусов, проживающих в Республике Армения, и армян,
проживающих в Республике Беларусь, в частности, общественным, на
ционально-культурным объединениям в культурно-просветительской,
издательской деятельности, изучению родного языка, взаимному обмену
художественными коллективами.
Статья 15
Высокие Договаривающиеся Стороны будут осуществлять тесное со
трудничество в области охраны и улучшения окружающей среды, предот
вращения трансграничных загрязнений, рационального и ресурсосбере
гающего природопользования, расширения сферы экологически чистых
производств, осуществления высокоэффективных природоохранных
и природовосстановительных мероприятий.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать с учетом
своих возможностей в этой области на региональном и глобальном, в том
числе на государственном и общественном, уровнях в целях создания все
объемлющей международной системы экологической безопасности и ин
формирования.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут оказывать друг другу по
мощь при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера.
Статья 16
Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество
в области здравоохранения, социальной защиты и социального обеспече
ния, а также трудовых отношений в соответствии с отдельными междуна
родными договорами.
Статья 17
Высокие Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать в борьбе
с правонарушениями, в том числе с организованной преступностью, кор
рупцией, международным терроризмом, незаконными финансовыми опе
рациями, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных,
радиоактивных, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, действиями,
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направленными против безопасности движения на всех видах транспорта,
контрабандой, незаконным вывозом культурных ценностей.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут осуществлять обмен опы
том и оперативной информацией в этих областях, проводить связанные
с этим совместные мероприятия в рамках международного сотрудничества.
Статья 18
Высокие Договаривающиеся Стороны будут проводить консультации
с целью обмена мнениями по представляющим взаимный интерес вопро
сам двухсторонних и многосторонних отношений.
Статья 19
Высокие Договаривающиеся Стороны в целях обеспечения реализа
ции положений настоящего Договора, а также по другим вопросам, пред
ставляющим взаимный интерес, при необходимости, заключат отдельные
двухсторонние международные договоры.
Статья 20
Положения настоящего Договора не затрагивают прав и обязательств
Высоких Договаривающихся Сторон, вытекающих из других международ
ных договоров, участниками которых они являются.
Статья 21
Споры относительно толкования и применения настоящего Договора
подлежат урегулированию путем консультаций и переговоров между Вы
сокими Договаривающимися Сторонами.
Статья 22
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу в день
обмена ратификационными грамотами.
Статья 23
Настоящий Договор заключается сроком на десять лет и будет автомати
чески продлеваться каждый раз на последующие пятилетние периоды, если
ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит о своем желании
прекратить его действие, уведомив об этом в письменной форме другую Вы
сокую Договаривающуюся Сторону не менее чем за шесть месяцев.
Совершено в г. Ереване 26 мая 2001 года в двух экземплярах на белорус
ском, армянском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую
силу. В случае возникновения разногласий в толковании положений на
стоящего Договора преимущество имеет текст на русском языке.
Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2001. № 111. Арт. 2/811.
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№ 19
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У АРМЕНІЮ
[28] мая 2001 г.

г. Мінск

26–27 мая 2001 г. состоялся официальный визит Президента Республики
Беларусь А. Г. Лукашенко в Армению. В состав белорусской делегации входили
также Госсекретарь Совета Безопасности, представители министерств эконо
мики, промышленности, финансов, сельского хозяйства, силовых структур,
бизнесмены.
В рамках программы визита А. Г. Лукашенко провел переговоры с Пре
зидентом Армении Р. Кочаряном79, Премьер-министром А. Маргаряном80,
Председателем Национального собрания А. Хачатряном81.
Стороны обсудили перспективы развития политико-экономических от
ношений, а также сотрудничества в международных организациях. Подпи
саны Договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Арменией*,
соглашения о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций,
о сотрудничестве между министерствами образования и министерствами
юстиции двух стран.
Переговоры в расширенном составе Президента Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко и Президента Республики Армения Р. Кочаряна.
Кроме того, по итогам переговоров между двумя странами подписано
соглашение об урегулировании долговых обязательств и требований за
1992–1994 гг.
Товарооборот между Арменией и Беларусью за 2000 г. составил 2,3 млн
долл. США, из которых 0,7 млн долл. США приходится на экспорт и 1,6 млн
долл. США – на импорт. Сдерживающим фактором торгово-экономических
отношений является значительная географическая отдаленность и продол
жающаяся блокада Армении со стороны Азербайджана, сложности во взаи
морасчетах. Ликвидировать этот пробел призвано совместное предприятие
«Торговый дом БелАр», которое изыскивает взаимоприемлемые формы
расчетов за поставляемую продукцию. За январь – март 2001 г. белорусский
экспорт в Армению возрос в 4,1 раза и составил 244,3 тыс. долл. США, им
порт – 186,6 тыс. долл. США.
Выступая на итоговой пресс-конференции, Глава Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко отметил, что традиционно тесные и дружественные от
ношения двух государств сейчас динамично развиваются, что немаловаж
но для перспектив расширения дальнейшего сотрудничества. «У Беларуси
нет никаких закрытых тем для сотрудничества с Арменией ни в торговоэкономической, ни в военной областях», – подчеркнул А. Г. Лукашенко.
Президент Армении Р. Кочарян, в свою очередь, отметил, что руководи
тели двух стран имеют сходные мнения относительно ряда региональных
*

Гл. дак. № 18.
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и международных проблем. Он отметил, что и у Армении, и у Беларуси сей
час существует твердое стремление и далее развивать отношения. По мне
нию Президента Р. Кочаряна, открытие в Армении Посольства Республики
Беларусь, которое должно состояться в ближайшем будущем, активизирует
диалог двух стран.
Президенту Республики Беларусь А. Г. Лукашенко было вручено свиде
тельство почетного гражданина г. Еревана. Это звание присуждается за вклад
в укрепление мира, дружбы и сотрудничества, развитие торгово-экономиче
ских, политических и культурных связей.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 2. С. 11–12.

№ 20
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ПАСЯДЖЭННІ МІЖДЗЯРЖАЎНАГА САВЕТА
ЕЎРАЗІЙСКАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ СУПОЛЬНАСЦІ
г. Мінск

31 мая 2001 г.

31 мая 2001 г. в Минске состоялось первое заседание Межгосударствен
ного Совета82 Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).
Договор о создании ЕврАзЭС был подписан 10 октября 2000 г. в Астане83.
За это время Сообщество получило законодательное оформление в странахучастницах: Беларуси, России, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане.
На минском заседании подписано 18 основополагающих документов.
Среди них положение о Межгосударственном Совете и Интеграционном
комитете84. Принято решение, что Межгоссовет объединит не только пре
зидентов, но и премьер-министров. Таким образом, ликвидируется Совет
руководителей правительств Таможенного союза, на базе которого было
создано ЕврАзЭС. Руководителем Межгосударственного Совета ЕврАзЭС
избран Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев85.
ЗАЯВЛЕНИЕ
глав государств – членов Евразийского экономического сообщества
Мы, главы государств Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджики
стан, констатируем, что Договор об учреждении Евразийского экономи
ческого сообщества, подписанный 10 октября 2000 года в Астане, вступил
в силу. Сегодня Межгосударственный Совет принял основные документы,
регламентирующие деятельность Сообщества.
Это событие знаменует собой начало практической деятельности но
вой международной организации и переход наших стран на более высокую
ступень интеграции.
Приоритетной задачей Сообщества является создание необходимых ус
ловий для дальнейшего углубления взаимодействия между государствами88

членами в торгово-экономической, социально-гуманитарной и правовой
сферах при оптимальном балансе национальных и общих интересов.
Мы подтверждаем приверженность ранее достигнутым договоренно
стям, направленным на формирование таможенного союза и единого эко
номического пространства.
Выражаем уверенность в том, что деятельность ЕврАзЭС будет эффек
тивной и направленной на интеграцию Сообщества в систему мирохозяй
ственных связей.
Убеждены, что становление и укрепление Евразийского экономическо
го сообщества станет весомым стимулом для активизации взаимодействия
в общем формате Содружества Независимых Государств.
Мы заявляем, что Сообщество открыто для всех государств, разделя
ющих его цели и принципы, готовых принять на себя соответствующие
обязательства и участвовать в его деятельности в качестве полноправных
членов или наблюдателей, и надеемся, что оно получит поддержку других
международных организаций и международного сообщества в целом.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 2. С. 36.

№ 21
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ПАСЯДЖЭННІ САВЕТА КІРАЎНІКОЎ
ДЗЯРЖАЎ – УДЗЕЛЬНІЦ СНД
г. Мінск

1 чэрвеня 2001 г.

1 июня 2001 г. в Минске прошло заседание Совета глав государств –
участников Содружества Независимых Государств.
В повестке дня саммита было 10 вопросов, касающихся функциониро
вания Содружества. Председательствовал на форуме Президент Россий
ской Федерации В. В. Путин86.
В. В. Путин отметил высокий уровень подготовки минского форума.
Российский руководитель подчеркнул, что в Беларуси традиционно чув
ствуется хороший организаторский уровень.
На правах хозяина встречи Президент Беларуси А. Г. Лукашенко побла
годарил В. В. Путина и других президентов стран Содружества, которые
внесли финансовую помощь на восстановление и ремонт мемориального
комплекса «Брестская крепость – герой».
Президент России В. В. Путин, выступая со вступительным словом на
открытии заседания Совета глав государств СНГ, сообщил, что главы госу
дарств поддержали просьбу белорусской стороны прислать наблюдателей
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СНГ на предстоящие президентские выборы в Беларуси. Будет разработа
на норма участия наблюдателей в выборах от СНГ.
На саммите в центре внимания глав – государств СНГ была работа
Антитеррористического центра государств – участников Содружества87.
Отмечалось, что приступивший к функционированию Центр включился
в работу по выполнению Программы по борьбе с международным терро
ризмом и иными проявлениями экстремизма на период до 2003 г. Одним
из приоритетных направлений работы по становлению Антитеррористи
ческого центра является формирование специализированного банка дан
ных. Важное место в деятельности Центра также занимают вопросы созда
ния нормативно-правовой базы.
На саммите в Минске была одобрена инициатива украинской стороны
о мероприятиях по поводу 10-летия Содружества. В. В. Путин подчеркнул,
что юбилей станет хорошим поводом для подведения итогов деятельности
Содружества и определения перспектив. Президент России отметил, что
успехи в Содружестве будут зависеть от того, насколько настойчиво все бу
дут работать над выполнением принимаемых решений.
На заседании Совета глав государств СНГ в Минске было объявлено
решение глав государств Содружества о продлении Грузии мандата кол
лективных сил по поддержанию мира в зоне конфликта в Абхазии88.
На саммите главы государств СНГ приняли Обращение к народам госу
дарств – участников СНГ и мировой общественности в связи с 60-летием
начала Великой Отечественной войны, а также Обращение глав государств
Содружества к странам – членам ООН, в котором предлагается объявить
26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и ка
тастроф.
Очередной, юбилейный саммит глав государств Содружества пройдет
21 декабря 2001 г. в г. Алматы. Именно в этом городе 10 лет назад было объ
явлено о создании СНГ.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 2. С. 38–39.

№ 22
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ІНДЭКСЕ ЧАЛАВЕЧАГА РАЗВІЦЦЯ
Ў РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

10 ліпеня 2001 г.

10 июля 2001 г. на пресс-конференции Представитель ООН в Республи
ке Беларусь Н. Буне89 сообщил, что согласно данным Глобального отчета
о человеческом развитии, который, начиная с 1990 г., ежегодно готовится
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независимой группой экспертов по поручению Программы развития ООН
Беларусь по-прежнему является лидером в СНГ по индексу человеческого
развития. В глобальном рейтинге стран по данному показателю она зани
мает 53-е место.
Н. Буне также сообщил, что по основным показателям, учитываемым
при расчете индекса технологического развития, Беларусь не уступает
странам-лидерам и потенциальным лидерам, но существенно отстает от
них в сферах коммерциализации технологических достижений, в развитии
телекоммуникационной сферы и Интернета.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 3. С. 31.

№ 23
ВЫТРЫМКІ З КАНЦЭПЦЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БЯСПЕКІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

17 ліпеня 2001 г.

1. Общие положения
1.1. Под национальной безопасностью понимается состояние защищен
ности жизненно важных интересов личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз. Под жизненно важными интересами пони
мается совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечивает
существование и возможности развития личности, общества и государства.
Под угрозой национальной безопасности понимаются действия, явле
ния и процессы (или их совокупность), препятствующие реализации жиз
ненно важных интересов личности, общества и государства.
Под обеспечением национальной безопасности понимается деятель
ность государственных органов, организаций, в том числе общественных
объединений, а также отдельных граждан по защите жизненно важных ин
тересов личности, общества и государства.
1.2. Обеспечение национальной безопасности включает:
определение жизненно важных интересов личности, общества и госу
дарства;
выявление факторов, создающих угрозу национальной безопасности;
формирование системы противодействия негативным факторам и воз
никающим угрозам.
1.3. Обеспечение национальной безопасности основывается на прин
ципах: законности, предполагающей соблюдение норм международного
права и национального законодательства;
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«всеобщей безопасности», предполагающей взаимный учет и соблюде
ние интересов всех субъектов отношений в сфере безопасности как внутри
страны, так и на международном уровне;
соблюдения баланса жизненно важных интересов и взаимной ответ
ственности личности, общества и государства в вопросах обеспечения на
циональной безопасности;
постоянного информирования граждан республики по вопросам состо
яния национальной безопасности.
2. Безопасность Республики Беларусь в политической сфере
Сложившаяся в результате конституционной реформы 1996 года систе
ма органов государственной власти и управления создала необходимые
условия для защиты независимости и территориальной целостности госу
дарства, его конституционного строя, поддержания законности и право
порядка в стране.
Республика Беларусь последовательно развивает международное со
трудничество в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, принимает активное участие
в Договоре о коллективной безопасности и Движении неприсоединения,
а также в деятельности иных международных организаций.
Важнейшим фактором внешней безопасности является союз с Россий
ской Федерацией.
В силу независимой внешней и внутренней политики Республика Бела
русь является объектом необоснованного политического и иного давления
со стороны США и других государств – членов НАТО. При их поддержке
растет активность деструктивных сил внутри страны по дестабилизации
общественно-политической обстановки и насильственному изменению
конституционного строя.
2.1. Жизненно важные интересы Республики Беларусь
в политической сфере
2.1.1. Укрепление независимости и суверенитета Республики Беларусь,
обеспечение нерушимости границ, сохранение территориальной целост
ности страны.
2.1.2. Построение демократического социального правового государ
ства. Формирование гражданского общества. Обеспечение эффективно
го функционирования политической системы государства, гражданского
мира, национального согласия и социальной стабильности.
2.1.3. Достижение сбалансированности политических интересов граж
дан и государства, поддержки обществом его внутренней и внешней по
литики.
2.1.4. Снижение уровня преступности и криминализации общества.
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2.1.5. Развитие всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества
с иностранными государствами, сохранение и укрепление существующих
систем международной и региональной безопасности.
2.1.6. Противодействие незаконному распространению оружия массо
вого уничтожения, его компонентов и средств доставки, технологий и обо
рудования двойного назначения, наркотических, психотропных и других
опасных веществ и материалов, международному терроризму, организо
ванной преступности и иным видам преступлений.
2.1.7. Содействие культурному и экономическому развитию белорус
ских общин в других государствах в рамках, определяемых законодатель
ством стран проживания. Создание благоприятных правовых и органи
зационных условий для этнических белорусов, членов их семей и других
выходцев из Республики Беларусь, принявших решение вернуться в стра
ну на постоянное место жительства.
2.2. Основные факторы, создающие угрозу безопасности
Республики Беларусь в политической сфере
2.2.1. Создание или расширение военно-политических союзов, дея
тельность которых может нанести ущерб интересам Республики Беларусь.
2.2.2. Использование или угроза использования силовых методов для
разрешения территориальных и иных конфликтов, затрагивающих нацио
нальные интересы Республики Беларусь.
2.2.3. Деятельность специальных служб и организаций иностранных
государств, направленная на нанесение ущерба национальным интересам
Республики Беларусь.
2.2.4. Неконтролируемое распространение ядерных, химических, био
логических и иных средств массового уничтожения, систем оружия и бое
вой техники, материалов, техники и технологий двойного назначения. Ис
пользование территории Республики Беларусь для их транзита.
2.2.5. Деятельность, направленная на усиление социально-политиче
ской напряженности и противостояния в обществе, проявление полити
ческого экстремизма. <…>
2.3. Приоритетные направления обеспечения безопасности
Республики Беларусь в политической сфере
2.3.1. Последовательная реализация принципов демократического со
циального правового государства, четкого разграничения функций и пол
номочий законодательной, исполнительной и судебной власти, совершен
ствование правового механизма их эффективного взаимодействия. <…>
2.3.3. Осуществление внешнеполитической деятельности, ориентиро
ванной на укрепление авторитета Республики Беларусь среди государств –
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членов ООН, активное участие в обеспечении функционирования уни
версальной системы международной безопасности, предусмотренной
Уставом ООН.
2.3.4. Принятие в соответствии с законодательством своевременных
и действенных мер по устранению условий и предпосылок формирования
политической и социально-экономической напряженности в обществе.
2.3.5. Решительное пресечение любых проявлений политического экс
тремизма. Реализация комплекса мер по недопущению деятельности на
территории республики международных террористических организаций.
2.3.6. Содействие усилиям ООН по поддержанию мира и обеспечению
прав человека во всем мире посредством участия в реализации осущест
вляемых по решению Совета Безопасности ООН операций (за исключе
нием военного компонента) и гуманитарных программ ООН.
2.3.7. Создание условий для достижения Республикой Беларусь долго
срочной стратегической цели – приобретения нейтрального статуса. Сохра
нение приверженности идеям всеобщего ядерного разоружения.
2.3.8. Расширение интеграционных процессов в рамках Договора о со‑
здании Союзного государства, обеспечение эффективного функциониро
вания его органов и институтов.
2.3.9. Военно-политическое сотрудничество в рамках Договора о созда
нии Союзного государства и Договора о коллективной безопасности в ин
тересах поддержания обороноспособности страны.
2.3.10. Участие в деятельности Организации по безопасности и со
трудничеству в Европе с целью обеспечения региональной безопасности
и укрепления международного авторитета Республики Беларусь.
2.3.11. Сотрудничество с Европейским союзом, НАТО, участие в Совете
Евроатлантического партнерства в целях построения новой архитектуры
европейской безопасности, учитывающей национальные интересы Респу
блики Беларусь.
2.3.12. Содействие мирному урегулированию международных воору
женных конфликтов и споров. Участие в выполнении посреднических
функций при урегулировании конфликтов.
2.3.13. Повышение эффективности противодействия разведыватель
ным и иным акциям спецслужб и организаций иностранных государств
в отношении Беларуси.
2.3.14. Разработка программ сотрудничества со странами Содружества
Независимых Государств и другими государствами по снижению уровня
вооружений и сокращению вооруженных сил в Европе, конверсии пред
приятий оборонной промышленности.
2.3.15. Развитие национальной системы экспортного контроля и ак
тивное взаимодействие в этой сфере с другими государствами. Интегра
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ция Республики Беларусь в международные многосторонние режимы
экспортного контроля и совершенствование нормативной правовой базы
для его осуществления с целью недопущения распространения ядерного,
биологического, химического и другого оружия массового уничтожения,
технологий двойного назначения и других объектов экспортного контроля
(специфических товаров, работ, услуг).
2.3.16. Организация эффективной борьбы с преступностью в особен
ности с ее организованными проявлениями и коррупцией. Развитие меж
дународного сотрудничества Республики Беларусь по вопросам борьбы с
международным терроризмом, организованной преступностью, нарко
бизнесом и иными видами преступлений. <…>
4. Безопасность Республики Беларусь в военной сфере
Расширение НАТО на Восток, провозглашение Североатлантическим
альянсом новой стратегической концепции, предусматривающей примене
ние военной силы без санкции ООН и ОБСЕ, создание европейских сил бы
строго развертывания, формирование сопредельными государствами груп
пировок войск в непосредственной близости от Государственной границы,
а также увеличение этими странами расходов на военные нужды существен
но осложняют военно-политическое положение Республики Беларусь.
Республика Беларусь активно развивает военное сотрудничество с Рос
сийской Федерацией в рамках Союзного государства, что позволило соз
дать единую систему противовоздушной обороны, приступить к реали
зации планов по формированию совместной региональной группировки
войск, принять Программу обеспечения согласованной мобилизационной
подготовки на период до 2005 года. Осуществляются совместные програм
мы вооружения Союзного государства на период 2001–2005 годы.
Фактором, укрепляющим оборонный потенциал страны, является уча
стие в Договоре о коллективной безопасности.

4.1.1. Обеспечение эффективной защиты суверенитета и территориаль
ной целостности республики в случае применения против нее вооружен
ной силы или угрозы силой.
4.1.2. Поддержание военного потенциала государства на уровне, доста
точном для нейтрализации военных угроз. Обеспечение оптимального со
отношения между потребностями обороны и интересами социально-эко
номического развития страны.
4.1.3. Исключение участия Вооруженных Сил в вооруженных конфлик
тах любого характера за пределами страны. <…>
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4.1.5. Расширение международного сотрудничества, партнерства и
укрепления доверия в военной сфере.
4.1.6. Формирование единого оборонного пространства в соответствии
с Договором о создании Союзного государства. <…>
4.2. Основные факторы, создающие угрозу безопасности
Республики Беларусь в военной сфере
4.2.1. Стремление отдельных государств (коалиции государств) решать
внешнеполитические проблемы путем применения либо угрозы примене
ния военной силы.
Формирование международного общественного мнения, оправдываю
щего возможное применение военной силы при разрешении противоречий.
4.2.2. Наличие средств массового уничтожения, которые могут быть
применены для разрешения противоречий и конфликтных ситуаций.
4.2.3. Наращивание военного потенциала государствами в Европей
ском регионе и расширение ударно-наступательных возможностей войск
за счет разработки и внедрения новых технологий вооруженного противо
борства.
4.2.4. Противодействие со стороны отдельных государств (коалиций го
сударств) формированию систем коллективной безопасности, участницей
которых является Республика Беларусь.
4.3. Приоритетные направления обеспечения безопасности
Республики Беларусь в военной сфере
4.3.1. Проведение государственной политики, направленной на предот
вращение войны и поддержание мира, нейтрализацию возможных внеш
них военных угроз.
4.3.2. Создание необходимого оборонного потенциала и эффективного
механизма его использования.
Реализация программы военного строительства, обеспечивающего до
стижение необходимого уровня боеспособности Вооруженных Сил.
4.3.3. Участие в системах международной безопасности, в том числе
в рамках Договора о создании Союзного государства и Договора о коллек
тивной безопасности. <…>
4.3.5. Участие в процессах разоружения и контроля над вооружениями
в рамках международных договоров. <…>
4.3.7. Укрепление сотрудничества с Российской Федерацией и други
ми государствами – участниками Договора о коллективной безопасности,
Содружества Независимых Государств в военной и военно-технической
областях. <…>
Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2001. № 69. Арт. 1/2852.
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№ 24
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ СТАРШЫНІ КНР ЦЗЯН ЦЗЭМІНЯ
Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

[20] ліпеня 2001 г.

18–19 июля 2001 г. Председатель Китайской Народной Республики
Цзян Цзэминь посетил Республику Беларусь с государственным визитом.
19 июля в ходе встречи Цзян Цзэминя с Президентом Республики Бела
русь А. Г. Лукашенко прошел обмен мнениями о состоянии и перспекти
вах двусторонних отношений, а также по международным вопросам, пред
ставляющим взаимный интерес.
В Беларуси, как отметил А. Г. Лукашенко, придают важное значение
развитию сотрудничества с КНР, основа которого – динамичные торговоэкономические отношения.
Цзян Цзэминь дал позитивную оценку состоянию белорусско-китай
ского сотрудничества и выразил уверенность в его дальнейшем перспек
тивном развитии. Председатель КНР пригласил А. Г. Лукашенко посетить
Китай.
В ходе встречи с Председателем КНР Премьер-министр Республики
Беларусь В. В. Ермошин отметил, что товарооборот между странами пока
не достиг уровня, удовлетворяющего обе стороны. Цзян Цзэминь передал
приветствие Главе белорусского Правительства от его китайского коллеги
и пригласил В. В. Ермошина в удобное для него время посетить КНР.
Стороны выразили уверенность, что нынешний визит откроет новые
перспективы в многостороннем сотрудничестве Беларуси и Китая.
Состоялась также встреча руководителей Национального собрания
Республики Беларусь А. П. Войтовича и В. А. Попова с Цзян Цзэминем,
в ходе которой отмечалось, что Беларусь и Китай придают очень большое
значение развитию и расширению межпарламентских связей между двумя
государствами.
Участники встречи обсудили политическую ситуацию в мире, а также
перспективы развития межпарламентских связей Беларуси и Китая. Бе
лорусским законодателям было передано приглашение посетить КНР во
второй половине 2001 г.
СОВМЕСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ КОММЮНИКЕ
Республики Беларусь и Китайской Народной Республики
По приглашению Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко
Председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь 18–19 июля
2001 года совершил государственный визит в Республику Беларусь.
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Данный визит, являющийся первым визитом Главы КНР в Республику
Беларусь, придал новый импульс долгосрочному и стабильному развитию
двусторонних отношений в новом веке. В ходе визита состоялись перего
воры и встречи Председателя КНР Цзян Цзэминя с Президентом Респу
блики Беларусь А. Г. Лукашенко, Премьер-министром Республики Бела
русь В. В. Ермошиным, Председателем Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь А. П. Войтовичем, Председателем Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь В. А. Попо
вым. Руководители двух государств в искренней, дружественной и деловой
атмосфере обменялись мнениями о состоянии и перспективах двусторон
них отношений, а также по международным вопросам, представляющим
взаимный интерес. Стороны констатировали единое мнение по широкому
кругу вопросов. Визит завершился полным успехом.
1. Руководители двух государств отмечают, что все подписанные Респу
бликой Беларусь и Китайской Народной Республикой совместные поли
тические документы служат прочной основой для обеспечения успешного
развития белорусско-китайских отношений, дружбы и всестороннего со
трудничества в XXI веке. Республика Беларусь и КНР преисполнены ре
шимости прилагать неустанные усилия для дальнейшего расширения вза
имовыгодного сотрудничества во всех областях.
2. Республика Беларусь и Китайская Народная Республика будут и впредь
поддерживать постоянные контакты между высшими руководителями двух
стран, вести обмен мнениями по важнейшим вопросам двусторонних отно
шений и международной обстановки.
3. Руководители двух государств констатировали общность или бли
зость подходов к важнейшим международным проблемам современности,
высказались за наращивание взаимодействия и тесного сотрудничества
в рамках ООН и других международных организаций с тем, чтобы прило
жить совместные усилия к формированию нового справедливого и рацио
нального международного политического и экономического порядка.
Стороны убеждены, что место и роль ООН в мире как наиболее универ
сальной и авторитетной организации, состоящей из суверенных государств, не
могут быть подменены никакой другой международной организацией.
Стороны считают, что вызовы XXI века преодолимы лишь коллектив
ными усилиями международного сообщества на основе соблюдения целей
и принципов Устава ООН и общепризнанных норм международного права
при учете национальных особенностей и самобытности каждого народа.
Стороны заявляют о своем решительном неприятии попыток не соот
ветствующего целям и принципам Устава ООН вмешательства во внутрен
ние дела суверенных государств под любым предлогом.
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4. Подтверждая, что выбор собственных путей политического, эконо
мического и общественного развития является суверенным правом каж
дого государства, Республика Беларусь и Китайская Народная Республика
поддерживают усилия друг друга, направленные на защиту своей незави
симости, суверенитета и территориальной целостности.
Республика Беларусь подтверждает свою неизменную принципиаль
ную позицию по тайваньскому вопросу, которая заключается в том, что в
мире существует только один Китай, что Правительство Китайской На
родной Республики является единственным законным правительством,
представляющим весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть террито
рии Китая.
5. Руководители двух государств подчеркнули, что Договор об огра
ничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) 1972 года
является краеугольным камнем глобальной стратегической стабильности
и международной безопасности. Была отмечена важность принятой в 1999
и 2000 годах Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о сохранении и со
блюдении Договора об ограничении систем противоракетной обороны,
внесенной Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой
совместно с другими странами.
6. Республика Беларусь и Китайская Народная Республика намерены
активизировать торгово-экономические и научно-технические связи, соз
давая для этого благоприятные правовые и финансово-экономические ус
ловия.
7. Республика Беларусь и Китайская Народная Республика будут уг‑
лублять связи между органами законодательной и исполнительной власти,
общественными организациями двух стран, а также расширять сотрудни
чество в областях науки и образования, культуры и здравоохранения, со
циального обеспечения, туризма, физической культуры и в других сферах.
8. В целях выражения добрых чувств дружбы китайского народа к бело
русскому народу Председатель КНР Цзян Цзэминь от имени Правитель
ства КНР заявил о предоставлении Правительству Республики Беларусь
безвозмездной помощи в размере 10 миллионов юаней. Белорусская сто
рона выразила благодарность за эту помощь.
9. Председатель КНР Цзян Цзэминь выразил признательность за ока
занный ему в Минске теплый прием и пригласил Президента Республи
ки Беларусь А. Г. Лукашенко посетить Китайскую Народную Республику
в удобное для обеих сторон время. Приглашение было с благодарностью
принято. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 3. С. 9–12.
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№ 25
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ПАЗІЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АДНОСНА
КАНВЕНЦЫІ АБ ЗАБАРОНЕ СУПРАЦЬПЯХОТНЫХ МІН
г. Мінск

20 ліпеня 2001 г.

20 июля 2001 г. в интервью информационному агентству «Интерфакс»
начальник инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь,
полковник С. М. Лучина заявил, что Беларусь намерена присоединиться к
Конвенции о запрещении противопехотных мин90 при условии выделения
международной финансовой помощи для уничтожения запасов противо
пехотных мин, оставшихся на территории республики после распада СССР.
Он отметил, что Беларусь желала бы подписать данную Конвенцию,
однако пока не может этого сделать в силу ряда причин. В частности, при
соединение к Конвенции влечет за собой необходимость уничтожения
имеющихся запасов противопехотных мин (ППМ) в течение 4 лет, а также
завершение в течение 10 лет работ по сплошному разминированию своих
территорий, что потребует от Беларуси значительных денежных средств,
которыми республика не располагает. В настоящее время Министерством
обороны и МИД республики осуществляется поиск стран-доноров, имею
щих возможность оказать финансовую помощь Беларуси в уничтожении
запасов ППМ и разминировании территорий. Помимо этого проводится
работа по поиску иностранных фирм, обладающих экологически чистыми
технологиями утилизации мин определенного типа.
По информации С. М. Лучины, в настоящее время запасы ППМ в Во
оруженных Силах Беларуси составляют более 4,5 млн штук, из них более
3,6 млн штук технологически не подлежат утилизации путем разборки.
В 1999 г. истек гарантийный срок хранения 3,6 млн противопехотных кас
сетных мин типа ПФМ–1/1с. Данный тип мин имеет жидкостное взрыв
чатое вещество, которое в случае дальнейшего их хранения может вызвать
необратимые химические реакции.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 3. С. 34–35.

№ 26
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ ТАДЖЫКІСТАН Э. РАХМОНАВА
[28] ліпеня 2001 г.

г. Мінск

25–27 июля 2001 г. Президент Республики Таджикистан Э. Рахмонов91
посетил Республику Беларусь с официальным визитом. Цель визита –
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развитие широкомасштабного сотрудничества по всем направлениям дву
сторонних отношений.
26 июля состоялась встреча Э. Рахмонова с Президентом Республики
Беларусь А. Г. Лукашенко. Ее итогом стало подписание пакета документов
в рамках реализации ранее достигнутых договоренностей между лидерами
двух стран.
В ходе переговоров, начавшихся по традиции в формате «один на один»
и проходивших затем в расширенном составе, обсуждались вопросы реа
лизации совместных программ, взаимных поставок сельскохозяйственной
продукции и техники, закупок сырья, создания совместных предприятий.
Э. Рахмонов отметил, что Беларусь обладает мощной индустрией
и передовыми технологиями, а Таджикистан располагает значительными
природными ресурсами и благоприятными климатическими условиями,
поэтому объединение возможностей двух стран и их рациональное ис
пользование будет способствовать расширению дальнейшего взаимовы
годного сотрудничества.
Были рассмотрены проблемы взаимодействия республик в ООН, СНГ,
Евразийском экономическом сообществе, а также перспективы развития
контактов в политической, культурной и других сферах. Таджикистанская
сторона подтвердила заинтересованность в развитии и углублении инте
грационных процессов внутри Содружества, в сохранении мира и безопас
ности в регионе.
Президенты завершили переговоры подписанием Совместного заявле
ния. В документе констатируется тесное взаимодействие двух государств
в области политики, совпадение позиций Беларуси и Таджикистана по
наиболее важным международным и региональным проблемам.
А. Г. Лукашенко выразил признательность таджикистанской стороне за
понимание и солидарность в отношении проблем, с которыми сталкивается
Беларусь при преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В ходе встречи Президента Республики Таджикистан с В. В. Ермоши
ным Премьер-министр Республики Беларусь заявил, что есть все основа
ния для того, чтобы торгово-экономические связи между нашими стра
нами активизировались и расширялись. По мнению В. В. Ермошина,
существующий уровень отношений между президентами двух государств,
совпадение их взглядов на внешнеполитические и экономические пробле
мы являются серьезной основой для того, чтобы и правительства Беларуси
и Таджикистана работали также слаженно.
Э. Рахмонов подчеркнул важность подписанного в Минске Соглашения
о торгово-экономическом сотрудничестве до 2005 г., которое определяет
стратегию долгосрочных связей между странами. Необходимо стремить
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ся к взаимодействию субъектов хозяйствования всех форм собственности,
в этой связи обсуждаются вопросы создания совместных предприятий по
переработке хлопка, табака, сборке тракторов «Беларус», двигателей.
Э. Рахмонов дал высокую оценку работе Межправительственной Бело
русско-Таджикистанской комиссии по торгово-экономическому сотруд
ничеству.
Во время встречи Председателя Палаты представителей Национально
го собрания Республики Беларусь В. А. Попова и Президента Э. Рахмоно
ва центральной темой переговоров стало развитие двусторонних отноше
ний. Спикер нижней палаты белорусского парламента проинформировал
высокого гостя о деятельности Национального собрания, отметив значи
тельный вклад парламентариев в создание нормативно-правовой базы для
развития взаимовыгодного сотрудничества.
От имени парламентариев Таджикистана Э. Рахмонов передал привет
ствие белорусским депутатам.
27 июля в Национальном аэропорту Минск-2 состоялась церемония
проводов таджикистанского лидера и сопровождающих его лиц.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 3. С. 12–14.

№ 27
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ УДЗЕЛЕ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. Р. ЛУКАШЭНКІ
Ў НЕФАРМАЛЬНЫМ САМІЦЕ КІРАЎНІКОЎ
КРАІН – УДЗЕЛЬНІЦ СНД У СОЧЫ
[4] жніўня 2001 г.

г. Мінск

1–3 августа 2001 г. по инициативе Президента Российской Федерации
В. В. Путина в г. Сочи состоялся неформальный саммит президентов стран
Содружества Независимых Государств. Он явился своеобразным подгото
вительным этапом к 10-летнему юбилею СНГ.
2 августа прошла «встреча без галстуков» глав государств Содруже
ства. Состоявшийся в ходе встречи обмен мнениями показал, что такие
региональные организации, как Союзное государство Беларуси и России,
Евразийское экономическое сообщество, Договор о коллективной без
опасности, Центральноазиатское экономическое сообщество92, успешно
существуют и взаимодействуют на политическом и экономическом про
странстве СНГ. Важно, чтобы и в дальнейшем региональные объединения
работали на укрепление Содружества в целом и способствовали достиже
нию главной цели – повышению благосостояния народов и обеспечению
безопасности стран-участниц.
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Среди рассмотренных вопросов – координация внешнеполитической
деятельности, стратегическая стабильность, ситуация на Балканах и Ближ
нем Востоке, афганская проблема, итоги саммита «большой восьмерки»
в Генуе. Однако центральной темой как совместной беседы 10 президентов,
так и их встреч в формате «один на один» стали пути расширения торговоэкономического сотрудничества между государствами Содружества, явля
ющегося базой для развития отношений по всем другим направлениям.
Подводя итоги встречи, В. В. Путин выразил общее мнение, дав вы
сокую оценку состоявшейся дискуссии. По словам российского лидера,
беседа была предельно откровенной, никто не избегал обсуждения самых
острых вопросов. Это, безусловно, положительно отразится на практиче
ской деятельности всех государств Содружества.
На протяжении первых двух дней саммита Президент Республики Бела
русь А. Г. Лукашенко обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с пре
зидентами Армении, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана.
Во время встречи с Президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым
был рассмотрен комплекс вопросов представляющих взаимный интерес,
в частности, речь шла о возможности торгово-экономического партнерства
по формуле «продовольственная пшеница в обмен на сельскохозяйствен
ную технику». Президенты договорились о поставках в Беларусь 2 млн тонн
казахстанской нефти.
По окончании встречи с казахстанским лидером А. Г. Лукашенко про
вел переговоры с Президентом Кыргызской Республики А. Акаевым93.
Руководители государств обменялись мнениями по широкому кругу во
просов двустороннего сотрудничества экономического и политического
характеpa, обсудили тему культурного сотрудничества между странами Со
дружества. Стороны договорились о поставках в Беларусь хлопка и боль
ших партий табака. Взамен будут поставлены большегрузные самосвалы
БелАЗ, а также дорожная техника. Президенту Беларуси было передано
приглашение посетить Кыргызскую Республику с визитом.
На встрече с Президентом Республики Молдова В. Н. Ворониным94
были обсуждены перспективы торгово-экономического и политического
сотрудничества двух государств. Разговор шел, в частности, о взаимных
поставках плодово-овощной продукции и фруктов и сельскохозяйствен
ной техники. Белорусская сторона подчеркнула свою заинтересованность
в быстрейшей реализации существующих договоренностей.
2 августа в сочинской резиденции «Бочаров ручей» состоялась встреча
белорусского Президента с В. В. Путиным. В беседе затрагивались вопро
сы политического и экономического характера, двустороннего сотрудни
чества как в рамках Союзного государства, так и внутри СНГ.
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Комментируя итоги состоявшегося разговора, оба лидера выразили
удовлетворение темпами и уровнем развития торгово-экономических от
ношений, отметив при этом, что еще многое предстоит сделать.
3 августа по прибытии в Минск из Сочи после саммита глав государств
Содружества в интервью журналистам Президент Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко заявил, что тема выработки нормативной базы и избрания
союзного белорусско-российского парламента явилась одной из основ
ных в ходе состоявшегося диалога с Президентом Российской Федерации.
Кроме того, лидеры двух государств пришли к единому мнению относи
тельно правового статуса и содержания союзной конституции.
А. Г. Лукашенко отметил, что в ходе встречи с В. В. Путиным обсужда
лась тема создания равных условий хозяйствования для предприятий Бела
руси и России в рамках Союзного государства, в том числе предоставления
возможности Беларуси извлекать из недр российской земли углеводород
ное сырье для обеспечения своих потребностей. Данный проект будет осу
ществляться с участием белорусско-российской компании «Славнефть»95.
А. Г. Лукашенко заявил также о готовности Минска сотрудничать с Ев
ропой на любом уровне и по всем направлениям.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 3. С. 17.

№ 28
ЗАЯВА ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
А. Р. ЛУКАШЭНКІ АБ ПАДТРЫМЦЫ ІНІЦЫЯТЫВЫ
ПРЭЗІДЭНТА РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ АБ КАНСУЛЬТАЦЫЯХ
ПА ПРАБЛЕМАХ СТРАТЭГІЧНАЙ СТАБІЛЬНАСЦІ
Ў РАМКАХ ПЯЦІ ДЗЯРЖАЎ – ПАСТАЯННЫХ ЧЛЕНАЎ
САВЕТА БЯСПЕКІ ААН
9 жніўня 2001 г.*

г. Мінск

Кіраўніцтвам Рэспублікі Беларусь з адабрэннем успрынята ініцыят ыва
Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі аб тым, каб пяць дзяржаў – пастаянных
членаў Савета Бяспекі ААН (Расія, ЗША, Вялікабрытанія, Францыя, Кі
тай), якія маюць ядзерную зброю і якія ў адпаведнасці са Статутам ААН
нясуць асаблівую адказнасць за забеспячэнне стратэгічнай адказнасці,
заснавалі і пачалі пастаянна дзеючыя кансультацыі па праблемах стратэ
гічнай стабільнасці ў рамках «пяцёркі».
Асноўным прадметам такіх кансультацый магло б стаць пытанне скара
чэння Расіяй і ЗША да 2008 года ядзерных боезарадаў да ўзроўню 1500 адзі
*

Дата публікацыі.
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нак у кожнага з бакоў. У выніку такіх скарачэнняў агульная колькасць яд
зерных боезарадаў пяці ядзерных дзяржаў пасля 2008 года не перавышала б
4 тыс. адзінак (сёння ёсць каля 14 тыс. ядзерных боезарадаў на стратэгічных
носьбітах). У сувязі з гэтым Рэспубліка Беларусь з задавальненнем успры
няла двухбаковую дамоўленасць аб пачатку інтэнсіўных кансультацый па
ўзаемазвязаных пытаннях наступальных і абаронных сістэм, выказаную
ў сумеснай заяве прэзідэнтаў Расіі і ЗША па стратэгічнай стабільнасці,
прынятай у Генуі 22 ліпеня г. г.
Рэспубліка Беларусь неаднаразова заяўляла аб падтрымцы намаган
няў, якія прыкладаюцца Расіяй і іншымі краінамі, па ядзернаму раззбра
енню і скарачэнню накопленых ядзерных узбраенняў. Імкненне вядучых
дзяржаў свету перайсці да аналізу рызык і патэнцыяльных пагроз, звяза
ных з распаўсюджваннем зброі масавага знішчэння і ракетных сродкаў яе
дастаўкі, а таксама пошуку адэкватнага адказу на новыя выклікі заслугоў
вае адабрэння.
«Звязда». 2001. 9 жніўня.

№ 29
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ
МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ ЛАОСА С. ЛЕНГСАВАТА
[2] верасня 2001 г.

г. Мінск

29 августа – 1 сентября 2001 г. Республику Беларусь посетила официаль
ная делегация Лаосской Народно-Демократической Республики во главе
с Заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел С. Ленг
саватом с целью развития двусторонних торгово-экономических связей.
Было подписано соглашение между правительствами Беларуси и Лаоса
о торгово-экономическом сотрудничестве.
31 августа в Доме Правительства делегацию принял Премьер-министр
Республики Беларусь В. В. Ермошин. Он отметил, что наряду с Вьетна
мом Лаос относится к тем странам Юго-Восточной Азии, сотрудничество
с которыми Минску представляется перспективным, и нынешний визит
лаосской делегации является серьезным шагом к налаживанию продук
тивных взаимоотношений. Глава белорусского правительства напомнил,
что в советское время Беларусь активно участвовала в поставках техники
в Лаос. Эти связи нужно восстанавливать. Сейчас разрабатывается дого
ворно-правовая база белорусско-лаосского сотрудничества.
С. Ленгсават подчеркнул, что его государство придает большое значе
ние налаживанию отношений со странами СНГ, в том числе и с Белару
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сью. В. В. Ермошину было передано приветствие от Премьер-министра
Лаоса Боунгнанга Ворачитха96.
Состоялись переговоры С. Ленгсавата с Заместителем Премьер-мини
стра – Министром иностранных дел Республики Беларусь М. М. Хвостовым.
После встречи М. М. Хвостов в заявлении журналистам категориче
ски отверг предположения, что активизация сотрудничества со странами
Афро-азиатского региона вызвана внешнеполитическими сложностями
Беларуси на Западе. Афро-азиатский регион очень перспективен с точки
зрения поставок белорусских товаров.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 3. С.15.

№ 30
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА ЛІВАНСКАЙ РЭСПУБЛІКІ Р. ХАРЫРЫ
г. Мінск

5 верасня 2001 г.

5 сентября 2001 г. Премьер-министр Ливанской Республики Рафик Хари
ри97 посетил Республику Беларусь с официальным визитом, главной целью
которого было налаживание двусторонних торгово-экономических связей.
Премьер-министра принял Президент Республики Беларусь А. Г. Лука
шенко. Он отметил, что Беларусь рассматривает Ливан в качестве перспек
тивного экономического партнера. Существует ряд совместных проектов,
которые касаются расширения поставок в Ливанскую Республику про
дукции предприятий МАЗа и БелАЗа, работы белорусских специалистов
в Ливане. На сегодняшний день нормативно-правовой основой белорус
ско-ливанских отношений являются межправительственные соглашения
о торговом и экономическом сотрудничестве, о содействии осуществлению
и взаимной защите инвестиций, об избежании двойного налогооблажения.
Разрабатывается соглашение о сотрудничестве в области образования.
Рафик Харири подчеркнул, что его страна играет активную роль в араб
ском мире и может служить базой продвижения интересов Беларуси на
Ближнем Востоке.
На встрече Рафика Харири с Премьер-министром Республики Беларусь
В. В. Ермошиным стороны обсудили вопросы сотрудничества в инвестици
онной деятельности. В настоящее время в этом направлении уже работают
две ливанские фирмы на территории Беларуси. Обсуждены также несколько
проектов поставки табачных изделий. Была выражена готовность рассмо
треть возможность создания сборочного производства сельскохозяйствен
ной и другой машиностроительной техники на территории Ливана.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 3. С. 15–16.
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№ 31
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ СУСТРЭЧЫ СТАРШЫНІ ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
В. А. ПАПОВА З ДЭЛЕГАЦЫЯЙ ПАСЕ
г.Мінск

7 верасня 2001 г.

7 сентября 2001 г. состоялась встреча Председателя Палаты представи
телей Национального собрания Республики Беларусь В. А. Попова с деле
гацией наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ98).
От имени делегации этой влиятельной международной организации С. Го
рис99 заявил, что Беларусь и Парламентская ассамблея Совета Европы мо
гут сделать конструктивные шаги навстречу друг другу.
В официальном пресс-релизе Палаты представителей сказано, что бла
годаря участию белорусских парламентариев в работе трех сессий ПАСЕ
в 2001 г., ассамблея де-факто признала Национальное собрание в качестве
легитимного парламента Республики Беларусь. В то же время ПАСЕ еще не
готова резко изменить свое отношение к общей оценке ситуации в нашей
стране. Вопрос, восстанавливать или нет статус «специально приглашенно
го» для Национального собрания в Парламентской ассамблее Совета Ев
ропы100, будет рассмотрен, по мнению представителей этой организации,
после проведения в Беларуси демократических президентских выборов.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 3. С. 28.

№ 32
ВЫТРЫМКА З ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫІ
НАМЕСНІКА ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА – МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ
СПРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ М. ХВАСТОВA АБ ВЫНІКАХ
ПРЭЗІДЭНЦКІХ ВЫБАРАЎ У КРАІНЕ
г. Мінск

13 верасня 2001 г.

М. Хвостов: Доброе утро, уважаемые коллеги. Рад встречи с вами. Хотя
события, которые мы переживаем, потрясли мир. Я имею в виду террори
стические акты, которые были совершены в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Нет прощения тем людям, которые это организовали, и организациям,
которые поддерживают такие действия. Я думаю, что наш современный
мир должен мобилизоваться, чтобы побороть это явление, имя которому –
терроризм. И, видимо, международные документы должны быть пересмо
трены в том плане, что войну нужно объявлять не только терроризму, но
и террористам. Президент страны А. Лукашенко выразил соболезнования
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Президенту США и сделал вчера заявление, основной смысл которого за
ключается в том, что американский народ в это тяжелое время должен объ
единиться и сплотиться вокруг своего Президента с тем, чтобы дать достой
ный отпор тем людям, которые организовали эти террористические акты.
По поручению Президента я посетил Посольство США в Минске и оставил
запись в книге соболезнований, которая открыта в Посольстве сегодня.
Вторая тема, которую я собираюсь сегодня озвучить, – это предвари
тельные итоги состоявшихся в стране президентских выборов. Мы с вами
наблюдали, как разворачивается избирательная кампания, как проводится
избирательный процесс. Мы знаем, каковы результаты, мы знаем, какие
ключевые заключения сделали европейские организации, действовавшие
здесь, из стран Центральной и Восточной Европы и стран СНГ.
Хочу лишь отметить, что разнообразие оценок, которые сегодня еще
продолжают даваться, в том числе и в частной прессе, и в государственной,
оно не может повлиять на результаты этих выборов. Итоги выборов никто
не ставит сегодня под сомнение. Они состоялись, и результат известен. И
наша страна, следуя своим международным обязательствам, провела это в
духе открытости, того открытого процесса, который мы постоянно демон
стрировали.
Мы пригласили на эти выборы в качестве наблюдателей большое ко
личество людей из Европы и из других стран мира. В общей сложности их
было аккредитовано порядка 800 человек, примерно такое же количество,
немного меньше, было аккредитовано журналистов. Мы принимали мис
сию наблюдателей от СНГ в составе 20 человек, миссию Ассоциации орга
низаторов выборов стран Центральной и Восточной Европы101. Это были
долгосрочная и краткосрочная миссии. Представителей из 10 стран –
64 человека, международную миссию, которая была развернута под эги
дой БДИПЧ102 ОБСЕ и состояла из миссии Европарламента103 – 10 чело
век, из миссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы – 12 человек,
из миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ104 – 57 человек и собственно
миссии БДИПЧ – 12 человек. Это ключевая группа управления, которая
действовала в период выборов. В общей сложности на двусторонней ос
нове были приглашены 259 наблюдателей из 34 стран и 6 международных
организаций, в т. ч. 114 парламентариев, представляющих более 20 стран
и 5 международных организаций. Было 15 долгосрочных наблюдателей,
действовавших под эгидой БДИПЧ ОБСЕ. Вы все знакомы с итоговыми
заявлениями и документами, которые были распространены и оглашены
сразу же после проведения пресс-конференции 10 сентября с. г., и я пола
гаю, что основное ваше внимание привлекло то, что было сказано в пред
варительном заключении, которое распространила миссия наблюдателей,
действовавших под эгидой БДИПЧ ОБСЕ.
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Мы расцениваем этот документ, который мы сегодня изучаем с точки
зрения и политической и юридической, с тем, чтобы дать соответствующие
оценки, и они будут сделаны. Мы рассматриваем сегодня этот документ как
документ конструктивный, который открывает возможности двум сторо
нам для продолжения диалога, и Беларуси, как одной из участниц процесса,
и странам Европы, в частности Евросоюза, и европейским региональным
организациям, членами которых мы являемся или членами которых мы со
бираемся быть (Совет Европы и в далекой перспективе – Евросоюз).
Можно очень много говорить вокруг того, что отмечено в этом доку
менте в качестве критических замечаний, но мы не будем акцентировать
внимание на той критике, которая содержится в предварительном заклю
чении БДИПЧ ОБСЕ. Мы будем сосредотачивать свое внимание на тех
ключевых позитивных моментах, которые отмечены в этом документе.
Там есть раздел, который мы считаем совершенно политическим, который
дает политическую оценку тому, что состоялось в нашей стране – выборам
и избирательному процессу.
Мы обращаем внимание на то, что европейские организации сделали
вывод о том, что изоляция Беларуси нецелесообразна. Она контрпродук
тивна. Она не принесла тех результатов, которые кто-то мог ожидать со
стороны Европы. Беларусь не может оказаться изолированной от той ча
сти мира, в которой мы живем. Беларусь не может находиться в отрыве
от общеевропейских процессов – и политических, и экономических. Мы
являемся прямыми участниками этих процессов.
Что мы рассматриваем также в позитивном ключе, это то, что европей
ские институты обратили внимание на те элементы и структуры, которые у
нас появляются в обществе. Именно гражданские элементы. Рост полити
ческих партий и неправительственных организаций. Те ключевые струк
туры, которые относятся сегодня к элементам гражданского общества.
Конечно, они требуют такого развития, чтобы самостоятельно наработать
базу, на которой будут основывать свою деятельность. Конечно, они нуж
даются в большей численности, но это те задачи, которые они имеют воз
можность решать в ходе предстоящей деятельности после выборов.
Мы обратили внимание также на то, что не совсем верно был сделан
перевод основного момента или пункта № 1 в политическом заключении.
БДИПЧ ОБСЕ сама обратила на это внимание. В русском тексте перевода
документа сказано, что – я процитирую то, что будет исправлено, – избира
тельный процесс в период проведения президентских выборов в Беларуси в
2001 году не удалось провести в соответствии с подходами ОБСЕ. Это зна
чит, что страна работала в этом направлении. Это значит, что мы предпри
нимали усилия. Не все нам удалось, действительно, но у нас впереди есть
хороший период продуктивного сотрудничества с этими же европейскими
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институтами, с тем, чтобы выйти на основе общей платформы для будущей
совместной деятельности. Мы предполагаем в ближайшее время предста
вить свой анализ и свои подходы развития отношений со странами Евросо
юза и европейскими институтами, исходя из сегодняшних реалий, исходя
из желаний Президента и Правительства развивать такое сотрудничество.
Таким образом, заканчивая размышления по поводу документа, с ко
торым вы хорошо знакомы, я еще раз хочу подтвердить желание Прави
тельства действовать и рассматривать этот документ в качестве конструк
тивного документа, на основании которого мы, обе стороны, Беларусь
и европейские институты, страны Евросоюза, должны и готовы развивать
двустороннее и многостороннее сотрудничество в Европе.
Вы, конечно, обратили внимание, что не все наблюдатели, действо
вавшие под эгидой ОБСЕ, воспринимали тот подход и документ, который
в итоге был принят. Были разные мнения, и мы это приветствуем, посколь
ку там были представлены совершенно разные институты и люди, предста
вители от политических партий. В этой группе было много представителей,
которые не соглашались и не согласились с оценкой, которая прозвучала
в этом документе. Эти оценки, которые были сделаны отдельными группа
ми наблюдателей, входивших в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ, – они про
звучали, они тоже известны. Они у нас имеются. Мы также имеем заявление
от группы наблюдателей, действовавших от стран СНГ. Оно рассматривает
ся нами позитивно. Мы также имеем заявление от миссии наблюдателей от
Ассоциации организаторов выборов стран Центральной и Восточной Евро
пы, которое мы рассматриваем тоже в качестве позитивного документа.
Таким образом, страна поступила совершенно правильно и справедли
во, открыто, еще раз демонстрируя свой открытый подход к тому, что со
стоялось 9 сентября, – президентским выборам. Я удовлетворен тем, что
в наблюдении за этими выборами приняло участие большое количество
внутренних наблюдателей, так же как и международных. Я сейчас не готов
сказать общее количество, но их было больше 20 тысяч человек. Это бес
прецедентный случай для истории постсоветских государств. Примерно та
кие же оценки в свое время прозвучали по итогам президентских выборов,
состоявшихся в Украине и Киргизии. В ближайшее время, я полагаю, евро
пейские институты смогут переоценить свои подходы к развитию сотруд
ничества с Беларусью на основе готовности с нашей стороны позитивно
рассматривать эти подходы, сотрудничество и совместно с европейскими
институтами и странами Евросоюза с помощью Правительства Беларуси
и с участием неправительственных организаций действительно создавать
элементы и строить гражданское общество, о котором мы так много гово
рим и которое у нас только зарождается. <...>
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 3. С. 96–99.
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№ 33
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВІЗІЦЕ
Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ СТАРШЫНІ ВЫШЭЙШАГА
САВЕТА АБАРОНЫ ВЯЛІКАЙ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ
НАРОДНАЙ ЛІВІЙСКАЙ АРАБСКАЙ ДЖАМАХІРЫІ
А. ЮНІСА ДЖАБЕРА
г. Мінск

[18] верасня 2001 г.

14–17 сентября 2001 г. в Республике Беларусь с рабочим визитом во гла
ве официальной делегации находился Председатель Высшего Совета обо
роны Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джа
махирии А. Юнис Джабер.
14 сентября А. Юнис Джабер был принят Президентом Республики Бе
ларусь А. Г. Лукашенко. В ходе встречи обсуждались вопросы двусторонне
го сотрудничества в сфере экономики, торговли, науки. Глава государства
подчеркнул, что белорусско-ливийские отношения должны развиваться
более динамично. С этой целью в ближайшее время пройдет заседание Со
вместной Белорусско-Ливийской комиссии по экономическому, торгово
му и научно-техническому сотрудничеству.
А. Юнис Джабер передал белорусскому Президенту личное послание от
Руководителя Ливийской революции М. Каддафи105.
Во время переговоров главы ливийской делегации с Премьер-мини
стром Республики Беларусь В. В. Ермошиным обсуждались основные
аспекты экономического, торгового и научно-технического сотрудниче
ства Беларуси и Ливии.
В ходе визита подписаны документы, направленные на дальнейшее
расширение белорусско-ливийских отношений. Договорно-правовую
базу, имеющуюся между двумя странами, дополнили Протокол о сотруд
ничестве между Белорусской торгово-промышленной палатой и Общим
союзом торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат Ливии,
а также ряд меморандумов о намерениях о совместных инвестициях в бан
ковско-финансовой сфере, в области нефтяной и химической промыш
ленности, о взаимопонимании между Минским городским исполнитель
ным комитетом и Народным комитетом г. Триполи.
СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ
по итогам визита Председателя Высшего Совета обороны Великой
Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии
Абу Бакра Юниса Джабера в Республику Беларусь
В целях дальнейшего развития белорусско-ливийского сотрудничества,
основы которого были заложены в ходе визита Президента Республики
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Беларусь А. Г. Лукашенко в Ливию 31 октября – 1 ноября 2000 года и его
встречи с Руководителем Ливийской революции М. Каддафи106, и по при
глашению руководства Республики Беларусь Председатель Высшего Со
вета обороны Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской
Джамахирии Абу Бакр Юнис Джабер, личный посланник Руководителя
Ливийской революции, посетил Республику Беларусь с рабочим визитом
во главе официальной делегации в период с 14 по 17 сентября 2001 года.
В ходе визита Глава ливийской делегации был принят Президентом Ре
спублики Беларусь А. Г. Лукашенко и передал ему личное послание Руко
водителя Ливийской революции М. Каддафи с поздравлениями по случаю
переизбрания на должность Президента Республики Беларусь. Президент
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко передал Руководителю Ливийской ре
волюции М. Каддафи наилучшие пожелания и возобновил ему свое пригла
шение посетить Республику Беларусь. Председатель Высшего Совета обо
роны Ливии был также принят Премьер-министром Республики Беларусь,
провел переговоры с Государственным секретарем Совета безопасности Ре
спублики Беларусь – помощником Президента Республики Беларусь по на
циональной безопасности, Заместителем Премьер-министра – Министром
иностранных дел Республики Беларусь и Министром обороны Республики
Беларусь. Ливийская делегация посетила ряд белорусских промышленных
предприятий и отметила их высокий технический уровень.
Стороны в теплой и дружественной атмосфере провели обмен мнения
ми по международным и региональным проблемам, представляющим вза
имный интерес.
Стороны выразили взаимное желание расширять сотрудничество меж
ду двумя дружественными странами во всех областях.
Стороны подтвердили необходимость уважения принципов междуна
родного права и положений Устава ООН в международных отношениях.
Стороны заявляют о своем неприятии попыток не соответствующего це
лям и принципам Устава ООН вмешательства во внутренние дела суверен
ных государств под любыми предлогами.
Стороны подтвердили взаимное уважение политики друг друга и из
бранных двумя государствами путей развития.
Стороны отметили, что формирование многополярного мира отвечает
требованиям современности и интересам стран и народов мира, способ
ствует сохранению мира и стабильности во всем мире.
Стороны решительно осудили терроризм, являющийся преступлением
против человечества и серьезным вызовом международной безопасности
и стабильности. Стороны выразили общее мнение о необходимости акти
визации международных усилий на глобальном и региональном уровнях по
борьбе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях.
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Республика Беларусь приветствует активную роль Великой Социали
стической Народной Ливийской Арабской Джамахирии на международ
ном и региональном уровнях, в частности, в деятельности ООН, Лиги
Арабских Государств107, Организации Исламская Конференция108 и Дви
жения неприсоединения. Беларусь приветствует образование Африкан
ского союза109 благодаря усилиям Руководителя Ливийской революции
М. Каддафи.
Стороны подтвердили необходимость скорейшей, полной и оконча
тельной отмены санкций Совета Безопасности ООН, введенных в отно
шении Ливии110.
Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахи
рия рассматривает Республику Беларусь в качестве дружественного евро
пейского государства, одного из учредителей ООН, проводящего самосто
ятельную многовекторную внешнюю политику. Ливия отмечает активную
роль Беларуси в укреплении стабильности в регионе Центральной и Вос
точной Европы.
Стороны выразили твердое намерение поддерживать инициативы друг
друга в ООН и других международных и региональных организациях. Ли
вийская Сторона поддержит кандидатуру Беларуси на выборах в состав не
постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые состоятся в ходе
56-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 2001 года.
Стороны с удовлетворением отметили успехи, достигнутые в развитии
белорусско-ливийских отношений. С учетом значительных, еще не задей
ствованных возможностей двустороннего сотрудничества стороны рас
смотрели пути углубления взаимовыгодных связей во всех сферах.
Стороны приветствуют подписание Меморандума о взаимопонимании
о совместных инвестициях в банковско-финансовой области, Меморан
дума о взаимопонимании об инвестициях и совместном осуществлении
проектов в области промышленности, Меморандума о взаимопонимании
о совместных инвестициях в области нефтяной и нефтехимической про
мышленности, Соглашения о сотрудничестве между Минским городским
исполнительным комитетом и Народным комитетом города Триполи и Со
глашения о сотрудничестве между Белорусской торгово-промышленной
палатой и Общим союзом торгово-промышленных и сельскохозяйствен
ных палат Ливии, укрепляющих договорно-правовую базу двусторонних
отношений.
Стороны договорились осуществить во взаимоприемлемые сроки об
мен визитами на разных уровнях, что будет значительно содействовать
дальнейшему полномасштабному, долгосрочному и взаимовыгодному со
трудничеству между двумя странами.
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Стороны договорились провести в первой половине ноября 2001 года
первое заседание Совместной Белорусско-Ливийской комиссии по торго
вому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в целях со
гласования обмена в 2002 году делегациями экспертов в соответствующих
областях для активизации работы в инвестиционной, нефтехимической
и деревообрабатывающей сферах, сельском хозяйстве, геологоразведке,
здравоохранении, энергетике, туризме, образовании, науке и технике,
а также других областях, представляющих взаимный интерес.
Стороны выразили намерение более тесно координировать свои дей
ствия и поддерживать политический диалог по двусторонним, междуна
родным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
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№ 34
ВЫСТУПЛЕННЕ КІРАЎНІКА БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ,
НАМЕСНІКА ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Г. В. НАВІЦКАГА НА 45-й ГЕНЕРАЛЬНАЙ
КАНФЕРЭНЦЫІ МАГАТЭ111
г. Вена

17 верасня 2001 г.

Уважаемый Господин Председатель,
В начале своего выступления хотел бы присоединиться к соболезно
ваниям, которые сегодня прозвучали в адрес жертв и родственников по
страдавших в результате недавнего террористического акта в США. Эта
ужасная трагедия еще раз продемонстрировала всему миру, что терроризм
не признает национальных границ и с ним необходимо бороться совмест
ными усилиями всего мирового сообщества.
Господин Председатель,
От имени делегации Республики Беларусь поздравляю Вас с избранием
на пост Председателя 45-й Генеральной конференции МАГАТЭ. Уверен,
что под Вашим руководством Конференция успешно выполнит стоящие
перед ней задачи.
Хотел бы также приветствовать вступление в МАГАТЭ Югославии
и Ботсваны и выразить готовность Беларуси сотрудничать с ними в рамках
деятельности Агентства.
Господин Председатель,
Человечество вступило в двадцать первый век, обремененное целым
рядом глобальных проблем. Многие из них не только не решены, но и с
каждым годом обостряются.
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Остро стоит вопрос об изменении климата в результате выбросов в ат
мосферу парниковых газов, связанных с производством энергии. Мы
разделяем мнение о том, что для удовлетворения будущих потребностей
человечества в электроэнергии необходимо использовать все доступные
технологии для ее производства.
Многие государства, заинтересованные в своей энергетической неза
висимости, планируют развивать или уже развивают ядерную энергетику.
Однако будущее ядерной энергетики во многом зависит от успехов в раз
работке реакторов и топливных циклов нового поколения, которые обла
дали бы повышенной безопасностью, обеспечивали соблюдение режима
нераспространения и являлись экономически конкурентоспособными.
Поэтому Беларусь всемерно поддержала выдвинутую на Саммите тыся
челетия ООН112 инициативу Президента Российской Федерации В. В. Пу
тина – обеспечить производство энергии безопасным и экологически при
емлемым способом и предотвратить распространение ядерного оружия.
В этой связи мы расцениваем, как весьма перспективный разработан
ный под эгидой Агентства проект по инновационным ядерным реакторам
и топливным циклам. Мы надеемся, что его успешное выполнение откро
ет новые перспективы в сфере энергетического применения ядерных тех
нологий.
Беларусь изучает возможность создания собственного атомного энерге
тического комплекса, однако решение о строительстве АЭС будет принято
только после тщательного научно-экономического анализа и всенародно
го референдума по этому вопросу.
В то же время мы с удовлетворением отмечаем значительный вклад,
который продолжает вносить в устойчивое развитие человечества исполь
зование неэнергетических ядерных технологий в науке, промышленно
сти, сельском хозяйстве и медицине. Мы полагаем также, что необходима
дальнейшая работа по распространению знаний о сравнительных преиму
ществах ядерных методов.
Господин Председатель,
Беларусь была одним из первых государств, на деле доказавших привер
женность принципам нераспространения ядерного оружия.
Мы добровольно отказались от обладания ядерным оружием. Вывели
его со своей территории. Подписали Договор о нераспространении ядер
ного оружия113 в качестве неядерного государства и Соглашение о приме
нении гарантий с Агентством114.
Беларусь в числе первых подписала Договор о всеобъемлющем запре
щении ядерных испытаний115 и в ходе 55-й сессии Генеральной Ассамблеи
ООН депонировала ратификационную грамоту.
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Мы намерены и далее способствовать укреплению режима междуна
родной безопасности, в том числе по линии ООН. Пользуясь этой воз
можностью, хотел бы обратиться к присутствующим здесь делегациям с
просьбой поддержать заявку Беларуси на избрание в качестве непостоян
ного члена Совета Безопасности ООН.
Совершенствование системы обеспечения радиационной безопасности
является одной из главных задач каждого государства.
По нашему мнению, целесообразно предусмотреть в документах
МАГАТЭ не только необходимость ведения учета утраченных источников,
но и учет бесхозных (обнаруженных) источников на международном уровне.
Международные обязательства по взаимодействию государств в сфе
ре обеспечения безопасности и сохранности радиационных источников,
в частности обнаружение владельца утраченного источника, возврат его
стране происхождения, взаимное информирование и т. д., будут способ
ствовать более полному и широкомасштабному применению основных
норм безопасности.
Господин Председатель,
Беларусь выражает сожаление в связи с тем, что только 69 государств
являются сторонами Конвенции о физической защите ядерного матери
ала116, открытой для подписания в 1980 г., и призывает все государства –
члены Агентства рассмотреть возможность присоединения к ней.
Мы придаем большое значение укреплению международного режима
физической защиты.
Мы приветствуем выводы созданной по решению Генерального дирек
тора в 1999 г. Неформальной группы экспертов открытого состава, выступившей за пересмотр Конвенции о физической защите ядерного материала.
Наша страна удовлетворена усилиями, предпринимаемыми Агентством
для борьбы с незаконным оборотом ядерных и радиоактивных материалов.
Надеемся, что масштабы этой деятельности будут сохранены и расшире
ны. В этой связи следует отметить как весьма успешный региональный
проект технического сотрудничества «Физическая защита и обеспечение
сохранности ядерного материала».
Надеемся, что Секретариат продолжит работу как по подготовке кадров
в этой области, так и по укреплению технического потенциала заинтере
сованных государств-членов.
Пользуясь случаем, хотели бы подтвердить нашу заинтересованность
в реализации обсуждаемой Программы возвращения отработавшего то
плива исследовательских реакторов в рамках Трехсторонней инициативы
с участием МАГАТЭ, Российской Федерации и США.
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Господин Председатель,
На протяжении более 15 лет Беларусь несет бремя преодоления по
следствий чернобыльской катастрофы. В результате загрязнения радио
нуклидами из хозяйственного пользования выведено более 6 тысяч 148 км
земель, или 23 % территории Беларуси, в т. ч. 3 тысячи 148 км сельскохо
зяйственных угодий.
Дозы, получаемые населением, наряду с психологическим стрессом
и другими неблагоприятными видами воздействия, определяют ухудшение
состояния здоровья населения пострадавших районов, особенно детей.
Специалисты полагают, что длительное радиационное облучение ма
лыми дозами повышает чувствительность организма к воздействию других
неблагоприятных факторов (свинец, нитраты и др.). При этом группой по
вышенного риска помимо «ликвидаторов» и эвакуированного населения
являются все проживающие на загрязненных территориях.
Достоверное установление взаимосвязи между радиационным факто
ром, дозой облучения и заболеваемостью является крайне сложным. Бес
прецедентный рост случаев заболеваемости щитовидной железы у детей
Беларуси свидетельствует о том, что наши знания о возможных радиоло
гических последствиях ядерных аварий недостаточны.
Масштабы постчернобыльских проблем намного превосходят имею
щиеся у Беларуси возможности. В этой связи нам особо хотелось бы под
черкнуть роль, которую играют в деле преодоления последствий черно
быльской аварии МАГАТЭ и его Генеральный директор М. Эль-Барадей117.
Понимание и озабоченность существующими сегодня в Беларуси пробле
мами, связанными с чернобыльской аварией, были продемонстрирова
ны Генеральным директором в ходе его недавнего визита в Беларусь. Мы
приветствуем прозвучавшее сегодня предложение Генерального директора
о создании единого международного форума по проблемам Чернобыля.
Таким образом, мы еще раз убеждаемся в намерении Агентства продол
жать сотрудничество с пострадавшими странами по преодолению послед
ствий чернобыльской аварии. Позвольте, господин Эль-Барадей, выра
зить нашу искреннюю признательность за понимание и конструктивное
сотрудничество, заверить Вас в нашей готовности всемерно содействовать
эффективной реализации деятельности Агентства в Беларуси.
Господин Председатель,
Беларусь придает большое значение Программе технического сотруд
ничества Агентства и рассматривает ее в качестве одного из важных ин
струментов развития ядерной науки и технологий.
Мы активно взаимодействуем с МАГАТЭ в реализации Программы тех
нического сотрудничества, в том числе в рамках преодоления последствий
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аварии на Чернобыльской АЭС, и будем и далее оказывать разносторон
нюю поддержку проектов Агентства в Беларуси.
К примеру, недавно в рамках проекта Агентства состоялся запуск ли
нии по производству масла из семян рапса, выращенного на загрязненных
в результате чернобыльской аварии территориях. Этот проект будет содей
ствовать восстановлению нормальной жизни на загрязненных территори
ях, а также решению экономических проблем проживающего там населе
ния. В открытии производственной линии принял участие Генеральный
директор МАГАТЭ.
Беларусь вносит свой вклад в развитие технического сотрудничества
в Европе. Мы проводим образовательные курсы и стажировки для пред
ставителей государств региона. Только в этом году в Минске пройдут
4 учебных мероприятия МАГАТЭ.
В заключение, господин Председатель, я хотел бы от имени Прави
тельства Республики Беларусь положительно оценить работу Агентства
в 2000 г. и предложить утвердить Ежегодный доклад.
Беларусь поддерживает избрание господина Эль-Барадея в качестве Ге
нерального директора МАГАТЭ.
Мы выражаем также согласие с программой и бюджетом МАГАТЭ на
2002–2003 гг.
Благодарю Вас.
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№ 35
ЗАЯВА МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У СУВЯЗІ
З ПАДРЫХТОЎКАЙ ЗША ДА АКТАЎ ПАКАРАННЯ АСОБАЎ,
ШТО ЗВЯЗАНЫ З ТЭРАКТАМІ 11 ВЕРАСНЯ 2001 г.
г. Мінск

21 верасня 2001 г.

В преддверии готовящейся Соединенными Штатами акции возмездия
лицам, ответственным за бесчеловечные акты террора в Нью-Йорке и Ва
шингтоне 11 сентября 2001 года, Правительство Республики Беларусь за
являет о своей твердой поддержке согласованных усилий международного
сообщества по борьбе с терроризмом и искоренению актов терроризма.
Республика Беларусь никогда не предоставляла и не будет предостав
лять террористам финансовой помощи, информации или убежища, не
будет оказывать им организационную поддержку и будет активно сотруд
ничать со всеми заинтересованными государствами в целях предания пра
восудию организаторов и вдохновителей террористических актов.
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Республика Беларусь выступает за добровольное принятие всеми госу
дарствами мира кодекса противодействия терроризму и исходит из того,
что эффективная борьба с одной из наиболее опасных угроз человеческой
цивилизации в XXI веке возможна только при условии объединения поли
тической воли и ресурсов государств мира. Каждая страна, вне зависимо
сти от степени своей развитости, экономического и военного потенциала,
культурных и религиозных особенностей, способна внести важный вклад
в достижение общей победы мирового сообщества над терроризмом.
Как одна из стран, в наибольшей степени пострадавших от ужасов и ли
шений последней мировой войны, Республика Беларусь поддерживает
мнение многих стран мира о недопустимости переноса вины и ответствен
ности отдельных лиц и групп людей на целые народы и государства. Взве
шенный и сдержанный подход к использованию военной силы будет сви
детельством осознания государствами, намеренными вести решительную
борьбу с терроризмом, своей ответственности за сохранение глобального
мира и стабильности, за предотвращение новой мировой войны.
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№ 36
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ УДЗЕЛЕ ЎРАДАВАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У ПАСЯДЖЭННІ САВЕТА КІРАЎНІКОЎ
УРАДАЎ КРАІН – УДЗЕЛЬНІЦ СНД
г. Мінск

28 верасня 2001 г.

28 сентября 2001 г. в Москве состоялось заседание Совета глав правит ельств стран – участниц СНГ. Оно проходило на фоне напряженной
международной обстановки, сложившейся в связи с террористическими
актами в США, поэтому участники встречи единодушно приняли специа
льное заявление, осуждающее международный терроризм, а также сепа
ратизм и национализм.
Республику Беларусь на заседании представлял Премьер-министр
В. В. Ермошин.
Перед началом работы Совета состоялась встреча премьер-министров с
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным.
Повестка дня заседания Совета глав правительств стран – участниц
СНГ включала 17 основных и два дополнительных вопроса. Они касались
сотрудничества государств в различных областях жизнедеятельности Со
дружества. Руководители правительств проанализировали совместную ра
боту за 10 лет, дали оценку интеграционным процессам накануне юбилея
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СНГ. Приняты документы по финансированию Антитеррористического
центра, а также по обеспечению промышленной безопасности на произ
водственных объектах. Подписаны соглашения, касающиеся норм и тре
бований по ввозу на территории стран СНГ товаров и культурных ценно
стей, а также их вывозу. Приняты документы по развитию сотрудничества
в сфере образования.
Был заслушан ход реализации Концепции установления согласованной
тарифной политики на железнодорожном транспорте стран – участниц СНГ.
После заседания Совета В. В. Ермошин заявил журналистам, что бело
русская сторона не удовлетворена ходом решения проблемы установления
железнодорожных тарифов на перевозку грузов по территории России.
Здесь придется работать на двусторонней основе с теми государствами,
с которыми Беларусь осуществляет взаимные перевозки.
Премьер-министр высказал мнение, что основным вопросом на сегод
няшний день должно стать создание зоны свободной торговли и равных
условий для субъектов хозяйствования стран Содружества.
В данной связи В. В. Ермошин поддержал позицию В. В. Путина, ко
торый высказался за необходимость разработки действенных мер в деле
строительства СНГ.
После завершения саммита Премьер-министр Республики Беларусь
провел в Москве двусторонние встречи с Председателем Правительства
Российской Федерации М. М. Касьяновым118, Премьер-министром Укра
ины А. К. Кинахом119 и Премьер-министром Молдовы В. Тарлевым120.
ЗАЯВЛЕНИЕ
глав правительств государств – участников
Содружества Независимых Государств
Главы правительств государств – участников Содружества Независи
мых Государств, собравшиеся в г. Москве на заседание Совета глав прави
тельств СНГ, решительно осуждают беспрецедентный акт международно
го терроризма, совершенный на территории США 11 сентября 2001 года,
и искренне выражают глубокое соболезнование всем пострадавшим, се
мьям и близким погибших. Мы подчеркиваем, что наглый вызов террори
стов должен получить совместный отпор мирового сообщества.
Сегодня международный терроризм выдвинулся на одно из первых мест
среди угроз безопасности и стабильности в мире. Необходимо от полити
ческих заявлений перейти к конкретным шагам и действиям, выработать
стратегию и механизм долгосрочного международного сотрудничества для
обеспечения эффективности антитеррористических мероприятий. Такие
мероприятия должны проводиться в соответствии с Уставом ООН, при
безусловном соблюдении норм международного права. Они призваны не
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только предотвратить повторение трагедий, нейтрализовать террористи
ческие центры и их лидеров, но и ликвидировать питательную среду тер
роризма и других насильственных проявлений экстремизма.
Особое внимание следует уделить мерам противодействия финансиро
ванию террористических и экстремистских организаций и групп, причем
эти усилия должны быть направлены на обеспечение безопасности как
своего государства, своих граждан, так и – в равной степени – других го
сударств и их граждан.
Центром по координации комплексного антитеррористического сотруд
ничества государств, в том числе на региональном уровне, призваны стать
прежде всего Организация Объединенных Наций, ее Совет Безопасности.
Пример последовательного регионального взаимодействия в этой об
ласти демонстрируют государства – участники Содружества Независимых
Государств, осуществляющие на скоординированной правовой основе
комплекс мер по борьбе с международным терроризмом. Создан и присту
пил к работе Антитеррористический центр СНГ. Мы намерены повышать
уровень взаимного доверия и оперативности в работе органов безопасно
сти, специальных служб государств-участников с тем, чтобы сделать анти
террористическое сотрудничество в рамках СНГ более результативным.
Мы подтверждаем нашу готовность принять участие в усилиях миро
вого сообщества по формированию глобальной системы безопасности,
способной противостоять новым угрозам и вызовам, и с этой целью тесно
сотрудничать со всеми государствами, международными организациями
и региональными структурами.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 4. С. 22–24.

№ 37
ДАВЕДКА «НА ШЛЯХУ БУДАЎНІЦТВА САЮЗНАЙ
ДЗЯРЖАВЫ», СКЛАДЗЕНАЯ Ў МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

Не пазней верасня 2001 г.

8 декабря 1999 г. президентами Беларуси и России был подписан До
говор о создании Союзного государства. Договор определил принципы
создания Союзного государства и систему органов, которым придается
особое значение в организации эффективной работы по его реализации.
За период, прошедший с момента вступления в силу Договора о созда
нии Союзного государства, сформированы и работают Высший Государ
ственный Совет121, Совет Министров122 и Постоянный Комитет123 Союз
ного государства. Разработаны и утверждены нормативные правовые акты,
регламентирующие их деятельность.
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Строительство Союзного государства – дело новое, затрагивающее
практически все сферы жизнедеятельности двух суверенных государств,
и рассчитано на длительную перспективу.
Основной задачей и главной целью интеграции Республики Беларусь
и Российской Федерации является создание единого экономического
пространства, обеспечивающего устойчивое и динамичное социальноэкономическое развитие каждого государства.
В этой работе главные усилия органов управления Союзного государ
ства направлены на создание условий для свободного движения капита
лов, рабочей силы, товаров и услуг, снятие различных административных
барьеров, ограничений и запретов.
Меры, принятые в предыдущие годы в этом направлении, создали опре
деленную правовую базу и сформировали реальные механизмы проведе
ния согласованной экономической политики. Наполнение конкретным
содержанием Таможенного союза и формирование на его основе единого
таможенного пространства, реализация соглашений о создании равных
условий субъектам хозяйствования, о единой структурной промышленной
политике, о единой налоговой политике, унификация хозяйственного за
конодательства – далеко не полный перечень слагаемых этой политики.
С целью выравнивания основных макроэкономических показателей
и проведения единой структурной политики разработан и реализуется
прогноз социально-экономического развития Союзного государства на
2001 г. и параметры прогноза на период до 2003 г. Он отражает основные
направления формирования единого экономического пространства Со
юзного государства, включает динамику социально-экономических по
казателей Беларуси и России на 2001 г. и основные макроэкономические
параметры до 2003 г., а также меры по обеспечению устойчивого эконо
мического роста в обеих странах. Как результат – наметилась позитивная
динамика основных макроэкономических показателей как в целом в эко
номиках двух стран, так и в развитии отдельных отраслей и производстве
важнейших видов продукции. В Российской Федерации и Республике Бе
ларусь за последние два года обеспечены высокие темпы роста валового
внутреннего продукта, промышленного и сельскохозяйственного произ
водства, инвестиций в основной капитал, ввода в действие жилых домов,
грузооборота предприятий транспорта, розничного товарооборота, реаль
ных денежных доходов населения. В 2000 г. валовой внутренний продукт
в Республике Беларусь возрос по сравнению с 1999 г. на 5,8 %, в Россий
ской Федерации – на 7,7 %, производство продукции промышленности
выросло в Беларуси на 8 %, в России – на 9 %.
Достигнутые темпы роста экономики по важнейшим показателям значи
тельно превышают оценки, заложенные в прогнозах социально-экономи
ческого развития Республики Беларусь и Российской Федерации на 2000 г.
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Беларусь и Россия практически восстановили объем взаимного товаро
оборота в 9,5 млрд долл. США, достигнутый в 1997 г. В 2000 г. он составил
9,3 млрд долл. США и превысил уровень 1999 г. в 1,3 раза. По итогам 2000 г.
Беларусь стала вторым по объему после Германии торговым партнером
России, ее доля в общем объеме внешнеторгового оборота России соста
вила 6,2 %. Доля России в объеме торговли Беларуси составила 58,6 %.
Основными статьями экспорта из Беларуси являются средства транс
порта, машины, оборудование и механизмы, текстиль и текстильные из
делия, пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые изделия, металлы
и изделия из них, готовые пищевые продукты, продукция химической и
связанных с ней отраслей промышленности.
В российском экспорте в Беларусь основное место занимают минераль
ные продукты, в том числе энергоресурсы, металлы и изделия из них, ма
шины, оборудование и механизмы, продукция химической и связанных
с ней отраслей промышленности, пластмассы и изделия из них, каучук
и резиновые изделия, средства транспорта.
Одним из значимых направлений экономической интеграции Беларуси
и России является сотрудничество топливно-энергетических комплексов,
основанное на формировании единого баланса топливно-энергетических
ресурсов.
Республика Беларусь может активно участвовать в разработке нефтя
ных месторождений на территории Российской Федерации. Нефтяная
отрасль Республики Беларусь сохранила научные и производственные ка
дры, имеющие опыт работы в условиях Крайнего Севера.
Республикой Беларусь и Российской Федерацией подписан и реализу
ется ряд соглашений и договоров в области транспорта. Проведен анализ
нормативных правовых актов и принимаются меры по их унификации.
Одной из эффективных форм кооперации промышленности с учетом
привлечения банковских структур является происходящий в последние
годы в Беларуси и России процесс создания межгосударственных финан
сово-промышленных групп (МФПГ124). Сформированы МФПГ «БелРус–
Авто», «Электронные технологии», «Формат», «Межгосметиз», «Интера
гроинвест», «Оборонительные системы» и другие.
Так, реализация Программы «Развитие производства телеаппаратуры
на предприятиях Республики Беларусь и Российской Федерации» в рамках
МФПГ «Электронные технологии» положила начало возрождению целой
отрасли электронной промышленности.
Важнейшей составляющей экономической интеграции является фор
мирование единого таможенного пространства. Эта задача определена в
качестве одной из приоритетных в договорах о Сообществе и Союзе Бела
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руси и России, создании Союзного государства, соглашениях о Таможен
ном союзе и о создании равных условий субъектам хозяйствования125, ряде
других документов.
Начиная с Соглашения о Таможенном союзе, проделан значительный
объем работы, в результате которой унифицированы таможенные кодек
сы, законодательство в области защиты экономических интересов при
осуществлении внешней торговли. Подписаны соглашения, сближающие
национальные нормативно-правовые акты по вопросам таможенных по
шлин, мер тарифного и нетарифного регулирования, внешнеторговой де
ятельности, таможенного контроля и оформления, перемещения товаров
физическими лицами и ряд других. Был подписан Договор об учреждении
Евразийского экономического сообщества126. Этим Договором была уч
реждена новая международная организация, которая создается для более
эффективного продвижения процесса формирования Таможенного союза
и единого экономического пространства, что позволит выйти на новый,
более качественный уровень экономической интеграции между Республи
кой Беларусь, Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Кыргыз
ской Республикой и Республикой Таджикистан. Образованы и работают
Таможенный комитет Союзного государства и Комиссия по таможеннотарифному и нетарифному регулированию при Совете министров Союз
ного государства.
С целью осуществления единой торговой и таможенно-тарифной по
литики в отношении третьих стран и международных организаций и объ
единений практически унифицированы торговые режимы, применяемые
в торговле с третьими странами, ведутся переговоры о присоединении
к Всемирной торговой организации.
Заложены основы финансовой системы Союзного государства. В со
ответствии со статьей 13 Договора о создании Союзного государства
и Программой действий по реализации его положений в 2000 г. подписа
но Соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией
о введении единой денежной единицы и формировании единого эмис
сионного центра Союзного государства127. 31 мая 2001 г. состоялся обмен
ратификационными грамотами и указанное Соглашение вступило в силу.
Сформирован и утвержден бюджет Союзного государства на 2001 г.
в размере 2360365,7 тыс. российских рублей.
Доля Республики Беларусь в союзном бюджете составляет 820000,0 тыс.
российских рублей, доля Российской Федерации – 1526381,8 тыс. россий
ских рублей.
Большая часть бюджета (95,6 %) будет использована на финансирова
ние программ Союзного государства.
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Создание единого экономического пространства, реализация союзных
и межрегиональных научно-технических, инновационных, инвестицион
ных и других целевых программ и проектов позволяет более эффективно
использовать производственные мощности двух стран, что будет способ
ствовать расширению взаимной торговли, поддержанию необходимого
уровня обороноспособности и безопасности создаваемого Союзного го
сударства. При этом реализация программ должна обеспечить ускорение
и углубление интеграционных процессов, повышение эффективности
функционирования национальных экономик, общего рынка товаров, ус
луг, капитала и рабочей силы.
Есина М. Ю.,
советник Управления по делам Союза Беларуси и России
Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 3. С. 55–58.

№ 38
ЗАЯВА ПРЭС-САКРАТАРА МЗС
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АДНОСНА ПРЫНЯЦЦЯ
Саветам Бяспекі ААН РЭЗАЛЮЦЫІ
АБ БАРАЦЬБЕ З МІЖНАРОДНЫМ ТЭРАРЫЗМАМ
г. Мінск

1 кастрычніка 2001 г.

Республика Беларусь приветствует принятие резолюции 1373 Совета
Безопасности ООН о борьбе с международным терроризмом128. Резолю
ция предусматривает широкий комплекс обязательных для стран – членов
ООН мер, призванных лишить международный терроризм финансовой
и организационной поддержки и стимулировать более эффективную борь
бу мирового сообщества с этим злом XXІ века.
Это решение знаменует не только единство членов мирового сообще
ства в осознании необходимости борьбы с международным терроризмом.
Резолюция демонстрирует решимость стран мира вести борьбу с террориз
мом совместными комплексными усилиями, последовательно и жестко.
Республика Беларусь поддерживает изложенный в резолюции Совета
Безопасности ООН подход и намерена конкретными действиями и далее
демонстрировать свою приверженность антитеррористической солидар
ности в рамках ООН и международному сотрудничеству по практическому
противодействию террористической угрозе.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 4. С. 137–138.
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№ 39
ВЫСТУПЛЕННЕ МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ М. М. ХВАСТОВА НА 31-й СЕСІІ
ГЕНЕРАЛЬНАЙ КАНФЕРЭНЦЫІ ЮНЕСКА
г. Парыж

16 кастрычніка 2001 г.

Уважаемый господин Председатель Генеральной конференции,
Уважаемый господин Генеральный директор,
Дамы и господа,
Нынешняя тридцать первая сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО
проходит в особых политических условиях. Чудовищные теракты 11 сен
тября в Нью-Йорке и Вашингтоне, развернувшиеся военные действия в
Афганистане стали точкой отсчета качественно новой международной си
туации.
Ситуации, которая со всей остротой ставит на повестку дня вопрос о не
обходимости объединить усилия мирового сообщества для борьбы с таким
глобальным злом, как международный терроризм, — и в первую очередь
с его политическими, экономическими и социальными корнями.
Проведение Международного года диалога между цивилизациями яви
лось своего рода предвидением со стороны мирового сообщества кри
зисной ситуации в мире. К сожалению, эта благая инициатива не смогла
предупредить страшной трагедии, свидетелями которой мы все стали.
Сегодня мировое сообщество должно сделать максимум возможного,
чтобы защитить любого человека в любой точке земного шара от терро
ризма. Предпринимаемые с этой целью усилия должны быть системными,
эффективными и, что хотел бы отметить особо, – взвешенными. Недопу
стим перенос вины и ответственности конкретных лиц и групп лиц на це
лые народы и государства. Проблема терроризма, как составляющая про
блемы насилия, не может быть решена силовыми методами. Уже сегодня
мир, настороженно наблюдающий за боевыми действиями в Афганистане,
начинает осознавать их недостаточную эффективность.
Господин Председатель,
На наш взгляд, в поиске адекватных решений проблем глобального ха
рактера особая роль принадлежит ЮНЕСКО – организации интеллекту
ального сотрудничества, чья деятельность носит долгосрочный характер,
рассчитана на постепенное изменение общечеловеческого сознания в це
лях искоренения причин насилия – терроризма в частности.
Сегодня важнейшими направлениями деятельности ЮНЕСКО в рам
ках ее компетенции являются отстаивание культурного разнообразия в ус
ловиях процесса глобализации, решение этических проблем, связанных
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с так называемой «генетической революцией» и обеспечение всеобщего
доступа к качественному базовому образованию.
Мы с удовлетворением констатируем успех процесса реформирования
ЮНЕСКО, настойчиво и неуклонно проводимого Генеральным директо
ром – от оптимизации структуры Секретариата до углубленного осмыс
ления роли Организации, позволяющего реадаптироваться в соответствии
с происходящими в мире переменами. Предлагаемые проекты Средне
срочной стратегии, Программы и бюджета на двухлетие в полной мере от
ражают сущность предпринимаемых реформ.
Беларусь, являясь членом Исполнительного совета, внесла свой вклад
в разработку проектов.
Наша страна придает большое значение нормативной деятельно
сти ЮНЕСКО. Нам представляется весьма важным проект Декларации
о культурном разнообразии129. Уверен, что Декларация станет ориентиром
для правительств в выработке национальной политики в области культу
ры. Этой же цели способствовала бы и разработка нового международного
нормативного акта об охране нематериального культурного наследия.
Для Беларуси весьма полезным оказался опыт ЮНЕСКО при разработ
ке и проведении реформы национальной системы образования. Конкрет
ными задачами в этой области, определенными Дакарским форумом130,
являются повышение качества образования путем диверсификации его
содержания и методов, а также пропагандирование универсальных цен
ностей в целях содействия демократии и миру.
Представляется весьма эффективной такая форма выработки направ
лений деятельности, как всемирные тематические форумы и «круглые сто
лы» с участием министров. Хочется пожелать, чтобы Глобальный альянс за
культурное разнообразие, задуманный как одна из форм гибкого партнер
ства между частным и государственным сектором и гражданским обще
ством, определил для себя задачи как с учетом решений Стокгольмской
конференции по культурной политике в целях развития, так и дискуссий
«круглых столов». Примером такого комплексного подхода к развитию
культуры, на наш взгляд, является предлагаемый проект по Мирскому
замку, включенному в Список всемирного наследия131.
Мы уверены, что «круглый стол», которому в ходе нынешней сессии
предстоит обсудить проблемы биоэтики, сыграет свою позитивную роль
как в процессе согласования видения проблем на национальном и регио
нальном уровнях, так и в целом для дальнейшей деятельности ЮНЕСКО.
В этой связи мне хотелось бы подчеркнуть продуктивность Международ
ного конгресса по вопросам образования и науки, проведенного в Минске
при содействии Венецианского бюро ЮНЕСКО132. Этот форум, на наш
взгляд, эффективно рассмотрел проблемы выполнения решений Всемир
ной конференции по науке на региональном уровне.
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Не сомневаюсь в том, что наша организация должна активизировать со
трудничество с другими специализированными международными учреж
дениями. Например, в области сохранения биоразнообразия ЮНЕСКО
имеет четко очерченные сферы приложения усилий. Беларусь готова к ак
тивной деятельности в этом направлении. Совместно с нашими соседями
мы предложили два проекта резолюций, имеющих целью развивать реги
ональное сотрудничество в Полесье, расположенном на границах Белару
си с Украиной и Польшей. Этот регион представляет собой уникальный
природный комплекс, в наименьшей мере оказавшийся под воздействием
деятельности человека.
Полагаю, что в целях дальнейшего совершенствования эффективности
деятельности ЮНЕСКО необходимо расширить круг социальных и про
фессиональных слоев и групп людей, охваченных ею. В частности, одним
из постоянных предметов внимания Организации должно стать содей
ствие диалогу между религиями.
Господин Председатель,
Президент и Правительство Беларуси поставили задачей резко повы
сить эффективность использования национального интеллектуального по
тенциала, применения в промышленности конкретных достижений науки.
В условиях происходящих сегодня в Беларуси перемен опыт других стран –
членов ЮНЕСКО, обобщенный опыт нашей Организации является для
нас весьма полезным. Со своей стороны, Республика Беларусь готова вно
сить свой вклад в международное сотрудничество в рамках Организации.
Позвольте мне в завершение своего краткого выступления заверить вас
в том, что Правительство Республики Беларусь намерено конкретными уси
лиями поддерживать и впредь полезнейшую деятельность ЮНЕСКО, кото
рой удается объединить мировой интеллектуальный потенциал и сфокуси
ровать его на поиск удачных решений сложнейших задач современности.
Благодарю вас за внимание.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 4. С. 49–51.

№ 40
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ УДЗЕЛЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ Ў СУСТРЭЧЫ
КІРАЎНІКОЎ УРАДАЎ ДЗЯРЖАЎ – ЧЛЕНАЎ ЦЕІ
[24] кастрычнікa 2001 г.

г. Мінск

22–23 ноября 2001 г. в г. Триесте (Италия) прошла ежегодная встреча
глав правительств государств – членов Центрально-Европейской ини
циативы133, на которой были обсуждены вопросы международного по
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ложения, развития ситуации в регионе ЦЕИ, участия стран-членов в ев
ропейских интеграционных процессах, подведены итоги работы за 2001 г.
В работе заседания принимала участие правительственная делегация Ре
спублики Беларусь во главе с Премьер-министром Г. В. Новицким.
В рамках встречи прошло заседание Комитета национальных коорди
наторов, состоялись четвертый экономический форум, конференция пре
зидентов торгово-промышленных палат государств – членов ЦЕИ, пер
вый молодежный форум ЦЕИ.
На встрече выступил Г. В. Новицкий. Он отметил, что стабилизацион
ный период развития белорусской экономики подходит к завершению.
Начинает осуществляться комплекс мер по либерализации макроэконо
мической политики и реформированию экономики в целом. Правитель
ство Республики Беларусь проводит курс на дальнейшую либерализацию
валютного регулирования, ужесточение денежно-кредитной и налоговобюджетной политики, а также ограничение на этой основе инфляции.
Будут проводиться структурные реформы, включающие масштабную при
ватизацию, оказание поддержки предпринимательству, содействие улуч
шению климата для инвесторов. Г. В. Новицкий обратил особое внимание
участников встречи на тот факт, что в Беларуси уже свыше 15 лет суще
ствует «очаг повышенной экологической напряженности», созданный
в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Белорусское государство тра
тит огромные средства на преодоление последствий этой трагедии. Была
выражена благодарность руководству ЦЕИ за финансирование в 2001 г.
двух белорусских проектов по преодолению последствий чернобыльской
катастрофы. Вместе с тем ЦЕИ должна определить программу конкретной
помощи зонам экологических бедствий, в том числе регионам, пострадав
шим от аварии на Чернобыльской АЭС.
В ходе саммита были проведены встречи Г. В. Новицкого с Премьерминистром Италии С. Берлускони134, Федеральным канцлером Австрии
В. Шюсселем135, Премьер-министром Югославии Д. Пешичем136, замести
телем Премьер-министра – Министром инфраструктуры Польши М. По
лем137, вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития
С. Кемпфером138, мэром г. Триеста Р. ди Пьяцца139, вице-президентами
промышленной группы «Фиат» и компании «Кейс Нью Холланд».
В прошедших в рамках встречи переговорах министров иностранных
дел стран – членов ЦЕИ принял участие Министр иностранных дел Ре
спублики Беларусь М. М. Хвостов. В своем выступлении он проинфор
мировал министров о результатах президентских выборов в Беларуси, ме
рах, предпринимаемых Правительством страны по улучшению условий
деятельности предпринимательских структур, развитию демократических
институтов и гражданского общества. Была подчеркнута заинтересован
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ность белорусского руководства в восстановлении полномасштабных от
ношений с Европейским союзом и другими европейскими организация
ми, в поддержании климата добрососедства в регионе.
М. М. Хвостов провел встречи с Министром иностранных дел Слова
кии Э. Куканом140, генеральным секретарем МИД Австрии А. Роханом141,
заместителем Министра иностранных дел Италии Р. Антоньоне142.
Члены белорусской делегации приняли активное участие в молодежном
форуме ЦЕИ. Они внесли ряд конструктивных предложений по оптими
зации деятельности ЦЕИ в молодежной сфере, включенных затем в ито
говую декларацию форума. В частности, было рекомендовано приступить
к комплектованию базы данных ЦЕИ по вопросам трудоустройства моло
дежи в странах – членах Организации.
Генеральным директором ЦЕИ с 1 января 2001 г. утвержден представи
тель Австрии Г. Крайд143.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 4. С. 65–66.

№ 41
ІНТЭРВ’Ю МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ М. М. ХВАСТОВА ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»
23 кастрычніка 2001 г.*

г. Мінск

Сітуацыя ў свеце на працягу апошніх тыдняў пасля сумна вядомых па‑ дзей
11 верасня рэзка змянілася. Беспрэцэдэнтныя атакі тэрарыстаў на ЗША
надалі магутны імпульс развіццю як станоўчых, так і адмоўных глабальных
працэсаў. Усё часцей гучаць ацэнкі: маўляў, гэта было раней, да 11 верасня,
а цяпер многае ўжо інакш. Як на гэтым фоне выглядае знешняя палітыка
Беларусі, як яна рэагуе на радыкальныя змены ў свеце?
Так, у пэўным сэнсе пасля 11 верасня адбыліся значныя перамены ў ад
носінах паміж Захадам і Усходам, Поўначчу і Поўднем. I наша міністэрст
ва, натуральна, не можа не ўлічваць гэтыя змены. На мой погляд, у свеце
яшчэ не ацанілі ў поўнай меры сутнасць і наступствы падзей 11 верасня.
Сёння ўся ўвага сусветнай супольнасці скіравана на тое, каб належным
чынам пакараць канкрэтных арганізатараў тых жудасных выбухаў у НьюЙорку і Вашынгтоне.
Але, як мне здаецца, узнікшая праблема куды больш сур’ёзная. Свет так
імкліва мяняецца, што становіцца не зусім зразумелай яшчэ вельмі нядаў
на рэльефна акрэсленая роля вядучых краін планеты з іх агульнавядомымі
геапалітычнымі інтарэсамі. Сёння ўсё ў свеце настолькі адноснае і рухо
мае, што гэтыя краіны аказаліся даволі безабароннымі перад вытанчанымі
захадамі тэрарыстаў.
*

Дата публікацыі.
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Toe, што здарылася 11 верасня ў ЗША, паўплывала і на наш кантынент.
Яго дзяржавы вымушаны былі заняць дакладную і ясную пазіцыю. Яна
заключаецца ў поўным непрыманні ўсялякіх формаў тэрарызму і аб’яў
ленні яму бескампраміснай барацьбы на ўсіх накірунках. Кансалідаваную
пазіцыю тут заняў у першую чаргу Еўрапейскі саюз, да якой потым далу
чыліся іншыя краіны. Беларусь таксама.
Міхаіл Міхайлавіч, а ці не здаецца Вам, што ў святле апошніх буй
ных падзей у свеце (я маю на ўвазе не толькі ўсплёск тэрору супраць ЗША)
асноўны тэрмін вызначэння беларускай знешняй палітыкі як шматвектар
най ужо ўстарэў? Так, у першыя гады суверэнітэту, пошуку партнёраў на
міжнароднай арэне і станаўлення нашай дыпламатыі ён адыграў станоўчую
ролю. Але цяпер, калі вызначаны знешнепалітычныя прыярытэты і мэты
дзяржавы, ён больш не растлумачвае сутнасць беларускай знешняй палітыкі.
Скажу шчыра – не здаецца. Зараз растлумачу чаму. Для такой краіны як
Беларусь, эканоміка якой адкрытая і арыентаваная на экспарт гатовай пра
дукцыі, шматвектарнасць якраз і з’яўляецца шанцам выжыць у складанай
і жорсткай барацьбе на знешніх рынках. Па-другое, шматвектарнасць даз
валяе нам не прывязвацца да адной нейкай лініі ў знешняй палітыцы, а ў
адносінах з краінамі зыходзіць са сваіх нацыянальных інтарэсаў. Шматвек
тарнасць дапамагае нам хутка рэагаваць на змены ў свеце. Так што змест
гэтага тэрміна не страціў сваёй актуальнасці. Скажу нават больш таго:
сёння ад удалага правя-дзення шматвектарнай знешняй палітыкі ў многім
будзе залежаць дабрабыт нашай дзяржавы.
І ўсходні вектар, калі меркаваць па інтэнсіўнасці палітычнага і дзелавога
супрацоўніцтва на гэтым накірунку, уяўляецца МЗС Беларусі адным з самых
перспектыўных. У нас у так званым «ісламскім поясе» арабскіх краін вялікія
планы і інтарэсы. Ці не пацерпяць яны ў выніку процідзеяння, якое паступова
ўзнікае паміж ЗША, іх саюзнікамі і ісламскім светам?
На мой погляд, наша галоўная задача як дзяржавы – не згубіцца ў вя
лікай палітыцы і заўсёды памятаць пра ўласныя нацыянальныя інтарэсы.
Яны ёсць у нас і ў супрацоўніцтве з ЗША і з арабскімі краінамі незалежна
ад веравызнання насельніцтва той ці іншай краіны. Увогуле, наш асноўны
інтарэс у двухбаковых зносінах з любой краінай у першую чаргу заключа
ецца ў развіцці з ёю гандлю і эканамічных сувязяў. У гэтым сутнасць на
шых адносінаў з любым рэгіёнам планеты, у тым ліку і з арабск
 ім Усходам.
Што датычыць усё ўзрастаючага процістаяння Захаду і ісламскага све
ту, як вы сказалі, то я, напрыклад, устрымаўся б ад падобных заяў. Спра
ва ў тым, што арабскія дзяржавы імкнуцца адстаяць свой пункт погляду.
У большасці гэтых краін іслам – нацыянальная рэлігія, што мы ўсе не
павінны забываць у нашых зносінах з Усходам. На мой погляд, дзеянні ан
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тытэрарыстычнай кааліцыі ў Афганістане не маюць нічога агульнага з ба
рацьбой супраць ісламу.
Беларусь будавала свае адносіны з арабскімі краінамі і будзе працягваць
гэту справу з улікам іх рэлігійных, нацыянальных і іншых асаблівасцяў.
Пра важнасць і надзвычайную актуальнасць расійскага вектара сказана
ўжо больш чым дастаткова. Аднак пабудова Саюзнай дзяржавы аказалася не
такой лёгкай справай, як гэта здавалася спачатку. I тым не менш беларускарасійскі карабель плыве наперад. Што чакае яго ў бліжэйшы час?
Нашы адносіны з Расіяй абсалютна празрыстыя і зразумелыя. Яна –
наш стратэгічны партнёр, і гэтым многае сказана. Вынікам гэтага партн
 ёр
ства можна лічыць паспяховае ажыццяўленне шэрагу саюзных праграм,
карысных для абодвух бакоў.
Сёння многія краіны Усходняй і Цэнтральнай Еўропы шукаюць апору
і саюзнікаў сярод краін Еўрапейскага саюза. Мы таксама бачым у гэтым
гістарычную для сябе перспектыву. Але ніколі не забываем пра нашага вя
лікага суседа – Расію. I гэта не проста рыторыка. Гэта аб’ектыўная рэа
льнасць, у якой нам лёсам наканавана жыць. Адсюль тактыка і стратэгія
ў пабудове адносінаў з Расіяй. Тут мы ў першую чаргу зыходзім з тэзіса,
што Саюзную дзяржаву разам узводзяць дзве самастойныя незалежныя
дзяржавы – Беларусь і Расія. I тое, што гэта адназначна разумеюць абодва
бакі, таксама поспех беларускай і расійскай дыпламатыі.
Дарэчы, як развіваюцца сувязі паміж міністэрствамі замежных спраў
дзвюх краін?
Сённяшні этап станаўлення Саюзнай дзяржавы адметны ўзважаным
падыходам да гэтай справы. Напрыклад, няма дэкларацый аб нейкіх палі
тычных звышмэтах на вельмі далёкую перспектыву. Беларусь і Расія адзі
ныя ў думцы, што цяпер на першы план вылучаецца задача па стварэн
ню трывалай эканамічнай платформы Саюзнай дзяржавы, неабходнасць
наладзіць дзейсную працу яе органаў і ўстаноў.
Свой кавалак работы ў гэтай вялікай агульнай справе для ўсіх ведамст 
ваў абедзвюх краін выконваюць і дыпламаты. Мы актыўна супрацоўніча
ем з МЗС Расіі. I, як мне падаецца, даволі паспяхова. У нас распр
 ацава
на і ўжо практычна амаль выканана праграма сумесных дзеянняў у сферы
знешняй палітыкі на 2000–2001 гады. Мы актыўна ўзаемадзейнічаем ра
зам з расійскімі дыпламатамі па прасоўванню нашых агульных інтарэсаў у
ААН, іншых міжнародных арганізацыях.
Адным з вынікаў гэтага супрацоўніцтва я лічу істотнае павышэнне
ўзроўню работы нашага міністэрства. Дзякуючы дамоўленасцям з расійс
кім МЗС многія беларускія дыпламаты павысілі кваліфікацыю ў Дыплама
тычнай акадэміі МЗС Расіі. Наша моладзь вучыцца ў Маскоўскім інст ытуце
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міжнародных адносінаў. Гэта далучэнне да расійскай школы дыпламатыі,
адной з мацнейшых у свеце, я лічу вельмі карысным і перспектыўным.
Наколькі з Расіяй у нас добрыя адносіны – настолькі яны дрэнныя з ЗША.
Якія Вам бачацца верагодныя крокі з абодвух бакоў да іх паляпшэння? Увогуле,
ці ёсць тут шляхі да кампрамісу?
Я не сказаў бы, што адносіны з ЗША ў нас зусім дрэнныя. Існуе пэўны
застой у адносінах са Злучанымі Штатамі. Так, праблем шмат, але гэта не
значыць, што яны невырашальныя. Думаю, тут ЗША, як дзяржаве з велі
зарным эканамічным, палітычным і людскім патэнцыялам, трэба больш
уважліва ставіцца да патрэб і асаблівасцяў невялікіх краін, да якіх адносіц
ца і Беларусь. Хацелася б, каб ЗША ўмелі знаходзіць з імі агульную мову.
Я ўпэўнены, што з усёй праблематыкай у нашых адносінах мы справім
ся, калі будзем чуць адзін аднаго. Я маю на ўвазе тое, што не трэба выстаў
ляць нам нейкія ўмовы. Маўляў, выканайце іх, а потым мы пачнём з вамі
дыялог. А чаму б не пастарацца ўрэгуляваць узнікаючыя праблемы шля
хам, прынятым сярод цывілізаваных краін, і паспрабаваць абысціся без
заяў і палітычных дэкларацый?
Са свайго боку, мы прапанавалі ЗША пачаць размову як роўныя партнё
ры і спадзяёмся на яе плён. Але, паўтаруся, усялякія папярэднія ўмовы тут
непрымальныя. Так, мы зацікаўленыя ў развіцці палітычных, эканамічных
і іншых стасункаў з гэтай краінай. Аднак мы ніколі не будзем выступаць
у ролі просьбітаў.
Ці будзе ў бліжэйшы час разблытаны вузел праблем у адносінах з Еўрапей
скім саюзам, іншымі еўрапейскімі структурамі?
Я думаю, што задача па яго разблытванню, вырашэнню комплексу
ўзнікшых праблем стаіць зараз у аднолькавай ступені перад абодвума ба
камі – Беларуссю і ЕС. Ім неабходна знайсці шляхі да паразумення, якія
б дазволілі пачаць адкрытую і шчырую размову па тых пытаннях, якія мы
ставілі адзін перад адным на працягу апошніх гадоў.
Вельмі хацелася б, каб знік элемент недаверу. Перамога Прэзідэнта
Аляксандра Лукашэнкі стварыла новую палітычную сітуацыю і ў нас, і ў
цэлым для развіцця далейшага супрацоўніцтва нашай краіны ў Еўропе.
Выбар дзеючага Прэзідэнта быў падтрыманы пераважнай большасцю
народа, і гэты факт відавочны. Хачу зазначыць, між іншым, што на гэты
выбар наша міністэрства якраз і апіраецца ў сваёй дзейнасці. Яна ў знач
най ступені будзе скіравана на нармалізацыю адносінаў з Еўрапейскім са
юзам як з важнай міжнароднай структурай, якая сёння аб’ядноўвае най
больш развітыя і ўплывовыя краіны Еўропы.
Працэс гэты не абяцае быць лёгкім і простым. Бо ЕС, як мне бачыцца,
не пазбегнуць прыняцця палітычнага рашэння. Надышоў час адмовіцца
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ад, на мой погляд, не зусім прадуманых крокаў, якія былі ім прыняты ў ад
носінах да Беларусі ў 1997 годзе144.
З нашага боку мы збіраемся звярнуцца да Еўрапейскага саюза з нас
тойлівай прапановай увесці ў дзеянне Часовае пагадненне з Беларуссю аб
гандлі145 і пачаць ратыфікацыю пагаднення аб партнёрстве і супрацоўніц
тве146. Прыняцце гэтых дакументаў дазволіць нашай краіне значна пашы
рыць гандаль з краінамі Заходняй Еўропы.
Адсюль і наша задача на бліжэйшую перспектыву – аднаўленне ўзроў
ню даверу з Еўрасаюзам. Нашы намаганні будуць сканцэнтраваны на
рэалізацыі комплексу прапаноў і мераў, якія ўжо былі выказаны Прэзідэн
там Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам у яго перадвыбарнай праграме,
у прамовах пасля перамогі. Там ёсць грунтоўная палітычная аснова, на якой
ЕС можна і варта будаваць адносіны з нашай дзяржавай.
Гэта перш за ўсё лібералізацыя грамадскага і эканамічнага жыцця, пад
трымка малога і сярэдняга бізнесу, нарэшце, улік нашых нацыян
 альных
інтарэсаў. Мы ж не можам, прабачце за недыпламатычную прамату, стаць
на калені і прасіць: «Еўрасаюз, у рэшце рэшт, пачні з намі размову». Мы
хацелі б бачыць сябе роўнымі партнёрамі ў будучым дыялогу. На гэтай базе
будзем будаваць сваю знешнюю палітыку ў Еўропе.
Мы таксама не можам пагадзіцца з распаўсюджваемым нядобразычліў
цамі Беларусі тэзісам, што, маўляў, яна няправільна праводзіла сваю знеш
нюю палітыку на кантыненце, што і прывяло да нацягнутых адносінаў з
ЕС. Я катэгарычна супраць падобных інсінуацый. Празмерная палітыза
цыя беларускага пытання адбылася ў асноўным таму, што ў адносінах да
нашай краіны выкарыстоўваліся двайныя стандарты і наўмысна вылуча
ліся завышаныя патрабаванні, а часам увогуле непрымальныя і заведама
невыканальныя.
Чаму так адбылося?
У нас быў і застаецца свой уласны падыход у ацэнцы эканамічнай і палі
тычнай сітуацыі ў Беларусі і за яе межамі, у прыватнасці, у той жа Еўропе.
I не заўсёды наш пункт погляду супадаў з падыходамі ЕС. Што ж, падобнае
здараецца ў міжнародных адносінах. На мой погляд, не трэба зацыклівацца
на гэтых разыходжаннях, а лепш шукаць шляхі да паразумення. Шырокае
развіццё гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва, упэўнены, дазволіць нам
іх хутчэй знайсці.
З бліжэйшых краін-суседак у нас, бадай, самыя складаныя адносіны з Поль
шчай. Можна разлічваць на тое, што пасля нядаўніх выбараў у гэтай краіне
палепшыцца яе стаўленне да Беларусі?
Мне здаецца, што з выбраннем новага парламента ў Польшчы нашы ад
носіны з гэтай краінай пацяплеюць. Я не выключаю таго, што яны могуць
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нават істотна палепшыцца. Для гэтага ёсць аб’ектыўныя ўмовы. Напрык
лад, даволі высокі ўзровень гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва ства
рае глебу для палітычных кантактаў і сустрэч. Мы разлічваем на тое, што
Польшча пачне праводзіць больш самастойную палітыку ў адносінах з Бе
ларуссю, а не азірацца на Захад, дакладней – на рашэнні Еўрасаюза.
Так, нам не заўсёды падабаюцца заявы асобных польскіх палітыкаў. Але
мушу заўважыць, што ў цэлым Польшча ўсё больш схіляецца да ажыўлен
ня эканамічнага і палітычнага супрацоўніцтва з Беларуссю. Важнай пе
радумовай для гэтага з’яўляецца і тое, што Польшча ніколі не выказвала
сваіх якіх-небудзь пераваг над Беларуссю, не брала ментарскі тон у размове
з намі. I ў адрозненне, напрыклад, ад Літвы, якая аб’явіла аб вядзенні з Бе
ларуссю так званага крытычнага дыялогу, ніколі не займала пазіцыю рэзка
адмоўную. Хаця непараўнальныя палітычная вага, эканамічны патэнцы
ял, тэрыторыя і людскія рэсурсы Літвы і Польшчы.
Там добра ведаюць, што ўсякія «крытычныя дыялогі» не пойдуць на
карысць двухбаковым адносінам з Беларуссю. I я думаю, што новы ўрад
Польшчы будзе праводзіць канструктыўную лінію па ўсяму спектру суп
рацоўніцтва з нашай краінай. Ёсць усе ўмовы для наладжвання сур’ёзнага
партнёрства.
У адным са сваіх нядаўніх выступленняў Вы моцна заінтрыгавалі тую
частку грамадскасці, якая сочыць за знешняй палітыкай, дзейнасцю МЗС,
калі заявілі аб маючай адбыцца рэарганізацыяй міністэрств а. Навошта яна
спатрэбілася?
Справа тут у тым, што прэзідэнтам перад МЗС пастаўлена канкрэтная
задача па развіццю эканамічнай дыпламатыі. Яе рэалізацыя і запатраба
вала структурнай перабудовы апарату міністэрства, пасольстваў, змены
крытэрыяў у ацэнцы дзейнасці дыпламатаў, новых падыходаў папаўнення
кадравага рэзерву147. Усё гэта ўжо робіцца з адной мэтай – павысіць эфек
тыўнасць знешнепалітычнага ведамства, нашых замежных устаноў у пра
соўванні нацыянальных інтарэсаў за мяжой. У тых краінах, дзе ў нас асаблі
выя эканамічныя інтарэсы і ёсць пэўныя поспехі, створым групы саветнікаў,
якія будуць поўнасцю засяроджаны на гандлёва-эканамічных пытаннях.
Рэарганізацыя моцна закране і падыходы ў фарміраванні кадравага сас
таву дыпламатаў. Асаблівая ўвага будзе звернута на падбор кандыдатур для
прызначэння на пасады саветнікаў па эканамічных пытаннях у беларускіх
пасольствах. Мы шукаем энергічных, падрыхтаваных людзей.
Акрамя свабоднага валодання адной-дзвюма замежнымі мовамі цяпер,
каб трапіць у МЗС, неабходна быць адукаваным у эканоміцы, разбірац
ца ў гаспадарчых праблемах, ведаць, чым жывуць нашы прадпрыемств ыэкспарцёры. Такіх спецыялістаў мы будзем запрашаць да нас з міністэрстваў
эканомікі, гандлю, з іх дапамогай і ўдзелам рэкамендаваць на службу ў па
сольствы. Перавагу атрымаюць тыя спецыялісты, якія здольныя станоўча
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паўплываць на рост экспарту беларускіх тавараў, замацаванне іх вытворцаў
на новых рынках збыту.
Зразумела, істотныя кадравыя перастаноўкі адбудуцца ў цэнтральным
апараце МЗС, у яго кіраўніцтве, сярод начальнікаў упраўленняў, дэпарта
ментаў, працягнецца ратацыя паслоў.
Штогод Беларусь паступова пашырае сетку сваіх дыпламатычных
прадстаўніцтваў у свеце. Зараз яны, за выключэннем Аўстраліі, прысутніча
юць на ўсіх кантынентах. Гэта традыцыя будзе працягнута далей?
Так, хаця мы ўжо прадстаўлены ў 45 краінах. Адкрыццё кожнага новага
пасольства патрабуе значных валютных выдаткаў. Таму рашэнню ўрада аб
адкрыцці чарговай дыпмісіі папярэднічае ўважлівае вывучэнне персп
 ек
тыў развіцця эканамічнага супрацоўніцтва не толькі з краінай яе будучага
знаходжання, але і ўсім рэгіёнам. Пакуль мэтазгодным прызнана адкрыц
цё пасольстваў у Азербайджане, Туркменістане, Марока, Пакістане.
«Звязда». 2001. 23 кастрычніка.

№ 42
ПРАМОВА МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ М. ХВАСТОВА
Ў АГУЛЬНАПАЛІТЫЧНАЙ ДЫСКУСІІ 56-й СЕСІІ
ГЕНЕРАЛЬНАЙ АСАМБЛЕІ ААН
г. Нью-Йорк

12 лістапада 2001 г.

Уважаемый господин Председатель!
Делегация Беларуси выражает глубокие соболезнования родственникам
жертв авиакатастрофы, которая произошла сегодня утром в Нью-Йорке.
Мы также выражаем наши соболезнования правительствам Соединенных
Штатов и Доминиканской Республики.
Наша делегация хотела бы поздравить Председателя 56-й сессии Гене
ральной Ассамблеи ООН с избранием на этот ответственный пост. Это,
несомненно, является заслуженным признанием роли Республики Корея
в международных делах.
Мы хотели бы также поблагодарить предыдущего председателя Хари
Холкери148. Успешное проведение Саммита и Ассамблеи тысячелетия на
глядно подтвердили его талант и умелое руководство.
Организация Объединенных Наций входит в новый век под руковод
ством господина Кофи Аннана149. Бесспорным подтверждением высо
кой оценки деятельности Генерального секретаря стало его единогласное
и досрочное переизбрание на второй пятилетний срок. Вполне заслуженно
и недавнее решение о присуждении господину Кофи Аннану и Организа
ции Объединенных Наций Нобелевской премии мира 2001 года.
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Господин Председатель!
До боли актуальными остаются последствия террористических актов
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. В этой связи наша стра
на рассматривает нынешнюю сессию Генеральной Ассамблеи не просто как
очередное мероприятие в рамках Объединенных Наций. Беларусь исходит
из того, что все мы — члены этой организации — должны продемонстри
ровать коллективный разум, проявить коллективную волю и сделать наш
мир менее уязвимым перед лицом безрассудных акций, ставящих не только
отдельные страны, но и все человечество на грань глобальной катастрофы.
Республика Беларусь как ответственный член мирового сообщества не
может безучастно относиться к этой угрозе. Президент Беларуси Александр
Лукашенко в своем послании Генеральному секретарю ООН господину
Кофи Аннану четко изложил видение нашей страной работы по борьбе
с терроризмом: (Я цитирую) «В нынешних условиях роль ООН в объеди
нении усилий государств по борьбе с терроризмом значительно возрастает.
Лишь с использованием уникальных возможностей ООН, особенно в том,
что касается искоренения условий, порождающих и поддерживающих тер
роризм, можно добиться реального успеха в этой борьбе. Мы считаем, что
ООН должна стать центром выработки стратегии и тактики действий меж
дународного сообщества по противодействию терроризму». (Конец цитаты)
Активно поддержав все антитеррористические резолюции Совета Безо
пасности ООН и Генеральной Ассамблеи, оформив свое участие в 12 конвен
циях ООН по борьбе с терроризмом, Беларусь приветствует меры по опре
делению и искоренению не только терроризма, но и его глубинных причин.
Мы твердо поддерживаем работу Комитета по борьбе с международным тер
роризмом, учрежденного в соответствии с резолюцией 1373 Совета Безопас
ности ООН, и готовы самым тесным образом сотрудничать с ним.
Господин Председатель!
Год назад на Ассамблее и Саммите тысячелетия мы высказались за со
хранение Организацией Объединенных Наций функций уникального уни
версального международного института, объединяющего все страны мира.
Создать все необходимые условия для эффективной работы ООН по реа
лизации положений итогового документа Саммита тысячелетия — вопрос
будущего самой Организации. Полагаем, что темпы, взятые ООН в первый
год реализации положений Декларации тысячелетия, вселяют оптимизм.
В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в Республике Беларусь уже разрабо
тан и подготовлен к утверждению проект специальной правительственной
Программы по реализации положений Декларации тысячелетия.
Важно, что государства-члены пришли к пониманию неразрывной связи
между развитием, миром и безопасностью в условиях глобализации. Траги
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ческие события в Соединенных Штатах Америки подтвердили эту взаимо
зависимость.
Беларусь приветствует проведенную ООН в 2001 году интенсивную ра
боту в рамках подготовки Международной конференции по финансирова
нию развития150. Данный форум, по нашему убеждению, должен заложить
основы нового международного консенсуса по глобальным экономиче
ским и финансовым проблемам. Беларусь считает, что подобный консен
сус необходимо строить с учетом конкретных интересов и потребностей
государств, находящихся на разных этапах социально-экономического
развития. Непосредственно от такого подхода будет зависеть и общий
успех данного форума.
Господин Председатель!
Решая насущные социально-экономические проблемы современного
мира, мы не имеем права ослаблять внимания к сфере глобальной безопас
ности и разоружения. В нынешней тревожной международной обстановке
статистика роста военных расходов до 800 млрд долл. США в год не может
не вызывать крайней обеспокоенности. Хотел бы отметить, что наше госу
дарство проводит последовательную политику в области разоружения. Мы
вносим реальный вклад в укрепление и развитие международных режимов
по предотвращению распространения оружия массового уничтожения,
а также в сокращение и ликвидацию имеющихся его арсеналов.
Беларусь последовательно и в полном объеме выполняет положения
всех подписанных соглашений в области ядерного разоружения. Прошед
шая в феврале 2001 года на территории Беларуси заключительная инспек
ция по Договору о ракетах средней и меньшей дальности* подтвердила
строгое выполнение нашей страной всех условий, предусмотренных этим
документом.
Как государство, добровольно отказавшееся от обладания ядерным
оружием и завершившее его вывод со своей территории еще в 1996 году,
Беларусь твердо намерена отстаивать необходимость предоставления
юридически обязывающих гарантий неядерным государствам и разработ
ки соответствующей международной Конвенции.
Республика Беларусь разделяет мнение тех государств, которые рассма
тривают Договор по противоракетной обороне 1972 года как важнейший
компонент поддержания стратегической стабильности. Плоды десятиле
тий напряженных переговоров и поисков компромисса, спасшего мир от
нарастания ядерной опасности, не должны быть уничтожены. Стратегиче
ская стабильность – это практический императив для всех без исключения
государств. Переговоры по такому важному вопросу следует проводить на
многосторонней, внеблоковой основе с участием всех заинтересованных
государств при строгом соблюдении положений Устава ООН.
*

Гл. дак. № 4.
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Мы поддерживаем усилия, направленные на полное запрещение хими
ческого оружия, и выступаем за скорейшую ликвидацию существующих
арсеналов боевых отравляющих веществ и универсальность Конвенции о
запрещении химического оружия151. Летом нынешнего года Беларусь за
ключила Соглашение с Организацией по запрещению химического ору
жия152 о привилегиях и иммунитетах данной организации.
Такая же ответственная и последовательная политика проводится в обла
сти сокращения обычных вооружений. Строго выполняя Договор об обыч
ных вооруженных силах в Европе153, Беларусь первой среди стран-участниц
вышеназванного Договора ратифицировала Соглашение об адаптации До
говора об обычных вооруженных силах в Европе154. Подтверждением по
следовательности нашей политики в этой области стала и ратификация
в 2001 году Республикой Беларусь Договора по открытому небу155.
Важным измерением нашей внешней политики является реальный
вклад в укрепление региональной стабильности, основанный на принципе
всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами
во всех областях, затрагивающих проблемы безопасности и разоружения.
В рамках этого курса между Беларусью и Литвой заключена договоренность
о мерах по укреплению доверия и транспарентности. Продолжается работа
по подписанию соответствующих соглашений с Украиной и Польшей.
Господин Председатель!
Предотвращение вооруженных конфликтов остается одним из важней
ших аспектов деятельности ООН. Минувший год подтвердил, что ини
циативная линия Объединенных Наций и активная роль Генерального
секретаря, дополненные работой региональных организаций и усилиями
государств – членов ООН, были полезными, а зачастую – единственно не
обходимыми в период обострения ситуации в различных регионах мира.
Здесь нельзя не затронуть ситуацию в Афганистане, которая является
предметом особой озабоченности мирового сообщества. Развитие событий
как внутри этой страны, так и в регионе в целом может выйти из-под кон
троля. Военная сила не способна решить накопившихся сложных проблем.
Лишь взвешенный внутригосударственный диалог при неукоснительном
соблюдении норм международного права позволит, по нашему глубокому
убеждению, распутать сложный клубок противоречий афганского общества.
Необходимо не ослаблять политических усилий по приданию «ново
го дыхания» процессу урегулирования на Ближнем Востоке. Нет альтер
нативы мирному образованию независимого Палестинского государства
политическим, переговорным путем, основанным на строгом соблюдении
уже принятых резолюций Совета Безопасности и решений других между
народных форумов. Сожалеем, что Совет Безопасности не смог найти
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консенсуса относительно возможности присутствия ООН в регионе в этот
ответственный период. Полагаем чрезвычайно важным продолжать уси
лия по урегулированию нерешенных вопросов на ливанском направлении
в увязке с полным выводом израильских войск с Голанских высот.
Озабоченность вызывает ситуация в Косово и Македонии, спровоци
рованная воинствующим сепаратизмом и международным терроризмом.
И здесь политическая логика должна возобладать над логикой силы. В пред
дверии всеобщих выборов в Косово Беларусь подтверждает свою привержен
ность принципу территориальной целостности Союзной Республики Югос
лавия и поддерживает в этой связи инициативу России по юридическому
закреплению существующих сегодня на Балканах государственных границ.
По-прежнему неспокоен африканский континент. По нашему убежде
нию, создание Африканского Союза, дальнейшее укрепление других аф
риканских региональных структур при эффективной вовлеченности ООН
в этот процесс являются важными предпосылками установления мира
и стабильности на этом континенте. Особое значение имеет комплексный
подход, который предполагает объединение политических, экономических
и социальных ресурсов африканских государств. Беларусь поддерживает
безотлагательную реализацию всех решений, принятых на Саммите Орга
низации африканского единства156 в Лусаке, Замбия, в июле текущего года.
Важно не потерять достигнутой динамики в политическом процес
се оформления государственности Восточного Тимора и полноправного
вхождения этой страны в мировое сообщество наций.
Необходимо приветствовать активную работу по продолжению равно
правного диалога между Северной и Южной Кореей157.
Сохраняется актуальность кипрского вопроса158. Мы выступаем за воз
обновление переговоров по этому вопросу в соответствии с положениями
принятых Советом Безопасности ООН резолюций.
Господин Председатель!
Республика Беларусь расширяет свое участие в международно-право
вых актах ООН по целому ряду стратегически важных направлений. Од
ним из них является борьба с преступностью и распространением нарко
тиков. Беларусь подписала Конвенцию ООН против транснациональной
организованной преступности и дополняющие ее Протокол о предупреж
дении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми,
и наказании за нее и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху159.
Кроме того, Республикой Беларусь оформлено участие в международ
ных конвенциях по борьбе с финансированием терроризма160 и по борьбе
с бомбовым терроризмом, Конвенции об охране персонала Организации
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Объединенных Наций и связанного с ней персонала, в Конвенции о стату
се беженцев, Протоколе к Единой конвенции о наркотических средствах.
Нынешняя сессия является важным этапом в создании правовых основ
для присоединения Республики Беларусь к системе миротворческих опе
раций ООН161. 1 октября 2001 года подписан Меморандум о взаимопони
мании с Секретариатом ООН относительно участия в резервных соглаше
ниях Объединенных Наций. Как первый шаг в процессе имплементации
данного Меморандума мы рассматриваем состоявшийся недавно визит в
Беларусь представителей Департамента по миротворческим операциям
для проведения тестирования и отбора белорусских кандидатов в состав
контингентов гражданской полиции ООН.
Господин Председатель!
В Декларации тысячелетия одно из важнейших мест отводится под
держке государствами – членами ООН принципов устойчивого развития.
Но нельзя не видеть, что реализация парадигмы устойчивого развития во
многих развивающихся государствах и странах с переходной экономикой
до сих пор сталкивается со значительными трудностями.
В этой связи мы с особым вниманием подходим к подготовке Всемир
ного саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге162. Считаем Сам
мит Рио+10 адекватной структурой для определения новых подходов к ре
шению глобальных проблем, выработки в этих целях новых действенных
инструментов их реализации, в том числе законодательных, институцио
нальных и финансовых.
Господин Председатель!
Нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи принципиально важна для
нас и в связи с тем, что на ней будут рассмотрены вопросы ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Нельзя недооценивать
экономические, социальные и гуманитарные аспекты этой проблемы. До
статочно привести одну цифру – за последние десять лет Беларусь затрати
ла на преодоление последствий чернобыльской катастрофы 12,5 миллиар
дов долларов США. Но люди, проживающие на загрязненных территориях,
так и не вернулись к нормальному укладу жизни. Необходима консоли
дация международной поддержки усилий нашей страны по минимизации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В этом контексте мы высоко оцениваем инициативы заместителя Гене
рального секретаря ООН Кензо Ошимы163, направленные на активизацию
международного чернобыльского сотрудничества, переводу его в область
содействия устойчивому развитию загрязненных районов и человеческо
го потенциала. Итоги работы специальной миссии ООН в трех наиболее
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пострадавших от чернобыльской катастрофы государствах должны внести
значительный вклад в понимание того, что необходимо предпринять на
данном направлении уже в ближайшем будущем. В ходе текущей сессии
правительствами Беларуси, Украины и России был представлен совмест
ный проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление между
народного сотрудничества и координация усилий в целях изучения, смяг
чения и минимизации последствий чернобыльской катастрофы». Хотел
бы призвать делегации поддержать данный проект резолюции.
Господин Председатель!
В Плане осуществления Декларации тысячелетия Генеральный секре
тарь ООН господин Кофи Аннан справедливо отмечает, что (я цитирую)
«для международного правительства только что закончилась эпоха взятия
обязательств. Теперь оно должно вступить в эпоху их выполнения». (Ко
нец цитаты) Значит, только от нас – членов ООН – зависит успешная ре
ализация стратегии Организации в эпоху глобализации. Это – не только
наше коллективное преимущество, но и наша коллективная ответствен
ность. Беларусь убеждена: Объединенные Нации и международное со
общество способны мобилизовать политическую волю, технологические
и интеллектуальные ресурсы во имя построения стабильного и процвета
ющего мира.
Для Республики Беларусь десятилетие образования независимого госу
дарства совпало со вторыми в истории суверенной Беларуси президент
скими выборами. Поддержка, оказанная подавляющим большинством
избирателей Президенту Александру Лукашенко, подтвердила прочность
демократических основ белорусского общества.
Внешняя политика нашей страны будет оставаться последовательной
и конструктивной. Она будет строго ориентироваться на основополага
ющие принципы Устава ООН, общепризнанные нормы международного
права, построение такой модели мира, в которой справедливо учитывались
бы интересы больших и малых, развитых и развивающихся государств, Се
вера и Юга. Сотрудничество со всеми государствами – членами Организа
ции Объединенных Наций на взаимовыгодной и конструктивной основе
будет оставаться для Беларуси главным приоритетом.
Благодарю за внимание.
Выступление Его Превосходительства, господина Михаила Хвостова, Министра
иностранных дел Республики Беларусь в общеполитической дискуссии 56-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. Нью-Йорк. 12 ноября 2001 г. // Пятьдесят шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://
www.un.org/russian/documen/gadocs/56sess/index.html>. – Дата доступа: 20.09.2009.
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№ 43
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ УДЗЕЛЕ
БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ Ў ЮБІЛЕЙНЫМ ПАСЯДЖЭННІ
САВЕТА КІРАЎНІКОЎ ДЗЯРЖАЎ – УДЗЕЛЬНІЦ СНД
г. Мінск

30 лістападa 2001 г.

30 ноября 2001 г. в Москве состоялось заседание Совета глав госу
дарств – участников СНГ, посвященное 10-летию образования Содруже
ства. В работе заседания принял участие Президент Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко.
Встреча лидеров 12 стран – участниц СНГ проходила в два этапа. На за
крытой части саммита была детально и откровенно обсуждена нынешняя
ситуация в Содружестве, прошел обмен мнениями об итогах 10-летнего
взаимодействия и сотрудничества, проанализированы ошибки, определе
ны перспективы интеграционных процессов.
Пленарное заседание Совета с участием делегаций открыл Президент
Российской Федерации В. В. Путин. Он отметил, что Содружество состо
ялось как необходимая и неизбежная форма интеграции на постсоветском
пространстве и как крупнейшая международная региональная организация.
Главным акцентом в работе заседания стало рассмотрение аналитиче
ского доклада «Итоги деятельности СНГ за 10 лет и задачи на перспек
тиву». Были рассмотрены также проблемы борьбы с международным тер
роризмом, экстремизмом, трансграничной наркомафией. Президенты
высказали намерение повышать оперативность и слаженность работы ор
ганов безопасности и специальных служб стран-участниц, оказывать дей
ственную поддержку Антитеррористическому центру СНГ.
Обсуждался ход реализации ранее принятых решений. Была высказана
объективная заинтересованность в интенсивном торгово-экономическом
сотрудничестве, ключевая роль в котором должна принадлежать зоне сво
бодной торговли на пространстве Содружества. Отмечена необходимость
расширения и углубления взаимодействия в области соблюдения основ
ных прав и свобод человека, культуры, науки, образования, информаци
онного обмена.
В ходе саммита принято Заявление глав государств – участников Со
дружества Независимых Государств в связи с 10-летием образования СНГ.
На пресс-конференции, состоявшейся после заседания Совета, В. В. Пу
тин подчеркнул, что у СНГ есть уникальный для всего мирового сообще
ства пример урегулирования межэтнического конфликта в Таджикистане.
В этот процесс внесли свой вклад в той или иной степени практически все
страны СНГ. Президент Российской Федерации отметил также, что благо
даря деятельности глав государств Содружества межэтнические конфлик
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ты на территории бывшего СССР «хотя и стали острее после распада стра
ны, но не привели к югославизации»164.
А. Г. Лукашенко заявил о солидарности с позицией Президента Ка
захстана Н. Назарбаева, который считает экономическую составляющую
важнейшим звеном в деятельности СНГ. Белорусский руководитель под
черкнул, что «если продвинемся в экономическом плане, решим любые
другие вопросы в СНГ».
Президент Азербайджана Г. Алиев165 выразил сожаление, что в рамках
СНГ никак не удается разрешить мирным путем карабахскую «азербайд
жано-армянскую проблему»166.
Р. Кочарян отметил, что каждый конфликт «имеет свою историю и при
чины, которые индивидуальны, а потому унифицированных методов раз
решения не существует». Вместе с тем активизировался поиск способов
устранения имеющихся региональных конфликтов.
Н. Назарбаев высказался за укрепление Евразийского экономического
сообщества и за координацию действий при развитии связей с междуна
родными экономическими организациями.
Президент Э. Рахмонов заявил, что его страна о международном терро
ризме знает не понаслышке, и позиция Таджикистана в этом отношении
полностью совпадает с позицией стран, в том числе и России, ведущими
антитеррористическую борьбу.
И. Каримов167 также высказался за укрепление экономических связей.
«Мы с удовлетворением наблюдаем, как укрепляется российский рубль,
и были бы рады, если бы он стал расчетным средством в рамках СНГ.
Рубль – это надежная база для товарооборота», – подчеркнул Президент
Узбекистана.
В работе юбилейного саммита участвовали Премьер-министр Респу
блики Беларусь Г. В. Новицкий, члены правительственной делегации Ми
нистр иностранных дел М. М. Хвостов, Министр финансов Н. П. Корбут168,
Председатель Правления Национального банка П. П. Прокопович169.
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 4. С. 34–36.

№ 44
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ УДЗЕЛЕ
БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ Ў 9-м ПАСЯДЖЭННІ САВЕТА
МІНІСТРАЎ ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ КРАІН – ЧЛЕНАЎ АБСЕ
[4] снежня 2001 г.

г.Мінск

3–4 декабря 2001 г. в Бухаресте состоялась 9-е заседание Совета мини
стров иностранных дел стран – членов ОБСЕ170. В работе заседания принял
участие Министр иностранных дел Республики Беларусь М. М. Хвостов.
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Основной темой встречи стала проблематика борьбы с терроризмом
и реформирование Организации.
На пленарном заседании с изложением позиции Республики Беларусь
выступил М. М. Хвостов. Он высказал поддержку совместным усилиям
стран – участниц ОБСЕ в противостоянии международному терроризму.
Министр подчеркнул важность адаптации Организации к новым угро
зам и вызовам современности. Кроме того, М. М. Хвостов призвал сде
лать конкретные шаги по укреплению экономического и экологического
направлений в деятельности ОБСЕ, больше внимания уделять странам с
переходной экономикой, помогать их интеграции в мировую систему эко
номических связей, адаптации к расширению Европейского союза. До
кладчик остановился на необходимости предметного обсуждения в рамках
ОБСЕ проблемы ликвидации долговременных последствий техногенных
катастроф, таких как авария на Чернобыльской АЭС. Он предложил разра
ботать Экологический кодекс ОБСЕ, который стал бы важным катализато
ром в решении проблем охраны окружающей среды как на национальном,
так и региональном уровнях. Участники встречи были проинформиро
ваны, что в настоящее время Беларусь в буквальном смысле сдерживает
мощный поток нелегальной миграции в западном направлении и вправе
рассчитывать на конкретную и полномасштабную помощь в разрешении
этой проблемы со стороны ОБСЕ и Европейского союза.
Состоялись встречи М. М. Хвостова с министрами иностранных дел
Бельгии, Польши, Латвии, Турции, Португалии, руководителем делегации
Марокко, директором Бюро по демократическим институтам и правам
человека ОБСЕ Ж. Штудманом171, Председателем Парламентской ассам
блеи ОБСЕ А. Северином, Генеральным секретарем ОБСЕ Я. Кубишем172,
представителем ОБСЕ по свободе СМИ Ф. Дуве173. В ходе встреч были
обсуждены перспективы развития отношений Беларуси с Европейским
союзом и другими европейскими структурами, вопросы двустороннего
сотрудничества. По итогам переговоров с главами внешнеполитических
ведомств Польши и Латвии достигнуты конкретные договоренности от
носительно активизации двусторонних связей.
Белорусская делегация приняла участие в работе экспертных групп Со
вета по доработке проектов документов.
По итогам заседания министры иностранных дел одобрили общеполи
тическую Бухарестскую декларацию, в которой отмечается важность консо
лидированных усилий государств – членов ОБСЕ в вопросах борьбы с тер
роризмом, подчеркивается необходимость реформирования Организации,
адаптации к новым вызовам современности. Приняты специальное реше
ние и план действий ОБСЕ по борьбе с терроризмом, призванные обеспе
чить реальный вклад Организации в усилия международного сообщества.
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В рамках процесса реформирования министры одобрили документ по
укреплению ОБСЕ как форума политического диалога. Было решено су
щественно активизировать усилия ОБСЕ в области экономической и эко
логической безопасности через создание специального экономического
комитета.
Основные направления региональной деятельности ОБСЕ отражены
в заявлениях по Юго-Восточной Европе, Молдове, Грузии, Нагорному
Карабаху и Центральной Азии.
В продолжение работы встречи на специальном заседании Постоян
ного совета ОБСЕ по инициативе Республики Беларусь было принято от
дельное решение, фиксирующее рамки оперативного пересмотра шкалы
взносов стран-членов в регулярный бюджет Организации.
Следующая министерская встреча ОБСЕ намечена на декабрь 2002 г. в г.
Порто (Португалия).
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 4. С. 62–64.

№ 45
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ УДЗЕЛЕ
БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ Ў МІНІСТЭРСКАЙ СЕСІІ
САВЕТА ЕЎРААТЛАНТЫЧНАГА ПАРТНЁРСТВА
г. Мінск

7 снежня 2001 г.

7 декабря 2001 г. в Брюсселе состоялась сессия Совета Евроатлантиче
ского партнерства (СЕАП) на уровне министров иностранных дел. В работе
сессии принимала участие белорусская делегация во главе с Постоянным
представителем Республики Беларусь при НАТО Чрезвычайным и Полно
мочным Послом Республики Беларусь в Бельгии С. Н. Мартыновым.
Участники сессии позитивно оценили роль СЕАП, продемонстрировав
шего в свой десятилетний юбилей высокий потенциал в борьбе с новыми
вызовами и угрозами безопасности на Евроатлантическом пространстве.
Министры подтвердили приверженность стран – членов СЕАП объедине
нию усилий в борьбе с любыми проявлениями международного террориз
ма. Утвержденный Советом План действий СЕАП на 2002–2004 гг. вклю
чает новые направления международного сотрудничества в этой области.
В выступлении, сделанном от имени Министра иностранных дел Ре
спублики Беларусь, С. Н. Мартынов подчеркнул солидарность Беларуси
с международным сообществом в борьбе с терроризмом. Особое внимание
в выступлении было привлечено к проблеме незаконной миграции как од
ной из наиболее серьезных угроз европейской безопасности. Было под
черкнуто, что Беларусь не в состоянии одна и далее справляться с защитой
европейских рубежей от волны незаконной миграции без существенной
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помощи со стороны НАТО и Европейского союза. Отмечена также необ
ходимость налаживания в формате СЕАП углубленного сотрудничества
между соответствующими ведомствами по защите гражданского населе
ния от угроз применения оружия массового поражения, а также правоох
ранительных ведомств в борьбе против терроризма, нелегальной мигра
ции, организованной преступности.
Участники встречи были проинформированы о состоявшемся в Мин
ске заседании Комитета секретарей советов безопасности государств –
участников Договора о коллективной безопасности, обсудившем вопро
сы взаимодействия в борьбе с терроризмом, депонировании Республикой
Беларусь инструментов ратификации Договора по открытому небу, а также
о завершении подготовки Индивидуальной программы партнерства Бела
руси и НАТО на 2002–2003 гг.174
Вестник Министерства иностранных дел (Республики Беларусь). 2001. № 4. С. 68–69.

№ 46
ЗАЯВА МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У СУВЯЗІ З ДЗЕСЯЦІГОДДЗЕМ
УСТАЛЯВАННЯ ДЫПЛАМАТЫЧНЫХ АДНОСІНАЎ
ПАМІЖ РЭСПУБЛІКАЙ БЕЛАРУСЬ
І ЗЛУЧАНЫМІ ШТАТАМІ АМЕРЫКІ
г. Мінск

28 снежня 2001 г.

Сёння спаўняецца дзесяць гадоў з дня ўсталявання дыпламатычных ад
носінаў паміж Рэспублікай Беларусь і Злучанымі Штатамі Амерыкі.
Дзесяць гадоў – відавочная нагода для падсумавання некаторых выні
каў развіцця дачыненняў паміж дзвюма краінамі і разважанняў аб іх да
лейшай перспектыве. Асабліва калі гэта датычыцца адносінаў Беларусі з
краін
 ай, якая шмат у чым вызначае лёс сучаснага свету. Краінай, якая адна
з першых усталявала з Рэспублікай Беларусь поўнамаштабныя міждзяр
жаўныя адносіны.
Галоўны з гэтых вынікаў – каштоўны вопыт узаемадзеяння паміж дзвю
ма дзяржавамі ў справе адстойвання агульных інтарэсаў і цывілізаванага
пошуку шляхоў вырашэння спрэчных пытанняў двухбаковых адносінаў і
міжнароднай палітыкі.
Гісторыя беларуска-амерыканскіх адносінаў у апошнія дзесяць гадоў
не была простай. Адметна станоўчыя ў сваім пачатку дачыненні паміж на
шымі краінамі з цягам часу пагоршыліся, а палітычныя кантакты наогул
апынуліся ў стане замарожанасці.
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Рэспубліка Беларусь не лічыць сённяшні стан рэчаў нармальным. Мы
добра памятаем станоўчы вопыт развіцця двухбаковых кантактаў на іх па
чатковым этапе. Мы цэнім дапамогу і падтрымку Злучанымі Штатамі раз
віцця Рэспублікі Беларусь як незалежнай дэмакратычнай дзяржавы, у якой
паважаюцца правы чалавека. Мы ўпэўнены, што сёння існуюць магчы
масці значнага паляпшэння адносінаў паміж Рэспублікай Беларусь і ЗША.
Існуе неабходнасць пазбаўлення ад стэрэатыпаў адчужэння і варожасці.
Гэтага патрабуюць рэаліі сённяшняга свету, карэнныя інтарэсы народаў
Беларусі і ЗША.
Рэспубліка Беларусь гатова прайсці сваю палову шляху да пабудовы ад
носінаў з ЗША, заснаваных на адказнасці, узаемнай павазе, адчуванні су
польнай адказнасці за міжнародную бяспеку і разуменні ўзаемных выгод
ад канструктыўных партнёрскіх адносінаў паміж дзвюма краінамі.
«Звязда». 2002. 4 студзеня.

№ 47
ВЫТРЫМКІ З ЗАКОНА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
«АБ ЗАЦВЯРДЖЭННІ ВАЕННАЙ ДАКТРЫНЫ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ»*
г. Мінск

3 студзеня 2002 г.

Статья 1. Утвердить Военную доктрину Республики Беларусь.
Статья 2. Признать утратившим силу Постановление Верховного Со
вета Республики Беларусь от 16 декабря 1992 года «О введении в действие
Военной доктрины Республики Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета
Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 1, ст. 9).
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Статья 4. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный
срок: подготовить и внести в установленном порядке в Палату предста
вителей Национального собрания Республики Беларусь предложения по
приведению законодательных актов Республики Беларусь в соответствие
с настоящим Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие
с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государ
ственного управления и другими органами исполнительной власти их
нормативных актов, противоречащих настоящему Закону.
Президент Республики Беларусь
А. ЛУКАШЕНКО
* Зацверджана Законам Рэспублікі Беларусь ад 3 студзеня 2002 г. «Об утверждении Во
енной доктрины Республики Беларусь». Прыняты Палатай прадстаўнікоў 12 снежня 2001 г.
Адобраны Саветам Рэспублікі 20 снежня 2001 г.
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УТВЕРЖДЕНО
Закон Республики Беларусь
03.01.2002 № 74-З
ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Военная доктрина Республики Беларусь (далее – Военная доктри
на) представляет собой совокупность официальных основополагающих
взглядов и принципов обеспечения военной безопасности государства
посредством применения политических и военных мер. Она конкрети
зирует основные направления военной политики государства на совре
менном этапе, а также определяет его отношение к военным конфликтам
и их предотвращению, военному строительству, применению военной
силы для защиты жизненно важных интересов государства.
Приоритетными задачами Республики Беларусь являются защита госу
дарственного суверенитета и политической независимости, обеспечение
территориальной целостности и неприкосновенности границ государства.
Положения Военной доктрины базируются на системном анализе во
енно-политической обстановки и прогнозе ее развития с учетом потреб
ностей и реальных возможностей государства по обеспечению военной
безопасности Республики Беларусь, а также имеющегося опыта военного
строительства и организации вооруженной защиты государства.
Провозглашая Военную доктрину, носящую сугубо оборонительный
характер, Республика Беларусь исходит из того, что ни одно из государств
в настоящее время не является для нее потенциальным противником
и свою военную безопасность она рассматривает как состояние защищен
ности национальных интересов в условиях возможной трансформации во
енной опасности в военные угрозы государству.
Правовую основу Военной доктрины составляют Конституция Респу
блики Беларусь, Концепция национальной безопасности Республики Бе
ларусь*, международные договоры в сфере обеспечения военной безопас
ности и иные акты законодательства Республики Беларусь.
ГЛАВА 1
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Реализация военной политики в Республике Беларусь
1. Основными целями военной политики Республики Беларусь являют
ся поддержание международного мира и безопасности, предотвращение
угрозы развязывания войны и обеспечение гарантии национальной без
опасности Республики Беларусь от возможных военных угроз.
*

Гл. дак. № 23.
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2. Свои взаимоотношения с другими государствами Республика Бела
русь строит на основе соблюдения принципов равноправия, взаимоуваже
ния и невмешательства во внутренние дела, иных принципов международ
ного права, а также норм международного права.
Реализуя самостоятельную военную политику в соответствии с нацио
нальными интересами, Республика Беларусь:
соблюдает принцип неприкосновенности Государственной границы
Республики Беларусь, не выдвигает никаких территориальных претензий
к другим государствам и не признает таких претензий со стороны других
государств;
уважает политическую независимость и государственный суверенитет
других стран и признает их право решать вопросы обеспечения нацио
нальной безопасности в соответствии со своими интересами без нанесе
ния ущерба безопасности других государств;
выступает за решение всех межгосударственных противоречий исклю
чительно путем переговоров на взаимоприемлемой основе;
содействует сбалансированному сокращению вооружения на европей
ском континенте в рамках обязательств, определенных международными
соглашениями и договорами;
исключает одностороннее сокращение вооружения в ущерб военной
безопасности государства, допуская его только с учетом своих экономи
ческих возможностей и объективной целесообразности для обеспечения
необходимого уровня обороноспособности Республики Беларусь.
3. Республика Беларусь выступает за создание системы европейской
безопасности, содействующей активизации деятельности международных
институтов безопасности на глобальном и региональном уровнях, с учетом
интересов всех заинтересованных государств на основе принципов дове
рия и взаимопонимания. Республика Беларусь рассматривает свое участие
в Договоре о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года (далее – До
говор о коллективной безопасности) и создание эффективного механизма
обеспечения безопасности в рамках Договора о создании Союзного госу
дарства от 8 декабря 1999 года (далее – Договор о создании Союзного го
сударства) как реальные шаги в этом направлении.
Военно-политическая обстановка
4. Военно-политическая обстановка – совокупность факторов и условий,
в которых осуществляют взаимоотношения субъекты международного права
и их военные организации, конкретная расстановка военно-политических
сил, характер их действий и взаимосвязи в реальном масштабе времени.
Военно-политическая обстановка в настоящее время определяется сле
дующими факторами:
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отсутствием эффективных механизмов предотвращения военной угро
зы и защиты интересов всех субъектов международных отношений на ев
ропейском континенте;
борьбой экономически развитых государств за рынки сбыта и стрем
лением отдельных транснациональных корпораций управлять движением
сырьевых ресурсов только в собственных интересах;
стремлением региональных центров обеспечить политическое лидер
ство в формировании механизмов обеспечения безопасности без учета ин
тересов всех субъектов международных отношений;
возможностью распространения ядерного и других видов оружия мас
сового уничтожения;
внедрением новых военных технологий, испытание которых проводит
ся в локальных войнах и иных вооруженных конфликтах;
обострением информационного противоборства;
усилением этнического и национального экстремизма, активизацией
агрессивного сепаратизма.
5. Дестабилизирующее воздействие на военно-политическую обстанов
ку оказывают:
политико-экономическое блокирование интересов отдельных госу
дарств, попытки открытого вмешательства во внутренние дела;
военно-силовые акции отдельных государств или военных блоков, про
водимые в нарушение общепринятых принципов и норм международного
права;
использование некоторыми субъектами международных отношений
информационных средств и технологий в агрессивных целях без учета ин
тересов всех государств Европы в сфере безопасности.
Основные угрозы военной безопасности
6. Военная безопасность государства (важнейший компонент наци
ональной безопасности) – способность государства реализовывать всю
совокупность имеющихся в его распоряжении сил, средств и ресурсов
с целью предотвращения, локализации и нейтрализации военных угроз,
создания благоприятных условий для организации вооруженной защиты
его интересов.
Обеспечение военной безопасности Республики Беларусь является
приоритетной составляющей политики государства, направленной на
предотвращение и нейтрализацию военных угроз в реальных простран
ственно-временных масштабах.
Военная безопасность Республики Беларусь обеспечивается всеми име
ющимися в ее распоряжении силами, средствами и ресурсами.
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Республика Беларусь располагает определенным экономическим и во
енным потенциалом, а также эффективно функционирующей военной
организацией государства для вооруженной защиты от любой военной
угрозы, откуда бы она ни исходила.
7. Основными внешними угрозами военной безопасности являются:
наличие в некоторых государствах значительных арсеналов ядерного
и других видов оружия массового уничтожения;
существующие и потенциальные очаги локальных войн и иных воору
женных конфликтов;
вмешательство во внутренние дела Республики Беларусь, попытки
ущемлять ее интересы в решении проблем международной безопасности;
расширение военных блоков и союзов в ущерб военной безопасности
Республики Беларусь и противодействие формированию систем коллек
тивной безопасности с участием Республики Беларусь;
создание (наращивание) отдельными государствами (группами госу
дарств) военного потенциала с ударно-наступательной направленностью,
ведущее к нарушению имеющегося баланса сил;
целенаправленное, противоречащее интересам Республики Беларусь
и ее союзников информационное (информационно-психологическое) воз
действие с использованием современных информационных технологий;
дискриминация прав и законных интересов граждан Республики Бела
русь в иностранных государствах;
активизация международного терроризма и транснациональной пре
ступности, рост незаконного оборота оружия и боеприпасов, наркотиче
ских средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также нелегальной
миграции населения.
8. Основными внутренними угрозами военной безопасности являются:
возможное появление и провокационная деятельность экстремистских
организаций, направленная на дестабилизацию внутриполитической об
становки в стране и насильственное свержение конституционного строя;
организованная преступность, контрабандная и другая противоправ
ная деятельность в масштабах, угрожающих безопасности государства;
незаконное распространение на территории Республики Беларусь ору
жия, боеприпасов, наркотических средств, психотропных веществ и пре
курсоров, которые могут быть использованы для осуществления террори
стических актов и иных противоправных действий.
Основные факторы обеспечения военной безопасности
9. Республика Беларусь осуждает войну как средство реализации по
литики и придерживается принципа неприменения первыми Вооружен
ных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований,
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создаваемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь
(далее – Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования),
при разрешении возможных противоречий. Республика Беларусь будет
считать своим потенциальным противником то государство, политика ко
торого представляет военную опасность для Республики Беларусь, ведет
к вмешательству в ее внутренние дела, посягательству на ее суверенитет
и территориальную целостность.
Республика Беларусь рассматривает возможность применения военной
силы и участие в военном конфликте (войне) исключительно с целью от
ражения нападения (акта вооруженной агрессии) (далее – нападение) и за
щиты своей территориальной целостности. При этом Республика Беларусь
оставляет за собой право в случае нападения обратиться за помощью, в том
числе и военной, к государствам – участникам Договора о коллективной
безопасности и другим государствам, с которыми Республика Беларусь за
ключила договоры о дружбе и взаимопомощи.
10. В целях обеспечения военной безопасности Республика Беларусь:
определяет основные направления современного этапа военного стро
ительства и завершения реформирования всех компонентов военной орга
низации государства в новых геостратегических условиях;
совершенствует законодательство в области строительства и примене
ния Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, а также
систему гражданского контроля за их деятельностью;
уделяет приоритетное значение формированию единого оборонного
пространства с Российской Федерацией, содействует развитию совмест
ной военной инфраструктуры, принимает другие меры по поддержанию
обороноспособности Союзного государства в рамках Договора о создании
Союзного государства;
принимает активное участие в укреплении системы коллективной без
опасности в рамках Договора о коллективной безопасности и повышении
эффективности деятельности других международных организаций по обе
спечению безопасности в Европе;
содействует развитию мер доверия в военной области на принципах от
крытости военно-политической деятельности между всеми государства
ми, включая взаимный обмен информацией о реализации Военной док
трины и планах военного строительства.
11. Принципами обеспечения военной безопасности являются:
своевременность определения и классификации реальной военной
угрозы;
наличие военного потенциала, реализация которого обеспечит гаран
тированную вооруженную защиту государства;
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соответствие состояния и уровня готовности военной организации го
сударства потребностям военной безопасности;
объективная достаточность сил и средств, необходимых для обеспече
ния военной безопасности и нейтрализации военных угроз;
сочетание централизованного руководства военной организацией госу
дарства с гражданским контролем за ее деятельностью.
12. Военная безопасность государства должна обеспечиваться как в мир
ное время, так и в условиях обострения военно-политической обстановки.
Для этого Республика Беларусь планирует и осуществляет комплекс мер,
направленных на укрепление и эффективное функционирование механиз
ма вооруженной защиты государства.
Такими мерами являются:
в мирное время:
проведение миролюбивого внешнеполитического курса, выдвижение
инициатив, направленных на создание эффективных систем обеспечения
международной безопасности на европейском континенте с учетом инте
ресов всех субъектов международных отношений;
поддержание внутриполитической стабильности, защита суверенитета
и территориальной целостности государства;
создание и совершенствование системы обороны страны, в том числе
и в рамках единого оборонного пространства с Российской Федерацией;
организация на плановой основе подготовки государства и его эконо
мики к функционированию в условиях военного времени;
обеспечение надежной защиты и охраны Государственной границы Ре
спублики Беларусь;
оперативное оборудование территории, развитие военной инфраструк
туры в интересах военной безопасности государства;
определение оптимальной численности и оснащенности Вооруженных
Сил, других войск и воинских формирований вооружением и военной тех
никой в мирное время, создание базы их мобилизационного развертыва
ния с введением военного положения на территории Республики Беларусь;
совершенствование комплекса мероприятий по обеспечению войско
вой мобилизации;
проведение единой государственной политики в сфере обеспечения
безопасности, воспитание сознательного отношения граждан к защите го
сударства;
в угрожаемый период и (или) с началом вооруженного конфликта (войны):
использование возможностей ООН, ОБСЕ и других международных
организаций по обеспечению безопасности (предотвращению нападения)
и восстановлению мира;
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организация политического (дипломатического), информационного,
экономического противоборства;
своевременное введение на территории Республики Беларусь военного
положения, объявление состояния войны;
проведение стратегического развертывания Вооруженных Сил Респу
блики Беларусь (далее – Вооруженные Силы) (полного или частичного),
в том числе приведение войск (сил) в готовность к выполнению задач по
оперативному предназначению;
обеспечение реализации принятых решений по подготовке и примене
нию Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований для от
ражения нападения;
перевод экономики страны и республиканских органов государственно
го управления, иных государственных организаций на работу в условиях во
енного времени, осуществление мероприятий территориальной обороны.
Военная организация государства
13. Военная политика Республики Беларусь реализуется эффективно
функционирующей военной организацией государства, составляющей
основу военного потенциала страны.
Военная организация государства – совокупность Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований, государственных, военно-поли
тических органов управления, органов военного управления, иных орга
низаций, основная деятельность которых в мирное время направлена на
решение задач по обеспечению военной безопасности государства (пре
дотвращение военной угрозы), а в случае войны – на обеспечение воору
женной защиты государства, отражение нападения, разгром противника
и достижение политических целей в войне. В военную организацию го
сударства, кроме того, входит оборонный сектор экономики Республики
Беларусь, осуществляющий научную и (или) производственную деятель
ность по созданию продукции (работ, услуг) военного назначения.
14. Основными направлениями развития военной организации госу
дарства являются:
эффективное функционирование системы государственного и военно
го управления в различных условиях военно-политической обстановки;
приведение структуры, численности и состава сил и средств, входящих
в военную организацию государства, в соответствие с экономическими воз
можностями государства и задачами обеспечения военной безопасности;
совершенствование системы военно-экономического обеспечения
функционирования структурных составляющих военной организации го
сударства как в мирное, так и в военное время;
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улучшение качества оперативной и боевой подготовки в Вооруженных
Силах, других войсках и воинских формированиях, военного образова
ния, подготовки военных кадров и военнообученного резерва, всех видов
обеспечения повседневной и боевой деятельности войск (сил);
совершенствование системы комплектования Вооруженных Сил, дру
гих войск и воинских формирований, укрепление законности, правопо
рядка и воинской дисциплины среди военнослужащих;
повышение эффективности системы эксплуатации, ремонта и обслу
живания вооружения и военной техники при повседневной и боевой дея
тельности войск (сил);
развитие и совершенствование системы информационного обеспече
ния деятельности военной организации государства и военно-научного
сопровождения принимаемых решений в сфере обеспечения военной без
опасности государства.
ГЛАВА 2
ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Характер современных военных конфликтов
1. Современные военные конфликты классифицируются в соответ
ствии с военно-политическими целями, применяемыми средствами во
оруженной борьбы и масштабами военных действий следующим образом:
по военно-политическим целям:
справедливый, то есть не противоречащий Уставу ООН, основополага
ющим принципам и нормам международного права, ведущийся в порядке
самообороны стороной, подвергшейся нападению;
несправедливый, то есть противоречащий Уставу ООН, основопола
гающим принципам и нормам международного права, подпадающий под
определение агрессии и ведущийся стороной, предпринявшей нападение;
по применяемым средствам:
с применением ядерного и других видов оружия массового уничтожения;
с применением только обычных средств поражения.
2. Учитывая особенности развития современной геостратегической об
становки, крупномасштабная война с вовлечением в нее ряда государств
и использованием всей территории Европы маловероятна. В то же время
не исключается вероятность развязывания региональных и локальных во
енных конфликтов различных масштабов.
Под военным конфликтом понимается любое военное противоборство:
войны различного масштаба, приграничные вооруженные конфликты
или вооруженные столкновения в пределах территории одного государ
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ства, военные акции, демонстрационно-провокационные действия и дру
гие формы применения военной силы.
Международный военный конфликт с целью разрешения противоре
чий между противоборствующими сторонами может возникнуть в форме
вооруженной акции и (или) вооруженного столкновения между государ
ствами в отдельном районе (регионе).
Внутренний военный конфликт – вооруженное столкновение в преде
лах одного государства. Он характеризуется опасностью трансформации
в локальную или гражданскую войну, сложной социально-политической
обстановкой, широким использованием нетрадиционных (партизанских)
методов ведения боевых действий, высокой вовлеченностью в него мест
ного населения.
Вооруженный конфликт – разновидность военного конфликта, ха
рактеризующаяся непосредственным применением средств вооруженной
борьбы. Любая война может рассматриваться как вооруженный конфликт,
но не всякий конфликт является войной. Вооруженный конфликт менее
масштабен, цели, которые преследуются в нем сторонами, достаточно
ограничены, в том числе и по применяемым средствам.
Применение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований
3. Вооруженные Силы составляют основу военной организации госу
дарства и обеспечивают стратегическую самостоятельность Республики
Беларусь, а в рамках союзнических обязательств с Российской Федера
цией способствуют поддержанию военного паритета и геостратегической
стабильности в регионе.
Вооруженные Силы в мирное время состоят из видов Вооруженных
Сил, родов войск, специальных войск, военных учебных заведений и ор
ганизаций Министерства обороны Республики Беларусь.
В военное время с целью организации вооруженной защиты государ
ства на основе единого стратегического планирования осуществляется
централизованное применение Вооруженных Сил совместно с другими
войсками и воинскими формированиями, входящими в военную органи
зацию государства, в соответствии с их функциями, определенными зако
нодательством Республики Беларусь.
Применение Вооруженных Сил, других войск и воинских формирова
ний осуществляется в строгом соответствии с законодательством Респу
блики Беларусь при соблюдении установленных международным правом
законов и обычаев войны.
4. Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования могут
быть применены в:
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вооруженных конфликтах для демонстрации решимости защитить су
веренитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ
государства, нейтрализации военной угрозы, блокирования района воз
можных военных действий (военных провокаций), разгрома группировок
противника, осуществивших вооруженное вторжение, и ликвидации не
законных вооруженных формирований, преднамеренно сформированных
на территории Республики Беларусь, создания условий для урегулирова
ния военного конфликта;
локальной войне для локализации очага напряженности и осуществле
ния адекватных действий по предотвращению военной угрозы по мере ее
усиления, нанесения противнику максимального ущерба и принуждения
агрессора отказаться от планов вооруженного вторжения на территорию
государства, создания условий для прекращения войны и урегулирования
военного конфликта на условиях, отвечающих интересам Республики Бе
ларусь;
региональной войне для вооруженной защиты суверенитета и терри
ториальной целостности государства всеми имеющимися силами и сред
ствами, в том числе с использованием боевого потенциала региональной
группировки войск (сил) в рамках единого оборонного пространства с
Российской Федерацией, отражения нападения и нанесения поражения
противнику, принуждения его к прекращению военных действий на вы
годных для Республики Беларусь условиях.
5. Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования долж
ны быть готовы провести комплекс упреждающих и подготовительных ме
роприятий, адекватных усилению военной угрозы, по повышению своей
боеспособности для отражения нападения и обеспечения защиты Госу
дарственной границы и территории Республики Беларусь в любых усло
виях военно-стратегической обстановки, а также вести активные боевые
действия при развязывании военного конфликта в условиях применения
самых современных средств вооруженной борьбы.
6. Заблаговременная подготовка Вооруженных Сил, других войск и во
инских формирований к отражению нападения проводится в мирное вре
мя, служит основой обороноспособности государства и включает:
совершенствование боеспособности Вооруженных Сил, других войск
и воинских формирований на основе централизованного программно-це
левого планирования;
развитие форм и способов боевого применения Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований в соответствии с их оперативным
предназначением и решаемыми задачами;
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стратегическое планирование применения, организацию взаимодей
ствия и обеспечение высокой боевой готовности в различных условиях во
енно-политической обстановки;
оперативную и боевую подготовку органов военного управления и
войск (сил), совершенствование в ходе учебно-боевой практики способов
их взаимодействия;
создание системы всестороннего обеспечения войск (сил) при подго
товке к ведению боевых действий;
оперативное оборудование территории возможных районов боевых
действий и операционных направлений;
внедрение новых военных технологий на основе военно-научных ис
следований в области военной теории и наукоемких производств;
морально-психологическую подготовку личного состава и повышение
профессиональной пригодности военных кадров;
совершенствование системы подготовки военнообученного резерва и
материальной базы мобилизационного развертывания войск (сил).
Организация заблаговременной подготовки Вооруженных Сил, дру
гих войск и воинских формирований осуществляется централизованно на
плановой основе в рамках подготовки военной организации государства и
страны в целом к отражению возможного нападения.
7. Задачами Вооруженных Сил в мирное время являются:
поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизационной готовно
сти войск (сил) на уровне, обеспечивающем отражение нападения локаль
ного масштаба;
обеспечение информационной безопасности;
упреждающее вскрытие подготовки нападения на Республику Беларусь;
надежная защита и охрана Государственной границы Республики Бела
русь в воздушном пространстве;
создание многофункциональных оборонительных систем с целью ком
плексного решения задач обеспечения вооруженной защиты государства;
всесторонняя подготовка к проведению войсковой мобилизации;
готовность к стратегическому развертыванию в рамках перевода страны
на условия военного времени;
полное выполнение программ и планов оперативной, боевой и мобили
зационной подготовки, внедрение в учебно-боевую практику войск новых
форм и способов ведения боевых действий, новых военных технологий;
содержание вооружения и военной техники в состоянии постоянной
технической готовности к боевому применению по предназначению;
совершенствование противовоздушной обороны как единой боевой
оборонительной системы Союзного государства;
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поддержание на высоком уровне морально-психологического состоя
ния личного состава и убежденности в правоте выполнения им своего дол
га перед Республикой Беларусь.
8. С целью усиления войск прикрытия Государственной границы Респу
блики Беларусь, обороны важных объектов и коммуникаций, поддержания
режима военного положения Вооруженными Силами во взаимодействии
с другими войсками и воинскими формированиями организуется терри
ториальная оборона. Состав, задачи войск территориальной обороны, по
рядок их применения и взаимодействия определяются соответствующими
нормативными правовыми актами Республики Беларусь.
9. Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования при
необходимости могут привлекаться для оказания помощи населению и за
щиты его при возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с за
конодательством Республики Беларусь.
10. Непосредственная подготовка Вооруженных Сил, других войск
и воинских формирований к отражению нападения осуществляется при
резком обострении военно-политической обстановки, когда полити
ко-дипломатическими (невоенными) мерами не удается разрешить кон
фликтную ситуацию и противоборствующая сторона не отказывается от
своих агрессивных планов.
Основными мероприятиями непосредственной подготовки к отраже
нию нападения являются:
информационное противоборство и противодействие силам специаль
ных операций противника;
предупреждение войск (сил) о готовящемся или оповещение их о на
чавшемся вооруженном нападении;
своевременное проведение полномасштабного (частичного) стратеги
ческого (оперативного) развертывания войск (сил);
уточнение планов применения, завершение подготовки первых опера
ций (боевых действий) начального периода войны.
При внезапном нападении завершение подготовки Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований может продолжаться и в ходе ве
дения военных действий.
11. Отражение возможного нападения организуется и осуществляется
в соответствии с планом применения Вооруженных Сил, а также на осно
вании директив Главнокомандующего Вооруженными Силами, приказов
Министра обороны Республики Беларусь и других нормативных правовых
актов Республики Беларусь.
12. Для вооруженной защиты Союзного государства при отражении
внешней агрессии создается региональная группировка войск (сил), при
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менение которой осуществляется на плановой основе в соответствии с ре
шением Высшего Государственного Совета Союзного государства.
13. Задачами Вооруженных Сил в военное время являются:
вооруженная защита территориальной целостности и неприкосновен
ности Государственной границы Республики Беларусь;
отражение нападения в любых условиях стратегической обстановки как
самостоятельно, так и в составе региональной группировки войск (сил)
совместно с вооруженными силами союзников;
нанесение поражения противнику и создание предпосылок для прекра
щения военных действий (заключения мира) на условиях, не противоре
чащих интересам Республики Беларусь.
Вооруженные Силы выполняют свои задачи по организации вооружен
ной защиты государства совместно с другими войсками и воинскими фор
мированиями, входящими в военную организацию государства.
<…>
10*. Республика Беларусь осуществляет международное военно-техни
ческое сотрудничество исходя из экономической и внешнеполитической
целесообразности, задач обеспечения собственной военной безопасности
в строгом соответствии с законодательством Республики Беларусь и меж
дународными договорными обязательствами.
Объявляя свою Военную доктрину, Республика Беларусь
Подтверждает принципиальную приверженность поддержанию между
народной безопасности и всеобщего мира, гарантирует твердое и последо
вательное выполнение положений настоящей Военной доктрины.
Иные нормативные правовые акты в сфере военной политики, военно
го строительства, реформирования и жизнедеятельности военной органи
зации государства разрабатываются республиканскими органами государ
ственного управления исходя из основных положений Военной доктрины.
Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002 г. № 6. Арт. 2/286.

№ 48
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ДЗЕЙНАСЦІ БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ НА СЕСІІ
ПАРЛАМЕНЦКАЙ АСАМБЛЕІ САВЕТА ЕЎРОПЫ
[25] студзеня 2002 г.

г. Мінск

21–25 января 2002 г. в Страсбурге состоялась очередная сессия Парла
ментской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В работе сессии приняла уча
стие делегация Национального собрания Республики Беларусь во главе
с Заместителем Председателя Палаты представителей В. Н. Коноплевым175.
*

Пункт 10 датычыцца гл. 3 «Основы экономического обеспечения военной безопасности».
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В рамках работы сессии прошли встречи белорусской делегации с ге
неральным секретарем ПАСЕ Б. Халлером176, генеральным секретарем
Совета Европы В. Швиммером177 и заместителем генерального секретаря
Х. -К. Крюгером178, специальным докладчиком по Беларуси Политиче
ского комитета ПАСЕ В. Берендтом, лидером крупнейшей социалистиче
ской фракции Т. Дэвисом. Состоялась официальная встреча белорусской
делегации с вновь избранным Председателем Парламентской ассамблеи
П. Шидером179. В ходе встреч прошел обмен мнениями о дальнейшем раз
витии взаимоотношений Республики Беларусь с Советом Европы, включая
межпарламентское сотрудничество. Были обсуждены перспективы бело
русского парламента в восстановлении статуса специально приглашенно
го и вступления Беларуси в Совет Европы. Стороны подтвердили наличие
положительных элементов в развитии современной общественно-полити
ческой и экономической ситуации в Беларуси, подчеркнули важность про
должения их укрепления. Выражено обоюдное стремление к более полно
му вовлечению Республики Беларусь в деятельность Совета Европы и его
органов, продолжению дальнейшего сотрудничества. Для скорейшего ре
шения вопроса о членстве в Совете Европы, Беларуси рекомендовано при
нять закон об уполномоченном по правам человека и ввести мораторий на
смертную казнь.
Совет Европы возобновил диалог с исполнительной властью Респу
блики Беларусь, пригласив Министра информации М. В. Подгайного180
на сессию ПАСЕ в Страсбург. 24 января он принял участие в слушаниях,
прошедших в рамках заседания комитета Совета Европы по культуре, на
уке и образованию и посвященных средствам массовой информации Бе
ларуси. Министр всесторонне осветил развитие ситуации в области СМИ
в стране. Он особо подчеркнул необходимость учета европейскими струк
турами точки зрения белорусских властей по этому вопросу и обратил
внимание на разработку нового законопроекта о СМИ, подчеркнув про
зрачность данного процесса. Проект был своевременно направлен всем
заинтересованным организациям, включая журналистские. М. В. Под
гайный отметил открытость Правительства, и в частности, Министерства
информации, для общения, дискуссий и критики, что было публично под
тверждено руководством Белорусской ассоциации журналистов181. Члены
подкомитета ПАСЕ по СМИ выразили удовлетворение конструктивным
характером прошедших слушаний, результатом чего стало лучшее пони
мание реальной ситуации в этой области в Беларуси.
М. В. Подгайный встретился с заместителем генерального секретаря
Совета Европы Х.-К. Крюгером и генеральным директором по полити
ческим вопросам Совета Европы К. Шуманом. Члены белорусской деле
гации приняли участие в работе политических групп и комитетов ПАСЕ,
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провели ряд двусторонних встреч и переговоров с национальными пар
ламентскими делегациями, встретились с комиссаром Совета Европы по
правам человека А. Хиль-Роблесом182.
По итогам январской сессии принята Программа «Шаг за шагом», ка
сающаяся нормализации отношений ПАСЕ с Беларусью, в соответствии
с которой создана рабочая группа для осуществления мониторинга деятель
ности Национального собрания по выполнению условий ПАСЕ для вос
становления статуса «специально приглашенного». Намечен также план
мероприятий, которые будут проводиться ПАСЕ совместно с белорусским
парламентом.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 1. С. 93–94.

№ 49
ЗАЯВА ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У СУВЯЗІ
З ДЗЕСЯЦІГОДДЗЕМ УСТУПЛЕННЯ БЕЛАРУСІ Ў АБСЕ
г. Мінск

1 лютага 2002 г.

Принятие 10 лет назад решения о присоединении Республики Беларусь
к деятельности Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
(СБСЕ)183 положило начало новому этапу в новейшей внешнеполитиче
ской истории независимой и суверенной Беларуси.
Республика Беларусь, сделав осознанный выбор в пользу демократиче
ского развития, присоединилась к Хельсинкскому заключительному акту,
Парижской Хартии для новой Европы184, другим важным документам
СБСЕ и заявила о своей приверженности заложенным в них идеям и осно
вополагающим принципам.
Став полноправным участником СБСЕ, наша страна активно вклю
чилась в работу по укреплению мира и сотрудничества на европейском
континенте. Беларусь поддержала организационное и функциональное
развитие СБСЕ, его превращение в ключевую региональную организацию
с развернутой системой институтов и механизмов, сфера ответственности
которой распространяется от Ванкувера до Владивостока и охватывает все
измерения безопасности.
В течение всего десятилетнего периода Республика Беларусь выступала
с инициативами, направленными на укрепление авторитета и роли ОБСЕ
в сфере предотвращения кризисов, урегулирования конфликтов и пост
конфликтном восстановлении мира и доверия.
В 1992 году по инициативе Республики Беларусь была создана Мин
ская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Ка
рабаха185. Беларусь, первая в одностороннем порядке отказавшаяся от
163

размещения ядерного оружия на своей территории, активно предлагала
расширить сферу деятельности ОБСЕ, включив в список ее приорите
тов также работу по созданию в Европе зон, свободных от ядерного ору
жия. Важный вклад в укрепление стабильности и безопасности в регионе
ОБСЕ представители Беларуси внесли посредством участия в работе по
левых миссий Организации.
Конструктивный и ответственный подход Беларуси к разработке и при
нятию важнейших документов последних лет – Стамбульских 1999 года
Хартии европейской безопасности и адаптированного Договора об обыч
ных вооруженных силах в Европе186, Бухарестских решений по борьбе с
терроризмом187 и укреплению политического диалога в ОБСЕ – свиде
тельствует, насколько важно для Беларуси участие в этой общеевропей
ской организации, превращение ее в основу архитектуры европейской
безопасности XXI века.
Беларусь приветствует предпринимаемые в настоящее время Действу
ющим председательством интенсивные усилия по выправлению наметив
шихся в последнее время перекосов в деятельности ОБСЕ, укреплению
политического диалога и учету мнения всех государств-участников, пере
ходу к рассмотрению всего комплекса наиболее актуальных задач обще
европейского развития.
Перед странами – членами ОБСЕ сегодня стоит множество задач и вы
зовов, справиться с которыми в одиночку не сможет ни одно государство.
Необходимо крепить наше сотрудничество в поиске совместных ответов
на вызовы, связанные с терроризмом, организованной преступностью,
незаконной миграцией и незаконным распространением оружия. Мы осо
бенно заинтересованы в дальнейшем укреплении экономического и эко
логического потенциала Организации.
Республика Беларусь рассчитывает, что в этом году при активной по
зиции Действующего председательства будут также предприняты кон
кретные шаги по реформированию ОБСЕ и повышению ее эффективно
сти, которые позволят завершить становление ОБСЕ как полноценной
международной организации, наделенной международной правосубъек
тностью.
Беларусь будет и далее последовательно выступать за укрепление всех
компонентов всеобъемлющей и неделимой безопасности на пространстве
ОБСЕ в полном соответствии с духом Хельсинкского заключительного
акта, другими основополагающими документами ОБСЕ, оставаясь надеж
ным и ответственным партнером по общеевропейскому диалогу, привер
женным универсальным ценностям.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 1. С. 30–31.
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№ 50
ВЫТРЫМКІ З ІНТЭРВ’Ю МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ М. М. ХВАСТОВА
ГАЗЕЦЕ «СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ»
5 лютага 2002 г.*

г. Мінск

Вопрос. Две главные политические темы прошлого года, судя по всему,
будут актуальны и для 2002-го: улучшение отношений с европейскими институтами и поиск новой формы сотрудничества с США.
Ответ. Мы неоднократно заявляли, что Беларусь – государство с откры
тым обществом и открытой экономикой. Отсюда тот принцип многовек
торности внешней политики, который мы проповедуем на уровне МИДа,
отстаиваем и реализуем. Беларусь готова к сотрудничеству со странами Ев
ропейского союза настолько, насколько они сами политически и эконо
мически готовы сотрудничать с нами. Мы придерживаемся той идеологии,
что ЕС – мощному объединению государств, от которых сегодня зависит
европейская политика, – можно и нужно изменить подходы к Белару
си. Мы настойчиво предлагаем изменить свои подходы к сотрудничеству
с нами и США. МИД здесь более чем последователен.
Существующая ситуация в стране служит основанием для более от
крытых и откровенных, без обвинительных риторик в адрес друг друга, от
ношений. Правда, заметных усилий со стороны того же госдепартамента
США мы пока не видим. Но и те небольшие шаги, которые все-таки пред
принимаются официальным Вашингтоном, мы ценим. Госдепартамент, на
мой взгляд, и сам неоднозначно оценивает известный проект, внесенный
одним из американских сенаторов, который направлен против Беларуси188.
Безусловно, американский фактор в мировой политике является се
годня определяющим. США остались единственной страной, которая
проповедует, преследует и отстаивает глобальные интересы. Отсюда
определенные штампы поведения большой страны в отношении неболь
шого государства. Но от вчерашней идеологии нужно избавляться, хотя
понятно, что инерцию преодолевать трудно. Это, кстати говоря, пони
мает и госдепартамент США. Начинать можно и нужно с небольших, то
чечных шагов. Мы так и поступаем. Я доволен тем, что и позиции посла
М. Козака изменились. Человек, который прожил в Минске уже больше
года, по-иному воспринимает Беларусь, ее Президента, правительство
и ту жизнь, которой реально живут наши люди.
Политика политикой, но мы не меньше заинтересованы и в том, чтобы
расширялись контакты и отношения между жителями наших государств:
чем больше американцев будет к нам приезжать – простых людей, бизнес
*

Дата публікацыі.
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менов, политиков, – тем проще будет разобраться, что же реально проис
ходит в нашей стране. Полагаю, это будет позитивно сказываться на наших
отношениях. Этот принцип мы пытаемся реализовать и на уровне нашей
работы с посольством США и с госдепартаментом. Правда, есть еще поли
тики, для которых истинным кажется то, что на самом деле является пара
доксом, – что новые постсоветские государства должны быть более демо
кратичными, нежели вся старая Европа.
Согласитесь, новые идеи и концепции могут быть восприняты Прези
дентом, правительством или отдельными политиками. Но не всегда они
так быстро и однозначно воспринимаются народом. Те идеи, которые ре
ализуют Президент и правительство, это как раз та политика, которая уже
воспринята и поддержана населением страны.
Вопрос. Но для Европейского континента, по-видимому, позиция Евросо
юза более важна?
Ответ. Да, но с учетом более сильного и активного влияния России на
политическую и экономическую жизнь в Европе. При этом, несмотря на
тесную координацию внешнеполитических действий Беларуси и России, у
нас есть собственные – отличные от российских – интересы в Европе. Мы
предложили Евросоюзу начать нашу совместную работу, прежде всего, по
реализации экономических интересов ЕС и Беларуси. Формула «сотрудни
чество через сотрудничество» поможет развитию всего спектра отношений,
включая политику, культуру, образование и т. д. Деятельность МИДа, да и
моя как министра, заключалась в том, чтобы было услышано наше предло
жение о необходимости вступления в силу временного Соглашения о тор
говле, которое мы подписали с Евросоюзом. Соглашение создает общий
контекст для нормализации экономических отношений, установления до
верия между производителями и потребителями Беларуси и государств ЕС.
Следующий этап – ратификация Соглашения о партнерстве и сотрудниче
стве, масштабного документа, который бы определял политику отношений
с ЕС и государствами-участниками. Этот вопрос и был предметом моих не
давних переговоров с прежним председателем Совета ЕС, министром ино
странных дел Бельгии г-ном Л. Мишелем189. Тогда я как раз и предложил
странам – членам ЕС сформулировать более четкую экономическую линию
в отношениях с Беларусью. Это станет базой для активного сотрудничества
и в европейских институтах. Я считаю, что дискриминационным является
то, что Беларусь остается «за дверью» ПА ОБСЕ. Но это проблема не Бела
руси: нет «белорусского вопроса» в Европе, есть проблематика, связанная с
элементами инерции отношения Европы к тем процессам, которые проис
ходят у нас. Чтобы избавиться от стереотипов, люди, которые занимаются
определением политики к нашей стране, должны в ней чаще бывать.
Беларусь остается открытой страной с открытой экономикой в силу того,
что у нас нет тех природных ресурсов, которые могли бы финансировать ре
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шительные экономические преобразования. Такие, как, к примеру, в Рос
сии, которые подпитываются на средства, полученные от продажи, прежде
всего, нефти и газа. Наша экономика работает исключительно за счет ко
нечного произведенного продукта. Что и определяет политику Президента
и правительства в отношении тех процессов, которые критикует Запад: нет,
мол, решительных изменений в экономике. Их и не должно быть! Радикаль
ные реформы будут губительными для жителей Беларуси и, естественно,
для правительства и Президента. Ну а эволюционный путь уже определен
одобренными Президентом и принятыми правительством документами:
это Программа развития народного хозяйства до 2005 года и программа де
ятельности правительства на этот же период. Мы видим, насколько ответ
ственно действует Президент в отношении акционирования и приватиза
ции предприятий: контрольный пакет на первых порах будет у государства,
потом посмотрим...
Наши партнеры из ЕС должны понимать, что никто не будет создавать
неких тепличных условий для развития политических партий. Они долж
ны утверждаться самостоятельно, участвуя в основных общественно-по
литических событиях, прежде всего в выборах, отстаивая свою политиче
скую идеологию.
Вопрос. Что же такое – новая роль России в европейской политике?
Ответ. Новые геополитические тенденции – это перераспределение
центров ответственности, где доминирующую роль должны играть силь
ные государства с сильной политикой и экономикой. Они должны объеди
нять вокруг себя и малые государства. Для СНГ такой центр – это Россия,
а в общеевропейском контексте – это Евросоюз плюс Россия. С другой
стороны, США никогда не откажутся от своего присутствия в Европе, бу
дучи по природе своей выходцами из Старого Света. И это естественно,
ведь финансовый и банковский капиталы США являются определяющими
и влияют на состояние мировой экономики в целом, в том числе Европы
и России. И это тоже сказывается на политике отношений России и Со
единенных Штатов. Но то же евро – лучшее свидетельство, что континен
ты намерены защищать свои собственные региональные интересы с учетом
особенностей и интересов малых стран. Я думаю, расширение ЕС, которое
вот-вот произойдет, не должно отторгнуть ту часть, которая остается как
бы за границей. Объективно Беларусь, Украина, иные соседние государства
будут объективно вовлечены в процесс развития ЕС через торговлю, кон
такты между людьми, общую субрегиональную политику. Одним словом,
развитие ЕС немыслимо без таких государств, как Беларусь. Этот тезис –
следствие анализа всех политических и экономических тенденций, кото
рые характеризуют сегодня общеевропейский контекст.
«Советская Белоруссия». 2002. 5 февраля.
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№ 51
ПАВЕДАМЛЕННЕ БЕЛТА190 АБ ЗАЯВЕ МІНІСТРА
ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
М. ХВАСТОВА АБ ВЫКАНАННІ БЕЛАРУССЮ
МІЖНАРОДНЫХ НОРМ НАКОНТ ГАНДЛЮ ЗБРОЯЙ*
г. Мінск

21 лютага 2002 г.

Беларусь дакладна выконвае адпаведныя міжнародныя нормы, якія да
тычацца гандлю зброяй. Аб гэтым заявіў міністр замежных спраў Міхаіл
Хвастоў у час сустрэчы 21 лютага з намеснікам памочніка Дзяржсакратара
ЗША Стывенам Пайферам191.
У сувязі з тым, што ў сродках масавай інфармацыі шэрагу краін, у тым
ліку і ЗША, з’явіліся публікацыі са спасылкай на некаторыя заходнія спец
службы аб быццам бы незаконным гандлі нашай дзяржавай зброяй, бела
рускі бок даў вычарпальны каментарый на гэту тэму. Пры гэтым прадс
таўнік Дзярждэпартамента ЗША не прадставіў фактаў, якія пацвярдж
 аюць
незаконны гандаль Беларуссю зброяй.
Як паведаміў начальнік упраўлення інфармацыі – прэс-сакратар МЗС
Павел Латушка, у час сустрэчы адбыўся таксама абмен думкамі па напрам
ках, якія ўяўляюць узаемную цікавасць. Міхаіл Хвастоў прадставіў пазіцыю
краіны па пытаннях супрацоўніцтва з шэрагам міжнародных арганізацый,
у тым ліку АБСЕ, Саветам Еўропы і Еўрапейскім саюзам.
Абмяркоўваліся перспектывы развіцця двухбаковых беларуска-амеры
канскіх адносінаў і магчымасці пашырэння палітычнага дыялогу паміж
краінамі, а таксама паглыблення эканамічнага супрацоўніцтва.
Была дасягнута дамоўленасць аб мэтазгоднасці прадаўжэння двухбако
вых кансультацый па пытаннях, якія ўяўляюць узаемную цікавасць.
«Звязда». 2002. 23 лютага.

№ 52
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ УДЗЕЛЕ
БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ Ў НЕФАРМАЛЬНЫМ САМІЦЕ
КІРАЎНІКОЎ ДЗЯРЖАЎ – УДЗЕЛЬНІЦ СНД
[3] сакавікa 2002 г.

г. Мінск

28 февраля – 2 марта 2002 г. в г. Алматы на высокогорном лыжном курор
те Чимбулак состоялась встреча «без галстуков» глав государств – участни
ков СНГ, в которой приняли участие президенты всех стран Содружества,
кроме Президента Азербайджанской Республики Г. Алиева.
* Паведамленне называецца «Беларусь дакладна выконвае адпаведныя міжнародныя
нормы, якія датычацца гандлю зброяй».
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На неформальной встрече был поставлен вопрос о придании Содру
жеству роли мощного регионального союза с международным статусом
и реальной программой его поэтапного укрепления. В развитие данного
предложения Российской Федерацией в ближайшее время будет разрабо
тан новый проект развития Содружества.
Прошедшая во время саммита дискуссия позволила ее участникам от
кровенно обсудить наиболее актуальные вопросы как жизнедеятельности
СНГ в целом, так и внутриполитической обстановки в отдельных государ
ствах. Комплекс рассмотренных проблем включал ход антитеррористиче
ской кампании в Афганистане и развитие ситуации в регионе, перспек
тивы взаимодействия в политической, экономической и энергетической
сферах, координацию усилий правоохранительных органов в борьбе
с транзитом наркотических средств, нелегальной миграцией.
Излагая на саммите позицию Республики Беларусь, А. Г. Лукашенко
подчеркнул необходимость расширения экономического взаимодействия
государств Содружества, активизации усилий по созданию зоны свободной
торговли. Это предложение полностью поддержал Президент Казахстана
Н. Назарбаев, отметив, что СНГ как независимая международная структура
состоится только при условии эффективной экономической интеграции.
В ходе саммита президенты пришли к выводу о том, что государства Со
дружества должны выработать единую концепцию торговли энергоресур
сами на внешнем рынке. Особое внимание в ходе беседы на встрече «без
галстуков» было также уделено борьбе с нелегальной миграцией и нарко
тической агрессией на территории СНГ.
В рамках неформальной встречи состоялся обмен мнениями относи
тельно внутриполитической ситуации, сложившейся, в частности, в Гру
зии, Украине и Молдове.
По инициативе белорусской стороны в Чимбулаке прошли консультации
по вопросам укрепления коллективной безопасности. А. Г. Лукашенко под
черкнул, что государства – участники Договора о коллективной безопас
ности должны вырабатывать общие подходы и принимать согласованные
решения относительно размещения иностранных войск на своей террито
рии. Актуальность координации совместных действий обусловлена, пре
жде всего, ситуацией, осложнившейся в результате ряда региональных кон
фликтов, а также антитеррористической кампании в Афганистане, которая,
как отметили практически все лидеры государств Содружества, пока дале
ка от своего завершения. Для Беларуси возможное обострение обстановки
в Афганистане, по словам Президента, таит в себе угрозу увеличения потока
беженцев, а также транзита наркотиков через ее территорию. Глава белорус
ского государства отметил важность налаживания более доверительных от
ношений между государствами – участниками СНГ.
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В рамках саммита А. Г. Лукашенко провел ряд неформальных бесед
с лидерами стран Содружества. На встрече с Президентом Российской
Федерации В. В. Путиным был намечен круг вопросов, которые предпо
лагается рассмотреть на очередной встрече в Москве.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 1. С. 78–79.
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ВЫТРЫМКІ З ІНТЭРВ’Ю
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. ЛУКАШЭНКІ
ГАЗЕЦЕ «УОЛ-СТРЫТ ДЖОРНАЛ»192
5 сакавіка 2002 г.*

г. Мінск

Аляксандр Лукашэнка: Аб ідэі аднавіць Савецкі Саюз
Аднаўленне СССР прэзідэнт Беларусі А. Лукашэнка лічыць «абса
лютна немагчымым». «Так, пэўны саюз магчымы, але на прынцыпова
іншых, чым дзейнічалі ў СССР, умовах. Умовах раўнапраўя і ўзаемапава
гі», – адзначыў беларускі кіраўнік. Ён патлумачыў, што размова не ідзе аб
аднаўленні савецкай сістэмы, а аб аднаўленні ўзаемазвязанай эканомікі,
захаванні агульнага рынку. «Чаму мы павінны губляць яго? Гэта пойдзе на
карысць усім былым савецкім рэспублікам», – мяркуе А. Лукашэнка.
Ён напомніў, што ў ЗША ёсць цесныя адносіны з Мексікай і Канадай.
«Там нават межаў практычна няма», – адзначыў прэзідэнт. Ён падкрэсліў,
што ў рамках агульнаеўрапейскай інтэграцыі фарміруецца дастаткова цес
ны і эфектыўны палітычны і эканамічны саюз. «Мы хочам жыць у саюз е
з Расіяй... Хацелася б мець больш цесны саюз і ў рамках СНД», – сказаў
беларускі лідэр.
Аб перспектыве ўвядзення пасады прэзідэнта Саюза Беларусі і Расіі
А. Лукашэнка даў зразумець, што ўвядзенне інстытута прэзідэнцкай ула
ды ў рамках Саюза Беларусі і Расіі магчыма, але толькі ў вельмі аддаленай
перспектыве. «У нас пакуль няма саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі», –
канстатаваў прэзідэнт Беларусі, маючы на ўвазе прабуксоўку ў рэалізацыі
некаторых ключавых дагаворанасцяў у рамках саюза, а галоўнае – адсут
насць юрыдычнай базы для стварэння наддзяржаўных структур з шырокімі
ўладнымі паўнамоцтвамі.
«Відаць, калі пасада прэзідэнта Саюза і будзе ўведзена, то гэта адбудзец
ца не ў мой і не ў У. Пуціна тэрміны прэзідэнцкага кіравання ў нашых
краінах», – мяркуе А. Лукашэнка. Сцвярджэнні ж асобных палітыкаў аб
быццам бы маючых месца прэтэнзіях цяперашняга беларускага прэзідэнта
на пасаду кіраўніка саюзнай дзяржавы, паводле слоў А. Лукашэнкі, «не ма
*
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юць ніякіх падстаў». «Нас з У. Пуціным ужо не будзе ў кіраўніцтве Беларусі
і Расіі, калі інтэграцыйны працэс зойдзе настолькі глыбока, што спатрэбіцца
ўвядзенне прэзідэнцкай пасады ў Саюзе», – лічыць А. Лукашэнка.
Пры гэтым беларускі лідэр асабліва падкрэсліў, што рэспубліка «нiколі
не стане часткай іншай дзяржавы». «Мы будуем незалежную суверэн
ную дзяржаву, гатовую супрацоўнічаць з усімі зацікаўленымі краінамі», –
асабліва адзначыў прэзідэнт.
Аб прычынах праблем ва ўзаемаадносінах Беларуі з ЗША і краінамі Еўрасаюза
Цяперашнія ўзаемаадносіны Беларусі з ЗША і дзяржавамі Еўрасаюза кі
раўнік беларускай дзяржавы назваў «не вельмі добрымі».
Адной з асноўных прычын таго А. Лукашэнка лічыць адсутнасць аб’
ектыўнай інфармацыі аб Беларусі, а галоўнае – «адсутнасць жадання»
ў пэўных колаў Захаду такую інфармацыю атрымаць. Палітыка Захаду
ў адносінах да Беларусі будуецца на падставе звестак, атрыманых, як пра
віла, з апазіцыйных крыніц. Toe, што гавораць прадстаўнікі беларускай
апазіцыі, на Захадзе лічыцца аб’ектыўнай інфармацыяй, і, зыходзячы з яе,
прымаюцца тыя ці іншыя рашэнні, адзначыў А. Лукашэнка. «А хто ў нас
лідэры апазіцыі? Палітыкі, якія пракраліся і абанкруціліся. Яны прайгр
 алі
мне прэзідэнцкія выбары: у 1994 годзе – Станіслаў Шушкевіч, а ў 2001-м –
Уладзімір Ганчарык», сказаў кіраўнік дзяржавы.
Па выніках прайшоўшых восенню мінулага года прэзідэнцкіх выбараў
у Беларусі А. Лукашэнка быў перевыбраны прэзідэнтам яшчэ на адзін тэрмін.
Паводле слоў кіраўніка рэспублікі, кіраўнікі заходніх дзяржаў «дарэм
на ўпёрліся» ў праблему прызнання або непрызнання даных выбараў. Ён
асабліва падкрэсліў, што падтасоўваць вынікі галасавання такім чынам,
што больш за дзве трэці насельніцтва краіны прагаласавалі за А. Лукашэн
ку, немагчыма. «Можа у нас і былі якія-небудзь памылкі, але як можна пад
тасаваць вынікі выбараў яшчэ і пры наяўнасці некалькіх тысяч замежных
і міжнародных наглядальнікаў, якія пабывалі практычна на кожным вы
барчым участку, і каля пяцісот асвятляючых ход выбарчай кампаніі замеж
ных журналістаў?» – сказаў прэзідэнт.
Ён адзначыў, што па выніках прайшоўшых у ЗША прэзідэнцкіх выба
раў, а таксама ўступлення на пасаду прэм’ер-міністра Вялікабрытаніі прэ
зідэнт Беларусі накіраваў віншавальныя тэлеграмы ў адрас Джорджа Буша
і Энтані Блэра193. «А яны мяне не павіншавалі... Гэта цывілізаваны пады
ход?» – сказаў А. Лукашэнка. «...Цярпліва падказвайце, рэкамендуйце,
тлумачце, але не спрабуйце паставіць мяне на калені і не навязвайце сваю
волю...» – сказаў таксама прэзідэнт Беларусі.
Вялікай праблемай ва ўзаемаадносінах Беларусі з Захадам А. Лукашэнка
лічыць прымяненне Захадам «двайных стандартаў» у ацэнках тых ці іншых
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дзеянняў беларускага кіраўніцтва. «Захад сябруе з іншымі краінамі, дзе
поўнасцю адсутнічае свабода слова, дзе наогул няма апазіцыі, затое ёсць
нафта і газ. Чаму? Чым мая палітыка адрозніваецца ад палітыкі прэзідэнта
Расіі У. Пуціна? Нічым. Тады чаму Уладзімір Уладзіміравіч Пуцін Захаду
сябар, а А. Лукашэнка – нe?» – сказаў А. Лукашэнка.
Ён папракнуў Захад у фінансаванні апазіцыйных сіл у Беларусі. «Далі
грошы пад развіццё незалежных сродкаў масавай інфармацыі, развіццё гра
мадзянскага грамадства. Але дзе грошы? Апазіцыянеры ж іх раскралі і цяпер
у сваіх колах спрачаюцца, хто ўкраў больш. Яны аб гэтым без усякага сораму
самі гавораць, у тым ліку на старонках друку», – канстатаваў А. Лукашэнка.
Аб некаторых выказваннях прэзідэнта ЗША
Прэзідэнт Беларусі лічыць, што амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш
ужыў «непрымальную ў міжнародных адносінах тэрміналогію», назваўшы
Паўночную Карэю, Іран і Ірак, «воссю зла». «Не трэба дзяліць дзяржавы
на дрэнныя і добрыя. Трэба разабрацца. Не варта нагнятаць абстаноўку.
Такія выказванні не дабавяць стабільнасці ў свеце, не палепшаць адносіны
з дзяржавамі», – сказаў А. Лукашэнка. Ён заклікаў амерыканскіх палітыкаў
«быць дабрэйшымі». «Ад палітыкі дабра Амерыцы будзе толькі лепш», – пе
ракананы беларускі прэзідэнт.
Аб гандлі беларускай зброяй
Прэзідэнт Беларусі А. Лукашэнка катэгарычна абверг паведамленні
ў шэрагу заходніх сродкаў масавай інфармацыі аб быццам бы меўшым мес
ца дачыненні рэспублікі да незаконнага гандлю зброяй*.
Кіраўнік беларускай дзяржавы заявіў, што ўлады рэспублікі «ніколі не
парушалі міжнародных нормаў і правілаў гандлю зброяй». А. Лукашэнка
адзначыў, што нядаўна Беларусь наведала група кангр
 эсменаў ЗША, якой
была прадстаўлена магчымасць азнаёміцца з рэальнай работай беларускіх
прадпрыемстваў ваенна-прамысловага комплексу (ВПК), сустрэц
ца з вышэйшымі службовымі асобамі краіны, якія курыруюць ва ўрадзе
пытанні гандлю зброяй. У амерыканскіх прадстаўнікоў, паводле слоў
прэзідэнта, «больш пытанняў не ўзнікае», паколькі ім былі прадастаўлены
ўсе неабходныя матэрыялы.
Магчымасць азнаёміцца з сапраўдным становішчам спраў у галіне
гандлю Беларуссю зброяй раней была прадастаўлена паслу ЗША ў Мінс
ку Майклу Козаку, адзначыў А. Лукашэнка. Паводле яго слоў, М. Козак,
спасылаючыся на ўказаныя паведамленні ў шэрагу замежных СМІ, звяр
нуўся да беларускіх уладаў з просьбай пагутарыць на тэму гандлю зброяй
«з кіраўнікамі нашых спецслужбаў». «Пасля гэтага М. Козак не задаваў
больш ніякіх пытанняў. Ён пераканаўся, што Беларусь не парушае ніяк
 іх
міжнародных нормаў і правілаў», – сказаў прэзідэнт.
*
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Беларускі кіраўнік таксама абверг сцвярджэнні аб тым, што ў вышэй
шых навучальных установах рэспублікі ёсць курсанты з Ірака. «Іракскія
спецыял
 істы не вучацца ў ваенных навучальных установах Беларусі. I ра
ней не вучыліся... Магчыма, такая практыка існавала ў часы Савецкага Са
юза... Аднак я ў гэтым не ўпэўнены...», – сказаў А. Лукашэнка. Ён назваў
«абсалютна непраўдзівай» інфармацыю аб вучобе іракскіх грамадзян у ва
енных ВНУ Беларусі.
Прэзідэнт асабліва падкрэсліў, што такі бізнес, як гандаль зброяй, з’яў
ляецца неад’емнай састаўляючай эканомікі многіх краін свету, уключа
ючы ЗША. «Тое, што прадае Беларусь на рынку зброі, – кропля ў моры
ў параўнанні з Амерыкай», – адзначыў А. Лукашэнка. Пры гэтым ён заў
важыў, што Беларусь не выпускае зброю: танкі, аўтаматы, ракеты або бом
бы. «ВПК займаецца вырабам камплектуючых вузлоў для некаторых відаў
баявой тэхнікі, вырабляе аптычныя прыборы, матэматычныя праграмы,
унікальныя сістэмы кіравання войскамі, інтэгральныя схемы, у тым ліку
для касмічных праграм розных краін, праводзіць рамонтныя работы бая
вой тэхнікі», – канстатаваў беларускі лідэр. Прычым «нельга лічыць гэтыя
вытворчасці чыста ваеннымі. Хутчэй яны двайнога прызначэння. Нап
рыклад, сістэмы кіравання войскамі могуць выкарыстоўвацца як сістэмы
кіравання касмічнымі аб’ектамі», – сказаў А. Лукашэнка. Ён таксама адз
начыў, што аптычныя прыцэлы да танкаў беларускія спецыялісты выпус
каюць сумесна з французскімі калегамі і пастаўляюць гатовую прадукцыю
ў Расію і ва Украіну.
Аб адносінах з Міжнародным валютным фондам
У апошнія месяцы ў Беларусі складваюцца «самыя добрыя адносіны
з МВФ194», адзначыў А. Лукашэнка. «Але крэдытаў мы ў іх не бяром і
браць не думаем. Не збіраемся. У тым ліку і на падтрымку нацыянальнай
валюты. Нам гэты крэдыт проста непатрэбны», сказаў прэзідэнт. Ён заўва
жыў, што «два-тры гады назад» патрэбнасць у крэдыце МВФ была. «Тады
мы пераходзілі на адзіны валютны курс», патлумачыў А. Лукашэнка. Ця
пер жа неабходнасці ў пазыцы няма. «На ўмовах МВФ нам не трэба ніякіх
крэдытаў», заявіў кіраўнік дзяржавы. «Цяпер з крэдытамі не існуе ніякіх
праблем. Суб’екты гаспадарання, якія маюць патрэбу ў крэдытах, працу
юць з банкамі напрамую», адзначыў А. Лукашэнка.
Ён заўважьіў, што ў свой час крэдыт МВФ атрымаў Казахстан. Аднак
кіраўнік гэтай дзяржавы Нурсултан Назарбаеў распарадзіўся датэрмінова
вярнуць фонду ўсе выдзеленыя краіне грошы, адмовіўшыся такім чынам
ад крайне нявыгадных умоў, навязваемых крэдыторам.
«Звязда». 2002. 5 сакавіка.

173

№ 54
ЗАЯВА ПРЭС-САКРАТАРА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У СУВЯЗІ З ПРЫНЯЦЦЕМ Саветам Бяспекі ААН РЭЗАЛЮЦЫІ
ПА СІТУАЦЫІ НА БЛІЗКІМ УСХОДЗЕ
г. Мінск

14 сакавіка 2002 г.

Рэспубліка Беларусь вітае прыняцце 12 сакавіка 2002 года рэзалюцыі
Савета Бяспекі ААН 1397 (2002) адносна сітуацыі на Блізкім Усходзе, ук
лючаючы пытанне аб Палесціне.
Ухваленае Саветам Бяспекі ААН бачанне Блізкага Усходу як рэгіёна, у
якім дзве дзяржавы, Ізраіль і Палесціна, будуць мірна суіснавапь у межах
бяспечных і прызнаных граніц, адпавядае пазіцыі Рэспублікі Беларусь па
блізкаўсходнім канфлікце.
Цалкам падтрымліваем змешчаныя ў рэзалюцыі патрабаванні неадк
ладна спыніць насілле, уключаючы тэрарыстычныя акты, і заклік да бакоў
канфлікту супрацоўнічаць у ажыццяўленні плана Тэнета195 і даклада Мітчэ
ла196 з мэтай аднаўлення мірных перагавораў па палітычным урэгуляванні.
Рэспубліка Беларусь лічыць, што прыняцце рэзалюцыі Савета Бяспекі
ААН, якая пазітыўна ацэнена і палесцінцамі, і ізраільцянамі, з’яўляецца
сур’ёзным укладам міжнароднай супольнасці ў працэс мірнага ўрэгуляван
ня блізкаўсходняга канфлікту.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 1. С. 32.

№ 55
ІНТЭРВ’Ю НАЧАЛЬНІКА ЎПРАЎЛЕННЯ
РЭГІЁНАЎ РАСІІ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. ПАРХУТЫ
ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА» АБ РЭГІЯНАЛЬНЫМ СУПРАЦОЎНІЦТВЕ
БЕЛАРУСКІХ АБЛАСЦЕЙ З РАСІЙСКІМІ РЭГІЁНАМІ*
30 сакавіка 2002 г.**

г. Мінск

– Аляксандр Уладзіміравіч, пасля развалу СССР беларускім уладам, выт
ворцам спатрэбіўся пэўны і, трэба сказаць, адносна працяглы перыяд часу, каб
прыйсці да высновы аб неабходнасці развіваць эканамічнае супрацоўніцтва
напрамую з расійскімі рэгіёнамі. Нагадайце, калі пачаўся гэты працэс?
– Прыкладна тры гады назад. Менавіта тады адбылася рэарганізацыя
трох міністэрстваў, у выніку ў структуры МЗС з’явілася асобнае ўпраўлен
не па супрацоўніцтве з рэгіёнамі Расіі. Яно і ўзяло на сябе ў межах сва
ёй кампетэнцыі каардынацыю гэтай дзейнасці. Не, МЗС ніякім чынам не
*

Матэрыял называецца «Рэгіянальная стратэгія Беларусі ў Расіі».

** Дата публікацыі.
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ўказвае, як і што рабіць нашым прадпрыемствам, рэгіёнам. Яны цалкам
самастойныя ў выбары формаў і шляхоў супрацоўніцтва з расійскімі пар
тнёрамі.
Самі на шэраг цікавых праектаў, напрыклад, выйшлі Магілёўская і Ке
мераўск
 ая вобласці. Яны абмяняліся дэлегацыямі на чале з губернатарамі.
Гэтыя візіты далі пачатак многім праектам. Адзін з іх – распрацоўка ў Куз
басе вугальнага кар’ера з удзелам Магілёўскай вобласці. Эканамічны вынік
абяцае быць вельмі выгадным для абодвух бакоў.
У стадыі распрацоўкі не менш цікавыя праекты па нафце з Ханты-Ман
сійскім і Ямала-Ненецкім аўтаномнымі акругамі. З апошняй, напрыклад,
ужо створана сумесная нафтавая кампанія.
Дзеля справядлівасці адзначу, што ўвогуле расійскія рэгіёны даўно бы
лі нашымі партнёрамі. Туды зарыентавана большасць нашай эксп
 артнай
прадукцыі. Але дзякуючы мэтанакіраванаму і адносна эфектыўнаму ас
ваенню расійскіх рэгіёнаў нашымі прадпрыемствамі Беларусі ўдалося на
працягу апошніх гадоў не дапусціць рэзкага спаду вытворчасці.
Менавіта тады прадстаўнікі беларускага менеджменту ад прамысловас
ці атрымалі добрую школу вядзення напрамую спраў з расійскімі партнё
рамі. Бо гэта заўсёды канкрэтны праект, канкрэтная эканамічная работа па
яго рэалізацыі, сумесныя намаганні па пераадоленні ўзнікаючых праблем,
пытанняў, несастыковак. I ў выніку ўдалай працы — выхад на канкрэтны
ўзаемавыгадны вынік.
– Апошнім часам рэгулярнымі сталі візіты ў Беларусь дэлегацый на чале
з расійскімі губернатарамі, паездкі кіраўнікоў беларускіх абласцей у Расію.
Што яны даюць?
– Вельмі многае. За кожным гэтым візітам стаіць велізарны аб’ём пад
рыхтоўчай работы. Бо кожны расійскі губернатар прывозіць з сабой прад
стаўнічую дэлегацыю дзелавых людзей. Звычайна гэта дырэктары вядучых
прадпрыемстваў, якія хочуць энайсці партнёра на Беларусі. Вельмі часта
ў час прыезду расіян ці беларусаў у Расію аднаўляюцца на новай аснове бы
лыя сувязі паміж прадпрыемствамі дзвюх краін, якія былі страчаны пасля
развалу СССР. У ходзе падобных сустрэч нярэдка складваюцца перадумовы
будучых кантактаў. Толькі летась Беларусь наведалі 15 расійскіх губернатараў.
У сваю чаргу, карыснай, напрыклад, была паездка нашых аграрнікаў
у Арлоўск
 ую вобласць, дзе яны азнаёміліся з паспяховым вопытам рэфар
мавання сельскай гаспадаркі.
– Пэўная частка беларускіх вытворцаў яшчэ па-ранейшаму знаходзяцца
ў палоне стэрэатыпаў, што, маўляў, з расійскімі рэгіёнамі гандляваць у цэлым
нескладана. Няма моўных і пагранічных бар’ераў, амаль агульны менталітэт,
аднолькавае савецкае мінулае, зараз разам будуем Саюзную дзяржаву і г. д.
А як на самой справе?
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– Так, усё тое, што вы пералічылі, безумоўна, спрыяе двухбаковым
гандлёва-эканамічным адносінам. Але, скажу шчыра, у астатнім з Расіяй
трэба іх будаваць на агульнапрынятых у свеце нормах і правілах. Беларусь
пераважна развівае супрацоўніцтва з тым колам рэгіёнаў Расіі, якое ўжо
склалася. Сярод іх у асноўным тыя нашы пастаянныя партнёры, якія пе
райшлі, так бы мовіць, у спадчыну ад савецкіх часоў.
Таксама мы ідзём туды, дзе ёсць магчымасць пашырыць, аднавіць ці
ўвогуле распачаць гандаль беларускай прадукцыяй. З гэтай мэтай наша
МЗС адкрывае ў цэнтрах перспектыўных для нас рэгіёнаў аддзяленні па
сольства Беларусі ў Расіі. Іх ужо 9. Карысць ад іх безумоўная.
Аднак сёння аднаго жадання прысутнічаць на расійскім рынку, няхай
нават і вельмі гарачага, недастаткова. Яго ўсё часцей прыходзіцца зава
ёўваць у жорсткай барацьбе з іншымі замежнымі вытворцамі. Гэта зна
чыць, што нашы тавары павінны прывабліваць пакупнікоў аптымальнымі
суадносінамі цаны і якасці тавару. Калі размова ідзе пра нашы машыны
і трактары, то там, дзе іx набываюць, неабходна наладзіць сетку збыту, ад
крываць сервісныя цэнтры. У перспектыўных, яшчэ не ахопленых рэгіё
нах Расіі праводзіць маркетынг, эфектыўную рэкламную кампанію.
Прычым гэта датычыцца таксама добра вядомых у Расіі МАЗа, МТЗ,
іншых нашых буйных прадпрыемстваў. Бо яны раней самі не прадавалі сваю
прадукцыю, а мелі толькі кааперацыйныя сувязі з расійскімі партнёрамі.
А збыт гатовай прадукцыі — гэта зусім іншая справа. Можа, таму ў расійскіх
рэгіёнах дрэнна ведаюць пра апошнія мадэлі мінскіх трактароў. Дзіўна і
прыкра назіраць, калі прадстаўнікі чарговай дэлегацыі з Расіі ў час навед
вання МТЗ шырока адкрываюць вочы на новую зробленую па сусветных
стандартах тэхніку.
– Відаць, гэта здараецца яшчэ і таму, што расіяне маюць у сябе даволі
вялікую колькасць так званых «шэрых» трактароў. У выніку МТЗ атрымаў
канкурэнта ў выглядзе сваёй уласнай прадукцыі?
– Часткова можна з вамі пагадзіцца. Сапраўды, «шэрыя» трактары (тыя,
якія ішлі ў залік па бартэру за энерганосьбіты і г. д.) часта ўсплывалі на
расійскім рынку па больш нізкай (нярэдка на 30 працэнтаў) цане, чым іх
прадае МТЗ. «Бартэрны» трактар каштуе 8 тыс. дол. ЗША, а заводскі – больш
за 10 тыс. Зразумела, спажывец выбірае танную тэхніку. Хаця, з іншага боку,
трактар за 8 тыс. не забяспечаны гарантыйным і сервісным абслугоўваннем.
Сёння мінскія трактарабудаўнікі ставяць перад сабой мэту – ва ўсіх ра
сійскіх рэгіёнах, дзе беларуская тэхніка заняла сваю нішу, мець центры
па абслугоўванню трактароў з кваліфікаваным персаналам, дастатковым
запасам запчастак. Зразумела, гэта запатрабуе сур’ёзных інвестыцый, але
яны, я ўпэўнены, хутка акупяцца.
А вось БелАЗ ужо дасягнуў пэўных вынікаў па замацаванню ў расійскіх
рэгіёнах. Там яго вялікагрузныя грузавікі прадаюць афіцыйныя
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дыстрыб’ютары, а не нейкія незразумелыя пасрэднікі. Можа, таму БелАЗу
ўдалося знізіць цэны на свае машыны. Завод даволі ўпэўнена адчувае сябе
на расійскім рынку. Туды тэхніка завозіцца пад канкрэтныя заказы. Кам
плектацыя машын, скажам, рухавік, пэўныя вузлы, могуць быць устаноўле
ны па жаданню спажыўца. Пасля продажу заводскія спецыялісты ўважліва
адсочваюць ход эксплуатацыі кожнага грузавіка, улічваюць заўвагі, пара
ды спажыўца, імкнуцца хутка ліквідаваць непаладкі і г. д. Рамонт БелАЗаў
расіянам абыходзіцца на парадак танней, чым грузавікоў амерыканскіх,
японскіх фірмаў.
– Звычайна нацыянальныя дыяспары адыгрываюць далёка не апош
нюю ролю ў наладжванні сувязяў сваёй этнічнай радзімы з цяперашняй
краінай пражывання. А які ў гэтым сэнсе ўклад беларусаў Расіі ў развіцці
міжрэгіянальных стасункаў?
– Салідны, я сказаў бы. Асабліва ўплыў беларускай дыяспары адчуваец
ца ў Калінінградскай вобласці. Там, нагадаю, жыве больш як сто тысяч бе
ларусаў, ці кожны дзясяты жыхар рэгіёна. Многія кіруючыя пасады займа
юць беларусы. Нядаўна ў газеце «Вечерний Калининград» пачаў выходзіць
дадатак «Белорус в Калининграде». Публікацыі прысвечаны ў асноўным
жыццю Беларусі і друкуюцца на рускай і беларускай мовах. Пастаянна
выходзіць у эфір радыёпраграма, прысвечаная Беларусі. У кожную пятніцу
выходзіць 2-гадзінная беларуская праграма па мясцоваму тэлебачанню.
Таксама 100-тысячная беларуская дыяспара Санкт-Пецярбурга і Ленін
градскай вобласці ўносіць свой важкі ўклад у развіццё эканамічных, наву
кова-тэхнічных, культурных стасункаў з Беларуссю.
– Давайце вернемся да тэмы выніковасці паездак беларускіх дэлегацый.
Амаль пасля кожнага афіцыйнага візіту ў цэнтрах расійскіх рэгіён
 аў пачалі
аператыўна адкрывацца беларускія гандлёвыя дамы. Потым, праўда, ужо
без фанфар і прамоў, значная колькасць іх закрылася. Чаму?
– Што датычыць тых гандлёвых дамоў, якія адкрываў канцэрн «Бел
рэсурсы», то, на жаль, мы не атрымалі таго эфекту, якога чакалі. Цяпер
з 20 дамоў працягваюць працаваць толькі 9. Відаць, мы захапіліся колькас
цю, спадзеючыся на тое, што пасля адкрыцця дома гандаль наладзіцца сам
сабой. Так атрымалася не ўсюды. Гэты адмоўны вопыт яшчэ раз паказаў,
што на пустым месцы, без папярэдняга сур’ёзнага маркетынгу, прыбытко
вы гандаль не наладзіцца.
З іншага боку, ёсць станоўчы вопыт паспяховай дзейнасці магазінаў,
гандлёвых прадстаўніцтваў вядомых беларускіх прадпрыемстваў, у прыват
насці па выпуску мэблі, у Маскве, Санкт-Пецярбургу, у буйных рэгіян
 аль
ных цэнтрах.
– Дарэчы, супрацоўніцтва Беларусі з абедзвюма расійскімі сталіцамі паранейшаму з’яўляецца прыкладам, вартым пераймання?
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– Так. З Санкт-Пецярбургам гандлёвы абарот не першы год трымаец
ца на ўзроўні 500 млн дол. ЗША. А летась беларускі экспарт у «паўночную
сталіцу» павялічыўся на 12 працэнтаў.
Асабліва плённа развіваюцца эканамічныя сувязі з Масквой і Маскоўск
 ай
вобласцю. Яны – гэта трэць усяго беларускага гандлёвага абароту з Расіяй.
Зразумела, мы вельмі даражым гэтым ёмістым і вялікім рынкам разнастай
ных тавараў нашых вытворцаў. У масквічоў карыстаецца попытам харчовая
прадукцыя, вырабы лёгкай прамысловасці, тавары штодзённага попыту.
Цікавая акалічнасць: Масква, дакладней яе асобныя тэрытарыяль
ныя акругі, сёння наладзілі прамыя сувязі з рэгіёнамі Беларусі. Паміж імі
падпісаны і паспяхова выконваюцца пагадненні аб супрацоўніцтве. Ужо
прайшлі ў Маскве выстаўкі вытворцаў усіх беларускіх абласцей, а там у
сваю чаргу пабывалі дэлегацыі маскоўскіх префектур, наладжаны трыва
лыя партнёрскія сувязі, набірае абароты гандаль. Расце наш экспарт. І што
прыемна, не толькі ў сталічным рэгіёне.
– Напрыклад, куды яшчэ?
– На 18 працэнтаў летась павялічыўся экспарт у Краснадарскі край.
У Новасібірскую вобласць – на 27 працэнтаў. У Цюменскую вобласць –
толькі на 3 працэнты. Але гэта пасля не аднаго года падзення. Цяпер
сітуацыя паступова выпраўляецца. У Свярдлоўскую вобласць рост эксп
 ар
ту склаў 40 працэнтаў. Там адкрыта даччынае прадпрыемства фірменнага
гандлю нашага Мінпрама.
У Хабараўскі край экспарт вырас на палову!
Заўважце, рост экспарту назіраецца ў асноўным там, дзе адкрыліся ад
дзяленні нашага пасольства ў Расіі. Гэта значыць, што знойдзена ўдалая
форма дыпламатычнага ўплыву на эканамічную дзейнасць.
«Звязда». 2002. 30 сакавіка.

№ 56
ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРЭС-СЛУЖБЫ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ СУСТРЭЧЫ
А. ЛУКАШЭНКІ З НАМЕСНІКАМ ГЕНЕРАЛЬНАГА САКРАТАРА ААН
ПА ГУМАНІТАРНЫХ ПЫТАННЯХ, КААРДЫНАТАРАМ ААН
ПА МІЖНАРОДНАМУ ЧАРНОБЫЛЬСКАМУ СУПРАЦОЎНІЦТВУ
КЕНЗА АШЫМАЙ*
г. Мінск

5 красавіка 2002 г.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 5 красавіка сус
трэўся з намеснікам Генеральнага сакратара Арганізацыі Аб’яднаных На
* Паведамленне называецца «Аляксандр Лукашэнка прыняў намесніка Генеральнага
сакратара ААН па гуманітарных пытаннях».
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цый па гуманітарных пытаннях, каардынатарам ААН па міжнароднаму
чарнобыльскаму супрацоўніцтву Кенза Ашымай. У ходзе гутаркі былі аб
меркаваны пытанні ўзаемадзеяння нашай краіны з арганізацыямі сістэмы
ААН па чарнобыльскай тэматыцы.
Аляксандр Лукашэнка даў станоўчую ацэнку візіту прадстаўніка ААН,
які на месцы змог дэталёва вывучыць праблемы раёнаў, якія на сабе зведалі
наступствы аварыі на ЧАЭС. Прэзідэнт адзначыў, што Кенза Ашыма
ўдзяляе даволі шмат увагі пытанням мінімізацыі наступстваў чарнобыль
скай катастрофы.
Разам з тым Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў аднабаковы падыход
да чарнобыльскай праблемы міжнароднага супольніцтва, якое вялікую
ўвагу ўдзяляе будаўніцтву новага саркафага на ЧАЭС, адмаўляючы ў да
памозе людзям у пераадоленні вынікаў катастрофы. Прэзідэнт лічыць,
што ААН і сусветнае супольніцтва паступова пачалі забываць чарно
быльскія праблемы. Ён перакананы, што Арганізацыя Аб’яднаных На
цый і сусветнае супольніцтва абавязаны дапамагчы беларускаму народу,
які незаслужана пацярпеў у выніку катастрофы на ЧАЭС. Наша краіна
не эксплуатавала і не будавала чарнобыльскую станцыю, а 80 працэнтаў
радыёактыўных ападкаў выпала на беларускую зямлю. I нельга забываць
аб людзях, якія пацярпелі не па сваей віне, напомніў Аляксандр Лукашэн
ка. Прэзідэнт акцэнтаваў увагу на ўдзеле сусветных фінансавых устаноў
і краін-донараў у фінансаванні праграм па мінімізацыі вынікаў аварыі. На
думку кіраўніка дзяржавы, Японія, народ якой прадстаўляе Кенза Ашы
ма, удзяляе шмат увагі праблемам Чарнобыля. Аляксандр Лукашэнка
прапанаваў прадстаўніку менавіта гэтай дзяржавы, які зведаў на сабе жахі
вялікай трагедыі пасля другой сусветнай вайны, ініцыіраваць у ААН паста
янна фінансуемыя праграмы, накіраваныя на пераадоленне вынікаў гэтай
страшнай бяды ў Беларусі.
Кенза Ашыма перадаў Прэзідэнту Беларусі прывітанне ад Генеральна
га сакратара ААН Кофі Анана і шчыра падзякаваў кіраўніку дзяржавы за
запрашэнне наведаць Беларусь, за гасціннасць, добрую арганізацыю візі
ту. Прадстаўнік ААН наведаў пацярпелыя раёны Гомельшчыны і сам пе
раканаўся ў сапраўдных маштабах вынікаў аварыі. На думку Кенза Ашы
мы, самыя вялікія выпрабаванні ў выніку гэтай трагедыі выпалі менавіта
на долю Беларусі. Кенза Ашыма высока ацаніў намаганні, якія прыклада
юцца кіраўніком дзяржавы і ўрада па пераадоленню наступстваў аварыі на
ЧАЭС.
«Звязда». 2002. 6 красавіка.
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№ 57
АДКАЗ ПРЭС-САКРАТАРА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
НА ПЫТАННЕ БЕЛТА ПА ЗАЯВЕ, ПРЫНЯТАЙ «ЧАЦВЁРКАЙ»
ПА БЛІЗКАЎСХОДНІМ УРЭГУЛЯВАННІ
г. Мінск

11 красавіка 2002 г.

Пытанне: Як МЗС Беларусі можа пракаменціраваць заяву, прынятую
10.04.2002 г. у Іспаніі «чацвёркай» па блізкаўсходнім урэгуляванні?
Адказ: Мы падтрымліваем калектыўныя намаганні міжнароднай супо
льнасці, вызначаныя ў сумеснай заяве «чацвёркі» па блізкаўсходнім урэ
гуляванні (ААН, Расіі, ЗША і ЕС) аб неабходнасці безадкладных крокаў
з абодвух бакоў – Палесцінскай нацыянальнай аўтаноміі і Ізраіля – па
спыненні эскалацыі насілля ў рэгіёне.
Мы падтрымліваем прапановы «чацвёркі», у якіх ідзе размова аб тым,
што Ізраіль павінен спыніць ваенныя аперацыі на палесцінскіх тэрыторы
ях і вывесці свае войскі з палесцінскіх гарадоў, уключаючы Рамалу, дзе раз
мешчана штаб-кватэра Ясіра Арафата197. Адначасова мы падтрымліваем
заклік у заяве «чацвёркі» да Старшыні Арганізацыі вызвалення Палесці
ны Ясіра Арафата і Палесцінскай нацыянальнай адміністрацыі неадкладна
спыніць тэракты супраць мірных жыхароў Ізраіля. Гэтыя прапановы адпа
вядаюць духу і літары апошніх рэзалюцый Савета Бяспекі ААН і павінны
абавязкова выконвацца.
Хацелася б яшчэ раз падкрэсліць: мы рашуча адвяргаем тэрарызм ва ўсіх
яго формах і праявах і выступаем за выключна мірнае вырашэнне блізкаўс
ходняй праблемы за сталом перагавораў.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 2. С. 45.

№ 58
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ УДЗЕЛЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ Ў ПАСЯДЖЭННІ
ВЫШЭЙШАГА ДЗЯРЖАЎНАГА САВЕТА САЮЗНАЙ ДЗЯРЖАВЫ
г. Мінск

12 красавікa 2002 г.

12 апреля 2002 г. в Москве состоялось заседание Высшего Государствен
ного Совета (ВГС) Союзного государства под председательством Прези
дента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.
Выступая на заседании, А. Г. Лукашенко и В. В. Путин подчеркнули,
что за прошедшее время удалось немало сделать для создания Союзного
государства, белорусы и россияне почувствовали конкретную отдачу от
процесса интеграции. Действует безвизовый режим на территории Бела
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руси и России, граждане имеют равные права на трудоустройство, соци
альное обеспечение, получение образования и услуги здравоохранения.
Существенно сблизились национальные законодательства, идет активная
работа по унификации налоговых, таможенных, хозяйственных, граждан
ских правовых актов. Руководители двух государств выразили уверенность
в том, что без гармонизации законодательной базы интеграционный про
цесс будет сталкиваться с препятствиями юридического характера, а они,
в свою очередь, сдерживать процесс единения.
В рамках обсуждения хода выполнения Договора о создании Союзно
го государства и Программы действий Республики Беларусь и Российской
Федерации по реализации его положений были рассмотрены проекты
межправительственных соглашений о создании равных условий в обла
сти ценовой политики, о расширении сотрудничества в газовой отрасли,
о взимании косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ,
услуг) во взаимной торговле между Беларусью и Россией.
Участники заседания обсудили ход работы над проектом Конституци
онного акта Союзного государства и поручили сопредседателям совмест
ной рабочей группы по его подготовке представить в IV квартале 2002 г.
в Высший Государственный Совет проект концепции и структуры Кон
ституционного акта Союзного государства.
Участники заседания рассмотрели проект бюджета Союзного государ
ства на 2002 г. и Порядок формирования и использования бюджета Союз
ного государства.
При рассмотрении проекта программы согласованных действий в об
ласти внешней политики на 2002–2003 гг. была отмечена необходимость
совместного участия в решении важнейших проблем международной по
литики, в том числе в борьбе с терроризмом, распространением оружия
и наркотиков, хищениями и контрабандой. Беларусь и Россия намерены
проводить скоординированную линию на укрепление Договора о коллек
тивной безопасности, превращение его в эффективный инструмент фор
мирования и функционирования системы коллективной безопасности.
На заседании были определены лауреаты премии Союзного государства
за произведения литературы и искусства, которые внесли большой вклад
в укрепление отношений братства, дружбы и всестороннего сотрудниче
ства между государствами – участниками Союзного государства.
Обсуждены пути ликвидации недостатков, выявленных в ходе проверки
исполнения бюджетов Союзного государства за 2000 г. и за первое полу
годие 2001 г., проведенных Счетной палатой Российской Федерации и Ко
митетом государственного контроля Республики Беларусь, а также рабочие
вопросы, которые касались размещения Постоянного комитета Союзного
государства и о председателе Комитета по вопросам безопасности.
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Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства за
вершилось подписанием Премьер-министром Беларуси Г. В. Новицким
и Председателем Правительства России М. М. Касьяновым Соглашения
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской
Федерации о создании равных условий в области ценовой политики и Со
глашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством
Российской Федерации о расширении сотрудничества в газовой отрасли.
Согласно документам, цена на природный газ для Беларуси будет установ
лена на уровне 5-го ценового пояса Российской Федерации и введена в дей
ствие с 1 мая 2002 г. не позднее 1 июля 2002 г. Не позднее 1 июля 2002 г. при
экспортно-импортных перевозках железнодорожным транспортом стороны
будут применять внутрироссийский железнодорожный тариф. С 1 мая после
вступления в силу новых тарифов на энергоносители будет введен в действие
Декрет Президента Республики Беларусь об отмене таможенных и налого
вых льгот для отдельных субъектов хозяйствования.
На заседании Высшего Государственного Совета были утверждены
бюджет Союзного государства на 2002 г., Порядок формирования и ис
полнения бюджета Союзного государства, Программа согласованных дей
ствий в области внешней политики на 2002–2003 гг.
Президенты двух стран подписали Совместное заявление, в котором
выразили намерение активизировать практические шаги по переходу
к единым принципам экономической политики и созданию равных усло
вий для хозяйствующих субъектов двух стран.
Совместное заявление Президента Республики Беларусь А. Лукашенко
и Президента Российской Федерации В. Путина
Всесторонне рассмотрев состояние союзного строительства и перспек
тивы углубления российско-белорусской интеграции, вновь подтверждаем,
что объединение политических и экономических потенциалов двух стран
полностью отвечает насущным потребностям народов Беларуси и России.
Рассматриваем становление Союза как общую стратегическую цель.
Учитывая приоритетное значение сотрудничества в социально-эконо
мической сфере, считаем необходимым принять дополнительные меры
с целью формирования единого экономического пространства.
Республика Беларусь и Российская Федерация активизируют практи
ческие шаги по переходу к единым принципам экономической полити
ки и созданию равных условий для хозяйствующих субъектов двух стран,
обеспечат выполнение согласованных мер по унификации национальных
нормативных правовых актов в области тарифного и нетарифного регу
лирования внешнеэкономической деятельности, налоговой, бюджетной,
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денежно-кредитной, таможенной, валютной политики, а также в сфере
страхования, приватизации государственной собственности.
Особое внимание при этом будет уделено выравниванию базовых ма
кроэкономических показателей и переходу к единым сценарным условиям
экономического развития и функционирования Союзного государства.
Важнейшей задачей для обеих стран является оптимизация структуры
государственных расходов. Будет проводиться политика, направленная
на сокращение неэффективных расходов, снижение масштабов государ
ственных гарантий в отношении коммерческих проектов, будет повы
шаться адресность социальной помощи, реализовываться принцип сово
купного покрытия бюджетных расходов.
Переход к единым принципам и правилам налогообложения на терри
тории Союзного государства, урегулирование проблем косвенного налого
обложения во взаимной торговле будут дополнены мерами, направленны
ми на защиту бюджетов обеих стран при осуществлении внешнеторговых
операций.
Республика Беларусь и Российская Федерация будут проводить единую
торговую и таможенно-тарифную политику в отношении третьих стран
и международных организаций и объединений, а также согласованную
линию по вопросам вступления во Всемирную торговую организацию и в
отношениях с международными финансовыми и нефинансовыми органи
зациями.
Завершение формирования единого таможенного пространства станет
основой для полной отмены таможенного контроля во взаимной торговле
между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.
До введения единой денежной единицы Союзного государства Нацио
нальный банк Республики Беларусь и Центральный банк Российской Фе
дерации будут проводить согласованную политику в отношении стабиль
ности обменных курсов белорусского рубля и российского рубля.
Для достижения поставленных целей Республика Беларусь и Российская
Федерация подписывают Соглашение между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Российской Федерации о создании равных ус
ловий в области ценовой политики и Соглашение между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о расши
рении сотрудничества в газовой отрасли. В месячный срок будет заверше
на подготовка к подписанию соглашений, определяющих принципы взи
мания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг)
во взаимной торговле и механизмы компенсации потерь бюджетов в связи
с применением принципа взимания косвенных налогов по стране проис
хождения, а также Плана совместных действий Правительства Республи
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ки Беларусь, Национального банка Республики Беларусь и Правительства
Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации по
введению единой денежной единицы Союзного государства.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 2. С. 76–78.

№ 59
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВІЗІЦЕ
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ Г. В. НАВІЦКАГА
Ў ФЕДЭРАТЫЎНУЮ РЭСПУБЛІКУ ГЕРМАНІЯ
г. Мінск

[20] красавікa 2002 г.

17–19 красавіка 2002 г. адбыўся рабочы візіт Прэм’ер-міністра Рэспуб
лікі Беларусь Г. В. Навіцкага ў Федэратыўную Рэспубліку Германія. Ён
пачаўся з наведвання Ніжняй Саксоніі. Г. В. Навіцкі правёў дзелавыя суст
рэчы з прадстаўнікамі ўрада гэтай федэральнай зямлі, кіраўніцтвам шэрагу
буйных міжнародных канцэрнаў, у тым ліку з віцэ-прэзідэнтам «ДаймлерКрайслер» М. Кляйнэртам198, прадстаўнікамі праўлення «Сіменс» і «Аль
катэль», прэзідэнтам Германскага саюза сельскагаспадарчага машынабу
давання Ф. фон Бусэ199. Кіраўнік Урада наведаў Гановерск
 і універсальны
кірмаш, правёў перагаворы ў яго дырэкцыі. На выстаўцы дэлегацыя аглед
зела стэнды буйнейшай у свеце прамысловай экспазіцыі, у тым ліку і
беларускіх вытворцаў.
Адбылася сустрэча Г. В. Навіцкага з кіраўніцтвам Асацыяцыі па суп
рацоўніцтве з краінамі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, прадстаўнікамі
германскіх дзелавых колаў, на якой ён акцэнтаваў увагу аўдыторыі на пер
спектывах гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва беларускіх і германск
 іх
прадпрыемстваў, асабліва ў сферы развіцця прыгранічнай і транспарт
най інфраструктуры. Прэм’ер-міністр заклікаў германскіх бізнесменаў да
больш актыўных інвестыцый у беларускую эканоміку.
У ходзе візіту Г. В. Навіцкі прыняў удзел у Днях эканомікі, навукі і ку
льтуры Беларусі ў зямлі Паўночны Рэйн-Вестфалія, сустрэўся з яе кіраў
ніцтв ам. У Прамысловым клубе Дзюсельдорфа – аб’яднанні прадпры
мальнікаў Рэйнска-Рурскага рэгіёна, які з’яўляецца адным з найбольш
аўтарытэтных і старэйшых дзелавых клубаў Германіі, – Г. В. Навіцкі выс
тупіў з дакладам «Міжнародныя эканамічныя сувязі Рэспублікі Беларусь,
стан і перспектывы развіцця». Аўдыторыя была азнаёмлена з ходам эка
намічных і структурных рэформ у Беларусі, стратэгіяй Урада ў пашырэнні
знешнеэканамічнага супрацоўніцтва.
У Боне Прэм’ер-міністр меў сустрэчы ў адміністрацыі горада, а таксама
ўзяў удзел у беларуска-германскім эканамічным форуме і кантактна-каапе
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рацыйнай біржы прамыслова-гандлёвай палаты Бон/Рэйн-Зіг. У рамках фо
руму адбыліся перагаворы Г. В. Навіцкага з кіраўніцтвам канцэрнаў «Дойтц»
і «Фрытц Вернер», якія супрацоўнічаюць з беларускімі прадпрыемствамі.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 2. С. 13–14.

№ 60
ВЫТРЫМКА СА ШТОГАДОВАГА ПАСЛАННЯ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. Р. ЛУКАШЭНКІ ДА
БЕЛАРУСКАГА НАРОДА І ПАРЛАМЕНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

23 красавіка 2002 г.

Аб знешнепалітычных прыярытэтах. Наша знешняя палітыка па-раней
шаму будзе грунтавацца на прынцыпе шматвектарнасці.
Стратэгічная ўстаноўка на ўмацаванне саюза з Расіяй застаецца нашым
нязменным прыярытэтам. Гэты год азнаменаваўся важнейшымі зрухамі
ў стварэнні роўных умоў для суб’ектаў гаспадарання дзвюх краін, аб чым
я гаварыў. На чарзе вырашэнне праблем ускоснага падаткаабкладання ва
ўзаемным гандлі.
У мяне нядаўна адбыліся дзве размовы з Міхаілам Міхайлавічам Касья
навым. Ён ужо па сваёй ініцыятыве мяне праінфармаваў аб двух пагаднен
нях, якія будуць у бліжэйшы час нам з Уладзімірам Уладзіміравічам, хут
чэй за ўсё ў Санкт-Пецярбургу, прадстаўлены. Гэта ящчэ некалькі соцень
мільёнаў бюджэту нашай краіны.
Меры па палітычнаму складальніку нашага Саюза мы дэталёва абмяр
куем на маючай адбыцца сустрэчы з Уладзімірам Уладзіміравічам.
Усе крокі, паважаныя парламентарыі, будуць рабіцца пры самым ак
тыўным удзеле парламентаў дзвюх краін.
Я проста хачу сказаць два словы аб Саюзным дагаворы, аб саюзных
адносінах і Канстытуцыі нашага Саюза. Менавіта ад таго, якое рашэнне
прымуць кіраўнікі дзяржаў Расіі і Беларусі сёння, будуць залежаць далей
шыя тэмпы будаўніцтва Саюзнай дзяржавы.
Сёння ўсе, хто распрацоўвае Канстытуцыю Саюза, уперліся, калі мож
на так сказаць, у кіраўнікоў дзяржаў. Яны павінны сёння, вызначыўшыся,
сказаць, як яны бачаць перспектывы гэтага працэсу і канчатковы вынік.
Мы павінны сказаць аб мэтах, што мы хочам убачыць у выніку будаўніцтва
Саюза Беларусі і Расіі.
У нас два месяцы. Сёння юрысты Уладзіміра Уладзіміравіча і нашы бе
ларускія працуюць над канкрэтнымі прапановамі. Мы павінны зняць тыя
пытанні, якія сёння існуюць на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў. Таму такая сустрэ
ча ў Піцеры і намечана. Я вас і народ Беларусі абавязкова праінфармую па
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выніках гэтай сустрэчы, на якой будуць абмеркаваны асноўныя прынцыпы
будаўніцтва нашага Саюза. Але, яшчэ раз падкрэсліваю, без парламентарыяў
мы гэта не робім і рабіць не будзем. Таму што ў той камісіі, якая працуе над
праектам Канстытуцыйнага Акта, удзельнічаюць і дэпутаты.
На аснове агульных эканамічных, знешнепалітычных інтарэсаў, забес
пячэння калектыўнай бяспекі будзе развівацца супрацоўніцтва з краіна
мі Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Беларусь мае намер і ў далейшым
актыўна падтрымліваць пазітыўныя тэндэнцыі рознафарматнай, разнаскораснай інтэграцыі ў рамках Садружнасці.
У першую чаргу – у рамках Еўразійскага эканамічнага супольніцтва
фарміраванне рэальнага мытнага саюза і адзінай эканамічнай прасторы,
правядзенне ўзгодненай мытна-тарыфнай палітыкі.
Што датычыцца заходняга вектара, то тут не ўсё залежыць ад нас. Так,
цяпер нашы заходнія партнёры сфакусіравалі ўсю ўвагу на кансультатыўнанаглядальнай групе АБСЕ ў Беларусі.
Калі мы згаджаліся на заснаванне КНГ (можа, гэта для каго-небудзь на
віна, але скажу: сёння настаў час), было разуменне, што яна будзе ў нас да
правядзення прэзідэнцкіх выбараў.
I ўвесь гэты час мы праяўлялі крайнюю стрыманасць, хоць КНГ пры
пану Віку вырашала толькі адну, не прадугледжаную ніякім мандатам за
дачу – звяржэнне дзеючай улады. I ўвесь гэты час мы праяўлялі, яшчэ раз
кажу, не проста стрыманасць, мы, сціснуўшы зубы, цярпелі. Нас права
кавалі, памятаеце, напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, каб мы іх сапраўды
выкінулі. Але мы вытрымалі. Разам з пераважнай большасцю дэпутатаў,
вамі, парламентарыямі, вытрымалі і выйгралі гэту бойню.
Выбары адбыліся. Палітычная сітуацыя ў Беларусі стабільная. Ман
дат КНГ, як мінімум, павінен быць грунтоўна перагледжаны. Кіраўніцтв у
АБСЕ трэба быць паслядоўным. Пакінулі ж аналагічныя структуры пры
балтыйскія краіны, хоць там колькасць дыскрымінуемых, бяспраўных
людзей як вылічвалася сотнямі тысяч, так і засталося.
У рамках збалансаванай палітыкі шматвектарнасці мы маем намер на
рошчваць разнастайныя формы і віды ўзаемадзеяння з дзяржавамі ўсіх рэ
гіёнаў свету. Гэта датычыцца і членаў АБСЕ, і АБСЕ ў цэлым. Мы гатовы
супрацоўнічаць з АБСЕ. Але трэба памятаць, што членскія ўзносы ў АБСЕ
плаціць і наша краіна. На гэтыя членскія ўзносы фарміруецца бюджэт
АБСЕ. Пасля гэтыя вікі і іншыя чыноўнікі, якія там працуюць, павінны
кіраваць тымі дзяржавамі, якія плацяць узносы. Як сябе тут паводзіць?
Мы не ставім жорстка і рэзка пытанне. I мандат закончыўся, і закана
даўств а адкарэкціравалі. Мы ўжо не будзем тое заканадаўства рэгуляваць
і мяняць, якое яны бачылі. Мы ўжо ўсё змянілі. Памятаеце, гэтыя «кру
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глыя сталы», хто хацеў, удзельнічаў, ужо і выбары правялі парламента
і прэзідэнта. Што мяняць? Ужо адрэгулявалі, адрэдагавалі. Усё. Кропка.
Дзеля чаго вы прыехалі? Ужо гэта зрабілі, і выбары прайшлі. Мы нават ця
пер не ставім пытанне, як гэта зрабілі іншыя, аб тым, каб яны пайшлі, таму
што тут рабіць няма чаго.
Так, сёння новая сітуацыя. Давайце сядзем за стол і будзем абмяркоў
ваць: якія праблемы вы хочаце наглядаць у Беларусі? I пад гэта мы вам пра
даставім адпаведныя паўнамоцтвы на нашай зямлі: мы ж тут гаспадары. Вы
атрымаеце адпаведны мандат. I гэта мы прапішам з кропкамі і коскамі, каб
не пажынаць плады, як гэта мы робім апошнія гады. Але трэба дамовіцца.
I пад гэта павінна быць сфарміравана новая кансультатыўна-наглядальная
група. Яны нам гавораць: «Не». Яны зноў накіроўваюць кучу чыноўнікаў,
зноў гэтых вікаў у квадраце, а можа быць, у кубе. Але мы іх не ведаем.
Але мы ўжо вопытныя. Мы ў гэтым выпадку не на памылках іншых
вучыліся, а на ўласных. Дык навошта другі раз наступаць на граблі? Садзімся
за стол перагавораў, вызначаем паўнамоцтвы, акрэсліваем кола пытанняў.
Хочаце наглядаць, калі ласка, прыязджайце і наглядайце. Няўжо нешта
зменіцца? Але вы павінны нас паважаць. Мы гаспадары на гэтай зямлі,
а не нехта з іншаземцаў. Ды і, напэўна, АБСЕ, Еўрапарламенту, Еўрасавету
ёсць ужо дзе прыкласці сілы і там. Апошнія падзеі аб гэтым сведчаць.
Мы не закрываем краіну ні для кога, у тым ліку і для АБСЕ. Але калёсы
наперадзе каня больш ставіць не будзем. Думаю, гэта правільны падыход.
«Звязда». 2002. 24 красавіка.

№ 61
ПАВЕДАМЛЕННЕ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» АБ ДАПАМОЗЕ
ЕЎРАПЕЙСКАГА САЮЗА Ў СПРАВЕ ДЭМАРКАЦЫІ
БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКАЙ МЯЖЫ*
7 мая 2002 г.**

г. Мінск

З 17 мая ў Беларусі пачнецца актыўная работа па дэмаркацыі дзяржаўнай
мяжы з Літвой. Адметнасць гэтых дэмаркацыйных работ заключаецца ў тым,
што яны будуць праводзіцца пры грашовай падтрымцы Еўрапейскага саюза
(ЕС). Праект фінансуецца ў рамках праграмы ТАСІS. Як паведаміў падчас
прэс-канферэнцыі старшыня Дзяржаўнага камітэта пагранічных войскаў
Беларусі Аляксандр Паўлоўскі200, адпаведны мемарандум быў падпісаны
яшчэ 23 студзеня 2001 года. Еўрасаюз згадзіўся выдзеліць Беларусі на дэ
* Паведамленне называецца «Еўрасаюз дапамагае ўмацоўваць межы Рэспублікі Беларусь.
На дэмаркацыю нашай дзяржаўнай граніцы з Літвой ЕС выдзеліў 1 мільён 155 тысяч еўра».
** Дата публікацыі.
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маркацыю мяжы з Літвой 1 мільён 155 тысяч еўра. Варта адзначыць, што
міжнародны тэндар за права праводзіць дэмаркацыйныя работы выйграла
беларуская арганізацыя – адкрытае акцыянернае таварыства «Мінскводбуд».
Тэндар, між іншым, праходзіў у Лондане. Так што беларуская фірма пера
магла ў сумленнай канкурэнтнай барацьбе.
У бліжэйшы час ААТ «Мінскводбуд» давядзецца вельмі напружана пап
рацаваць. Па словах генеральнага дырэктара акцыянернага таварыства
Сцяпана Паўловіча201, які, дарэчы, прыемна ўразіў прысутных выступлен
нем на выдатнай беларускай мове, на працягу 4 месяцаў неабходна будзе
правесці дэмаркацыю ўчастка беларуска-літоўскай мяжы працягласцю
650 кіламетраў. Адных толькі памежных слупоў неабходна ўстанавіць больш
як 1300. Прычым з вельмі вялікай дакладнасцю, каб не парушыць чужой
мяжы. Да таго ж на шляху будаўнікоў будуць балоты агульнай працягласцю
прыкладна 12 кіламетраў. Іх таксама трэба вельмі дакладна размежаваць.
Пра тое, якая гэта карпатлівая і даволі дарагая работа – дэмаркацыя, свед
чыць, напрыклад, той факт, што Беларусь на працягу апошніх 5 гадоў упа
радкавала адпаведным чынам толькі 100 кіламетраў мяжы з Літвой. Сло
вам, дапамога Еўрасаюза нам вельмі патрэбная.
Дарэчы, еўрапейская супольнасць мае намер больш актыўна дапама
гаць Беларусі ўпарадкаваць межы з суседнімі краінамі. Паводле інфарма
цыі кіраўніка аддзялення прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Беларусі
Рауля дэ Люзенбергера, ЕС ужо прыняў рашэнне выдзеліць нашай дзяр
жаве яшчэ 2 мільёны 200 тысяч еўра на завяршэнне дэмаркацыі беларус
ка-літоўскай мяжы і дэмаркацыі ўчастка граніцы з Латвіяй працягласцю
165 кіламетраў. Праводзяцца таксама перамовы аб выдзяленні Еўрасаюзам
сродкаў на абследаванне беларуска-польскай мяжы.
Апроч таго, ЕС фінансуе шэраг праектаў па мадэрнізацыі пунктаў про
пуску «Казловічы», «Варшаўскі мост» і «Каменны Лог», а таксама па будаў
ніцтв у пунктаў пропуску «Цярэспаль–Казловічы-2». На гэтыя мэты еўра
пейск
 ая супольнасць выдаткуе больш як 17 мільёнаў еўра.
Вельмі непакоіць Еўрасаюз і праблема незаконнага гандлю жанчына
мі, а таксама нелегальная міграцыя. Бюджэт рэгіянальнай праграмы «Ба
рацьба з незаконным гандлем жанчынамі» складае 1,5 мільёна еўра, а на
рэалізацыю адпаведнай праграмы па ўдасканаленню міграцыйнымі плыня
мі будзе выдаткавана 11 мільёнаў еўра. Вялікую дапамогу мае намер аказаць
ЕС і ў мадэрнізацыі памежных пераходаў на граніцы Беларусі з Украінай.
Усе гэтыя сродкі, як адзначыў спадар Люзенбергер, з’яўляюцца свое
асаблівым укладам Еўрасаюза ў незалежнасць Беларусі. Хоць, безумоў
на, еўрапейская супольнасць дбае і пра свае інтарэсы. Тыя ж нелегальныя
мігранты найперш імкнуцца трапіць транзітам праз Беларусь менавіта
ў заможныя краіны ЕС. Да таго ж у бліжэйшы час членамі Еўрасаюза ста
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нуць нашы суседзі – Польшча і краіны Балтыі. Дарэчы, генерал-лейтэнант
Паўлоўскі падкрэсліў, што «жалезнай заслоны» паміж Беларуссю і краінамі
ЕС няма і не будзе.
«Звязда». 2002. 7 мая.

№ 62
ЗАЯВА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У СУВЯЗІ З ЗАЯВАЙ
ІСПАНСКАГА СТАРШЫНСТВА Ў ЕЎРАПЕЙСКІМ САЮЗЕ
АБ АДНОСІНАХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ З АБСЕ
г. Мінск

15 мая 2002 г.

В связи с заявлением испанского председательства в Евросоюзе, касаю
щегося отношений Беларуси с ОБСЕ, Министерство иностранных дел Ре
спублики Беларусь считает необходимым отметить, что данное заявление
противоречит принципам, заложенным в основополагающие документы
ЕС и касающимся развития и поддержания дружественных отношений
с государствами, не являющимися членами Союза.
Обращает на себя внимание тот факт, что вопрос продления визы чи
новнику ОБСЕ вынесен в разряд вопросов европейской политики в усло
виях, когда Евросоюз воздерживается от заявлений по вопросам существа
текущей региональной и международной политической жизни. Белорус
ская сторона рассматривает такой подход как прямое давление на белорус
ское государство и ОБСЕ со стороны Евросоюза и предлагает испанскому
председательству отказаться от действий, наносящих ущерб сотрудниче
ству Республики Беларусь с ОБСЕ.
Министерство иностранных дел Республики Беларусь заявляет, что от
каз стран – членов ЕС от рассмотрения на Постоянном совете ОБСЕ по
ставленного белорусской стороной еще в декабре 2001 года вопроса о роли,
целях и задачах Консультативно-наблюдательной группы ОБСЕ в Белару
си свидетельствует об отсутствии конструктивного и открытого подхода
к оценке деятельности упомянутой группы и стремлении ряда европей
ских стран видеть в КНГ ОБСЕ политико-дипломатическое присутствие
Евросоюза в Беларуси для решения только ему известных задач.
Министерство иностранных дел Республики Беларусь призывает ис
панское председательство в ЕС отказаться впредь от рассмотрения вопро
сов, относящихся к компетенции ОБСЕ – другой европейской региональ
ной организации, проявить политическую мудрость и волю и восстановить
полномасштабное сотрудничество Евросоюза с Республикой Беларусь.
Сайт МЗС Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс]. <http://www.mfa.gov.by/print/ru/
press/news/2002-05-15-1.html>.
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№ 63
ДАГАВОР ПАМІЖ РЭСПУБЛІКАЙ БЕЛАРУСЬ
І ТУРКМЕНІСТАНАМ АБ ДРУЖБЕ І СУПРАЦОЎНІЦТВЕ*
г. Ашхабад

17 мая 2002 г.

Республика Беларусь и Туркменистан, в дальнейшем именуемые Высо
кими Договаривающимися Сторонами,
опираясь на исторически сложившиеся связи, дружественные отноше
ния и традиции взаимного уважения между их народами,
считая, что дальнейшее укрепление дружественных отношений и вза
имовыгодного сотрудничества между ними отвечает интересам народов
обоих государств,
желая развивать отношения в политической, экономической, культур
ной и других областях в целях углубления взаимопонимания и доверия
между ними,
подтверждая свою приверженность общепризнанным принципам меж
дународного права, целям и принципам Устава Организации Объединен
ных Наций, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Высокие Договаривающиеся Стороны основывают свои отношения на
взаимном уважении, доверии и согласии, руководствуясь при этом прин
ципами уважения государственного суверенитета, равноправия и невме
шательства во внутренние дела друг друга, неприменения силы или угрозы
силой, включая экономические и иные способы давления, мирного урегу
лирования споров, уважения прав человека и основных свобод, добросо
вестного выполнения международных обязательств, а также иными обще
признанными принципами и нормами международного права.
Статья 2
Высокие Договаривающиеся Стороны взаимодействуют в целях укре
пления мира, стабильности и безопасности. Они придают особое значение
процессу всеобщего разоружения и дальнейшему усилению роли Органи
зации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности в деле поддержа
ния международного мира и безопасности.
Статья 3
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется воздержи
ваться от участия или поддержки каких бы то ни было действий, направлен
ных против другой Высокой Договаривающейся Стороны, и не допускать,
чтобы ее территория была использована во вред интересам безопасности
другой Высокой Договаривающейся Стороны.
*

Ратыфікаваны Рэспублікай Беларусь 16 снежня 2002 г.
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В случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из Вы
соких Договаривающихся Сторон, угрозу миру, нарушающей или затрагива
ющей интересы ее безопасности, территориальной целостности и суверени
тета, она может обратиться к другой Высокой Договаривающейся Стороне с
предложением безотлагательно провести консультации.
Статья 4
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон в соответствии со сво
им законодательством и международным правом гарантирует гражданам
другой Высокой Договаривающейся Стороны, проживающим на ее терри
тории, равные со своими гражданами права и свободы и осуществляет их
равную правовую защиту.
Высокие Договаривающиеся Стороны сотрудничают в сфере осущест
вления прав их граждан, проживающих на территории друг друга, оказыва
ют им поддержку в соответствии с нормами законодательства государства
места жительства и общепризнанными принципами и нормами междуна
родного права.
Статья 5
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует лицам, от
носящимся к национальным меньшинствам, право индивидуально или
коллективно свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую,
культурную и языковую самобытность.
Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество меж
ду государственными органами в сфере обмена опытом работы по под
держке культурного развития национальных меньшинств.
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон обязуется предприни
мать на своей территории необходимые шаги, в том числе законодатель
ные, для предотвращения и пресечения любых действий, основанных на
национальной, расовой, этнической или религиозной нетерпимости.
Статья 6
Высокие Договаривающиеся Стороны содействуют развитию всесто
ронних контактов между их гражданами, общественными объединения
ми, включая профсоюзы, женские, молодежные, спортивные, туристиче
ские и другие организации, органами печати и информации.
Статья 7
Высокие Договаривающиеся Стороны обеспечивают равноправное и
взаимовыгодное торгово-экономическое и научно-техническое сотрудни
чество между ними.
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Высокие Договаривающиеся Стороны создают необходимые эконо
мические, финансовые и правовые условия для предпринимательской
и иной экономической деятельности, включая поощрение и взаимную за
щиту капиталовложений.
Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон воздерживается от дей
ствий, которые могут нанести другой Высокой Договаривающейся Сторо
не экономический или экологический вред.
Высокие Договаривающиеся Стороны заключат межправительствен
ное соглашение по торгово-экономическому сотрудничеству, регулиру
ющее взаимные обязательства в сфере поставок товаров и услуг, вопро
сы платежей и цен, учитывающее интересы предприятий и организаций,
а также индивидуальных предпринимателей, сотрудничающих в соответ
ствующих областях.
Высокие Договаривающиеся Стороны с учетом своего законодатель
ства обеспечивают широкий обмен информацией по вопросам социаль
но-экономического развития, внешнеэкономической деятельности, дву
сторонних торгово-экономических отношений и доступ к ней деловых
и научных кругов обеих Сторон.
Статья 8
Высокие Договаривающиеся Стороны уделяют особое внимание раз
витию сотрудничества в области энергетики, применения ресурсосберега
ющих технологий, транспорта, связи, информатики, сельского хозяйства,
перерабатывающей промышленности, строительства и промышленности
строительных материалов. Они способствуют сохранению, рационально
му использованию и развитию связей, сложившихся в этих областях.
Высокие Договаривающиеся Стороны регулируют взаимоотношения
в вышеупомянутых сферах на основе отдельных международных догово
ров и соглашений.
Статья 9
Высокие Договаривающиеся Стороны углубляют взаимовыгодное со
трудничество в области использования и развития национальных транс
портных систем.
Они обеспечивают на своей территории благоприятные условия для
осуществления взаимных и транзитных перевозок пассажиров и грузов
в соответствии с условиями международных договоров, участниками ко
торых являются Высокие Договаривающиеся Стороны.
Статья 10
Правовой режим государственного имущества и имущества юридиче
ских лиц и граждан одной Высокой Договаривающейся Стороны, находя
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щегося на территории другой Высокой Договаривающейся Стороны, регу
лируется законодательством Высокой Договаривающейся Стороны места
нахождения имущества, если иное не предусмотрено договором между
Высокими Договаривающимися Сторонами.
Если одна из Высоких Договаривающихся Сторон заявляет о принад
лежности ей находящегося на территории другой Высокой Договарива
ющейся Стороны имущества, на которое предъявляют претензии третьи
лица или государства, то эта другая Высокая Договаривающаяся Сторона
обязана принять все необходимые меры по охране и сохранению такого
имущества до окончательного решения вопроса о его принадлежности
и не вправе передать его кому-либо без определенно выраженного согла
сия первой Высокой Договаривающейся Стороны.
Все иные вопросы отношений собственности, затрагивающие интере
сы Высоких Договаривающихся Сторон, подлежат урегулированию от
дельными соглашениями.
Статья 11
Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество в об
ласти образования, науки и техники, поощряя связи между учебными
заведениями и научно-исследовательскими центрами, осуществление
совместных программ и разработок, особенно в области передовых тех
нологий. Высокие Договаривающиеся Стороны будут взаимодействовать
в области подготовки кадров, а также поощрять обмены учеными, препо
давателями, стажерами и студентами, заключат соглашение о взаимном
признании документов об образовании, ученых степенях и званиях.
Высокие Договаривающиеся Стороны будут осуществлять широкий
обмен научно-технической информацией, а также взаимно предоставлять
эффективную охрану прав интеллектуальной собственности в соответ
ствии с законодательством и правилами каждой из Высоких Договарива
ющихся Сторон, а также в соответствии с международными договорами,
участниками которых они являются.
Статья 12
Высокие Договаривающиеся Стороны будут расширять сотрудниче
ство в области культуры, информации, литературы и искусства, оказывать
государственную поддержку сохранению и развитию национально-куль
турной самобытности белорусов в Туркменистане и туркмен в Республике
Беларусь, в частности в культурно-просветительской, издательской дея
тельности, изучении родного языка.
Высокие Договаривающиеся Стороны содействуют осуществлению
культурных контактов между творческими коллективами, деятелями на
уки и культуры.
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Статья 13
Высокие Договаривающиеся Стороны осуществляют тесное сотрудни
чество в области рационального природопользования, охраны и улучше
ния состояния окружающей среды и с учетом своих возможностей уча
ствуют в создании международной системы экологической безопасности
и экологического информирования.
Высокие Договаривающиеся Стороны развивают сотрудничество и ока
зывают помощь в области защиты населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера.
Статья 14
Высокие Договаривающиеся Стороны расширяют связи и сотрудниче
ство в области здравоохранения и социального обеспечения, а также труда
и занятости граждан одной Высокой Договаривающейся Стороны на тер
ритории другой Высокой Договаривающейся Стороны.
Статья 15
Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с нормами между
народного права и своим законодательством сотрудничают в борьбе с пре
ступностью, в том числе с организованной преступностью, коррупцией,
международным терроризмом, незаконными финансовыми операциями, не
легальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств, психо
тропных, радиоактивных, взрывчатых веществ, ядохимикатов, вооружений,
действиями, направленными против безопасности движения на всех видах
транспорта, контрабандой, незаконным вывозом культурных ценностей.
Статья 16
Высокие Договаривающиеся Стороны по мере необходимости будут
проводить консультации с целью обмена мнениями как по вопросам дву
сторонних отношений, так и по многосторонним проблемам, представля
ющим взаимный интерес.
По взаимному согласию Высоких Договаривающихся Сторон могут
создаваться совместные комиссии для рассмотрения отдельных вопросов
двустороннего сотрудничества.
Статья 17
Высокие Договаривающиеся Стороны заключат между собой междуна
родные договоры о сотрудничестве в областях, представляющих взаимный
интерес.
Статья 18
Положения настоящего Договора не затрагивают прав и обязательств
Высоких Договаривающихся Сторон, вытекающих из иных международ
ных договоров, участниками которых они являются.
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Статья 19
Споры относительно толкования и применения настоящего Договора
подлежат разрешению путем консультаций и переговоров между Высоки
ми Договаривающимися Сторонами.
Статья 20
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу после об
мена ратификационными грамотами.
Статья 21
Настоящий Договор заключается сроком на десять лет. Его действие
затем автоматически продлевается на последующие десятилетние перио
ды, если ни одна из Высоких Договаривающихся Сторон не заявит путем
письменного уведомления другой Высокой Договаривающейся Стороне
не менее чем за шесть месяцев до истечения текущего десятилетнего пери
ода о своем желании прекратить его действие.
Совершено в г. Ашхабаде 17 мая 2002 г. в двух подлинных экземплярах,
каждый на белорусском, туркменском и русском языках, причем все тек
сты имеют одинаковую силу.
Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2003. № .1. Арт. 2/910.

№ 64
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВІЗІЦЕ
Ў БЕЛАРУСЬ ПАСЛОЎ ДЗЯРЖАЎ ПОЎДНЯ АФРЫКІ
г. Мінск

[29] мая 2002 г.

27–28 мая 2002 г. па запрашэнні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Мін
ску з мэтай азнаямлення з гандлёва-эканамічным патэнцыялам краіны
знаходзіліся паслы Анголы, Замбіі, Зімбабве, Мазамбіка, Намібіі і Паўд
нёва-Афрыканскай Рэспублікі, дзяржаў, якія ўваходзяць у Супольнасць
развіцця поўдня Афрыкі202. Гэта буйная рэгіянальная эканамічная групоў
ка аб’ядноўвае 14 краін з насельніцтвам больш за 200 млн чалавек і аб’ёмам
валавога ўнутранага прадукта каля 220 млрд дол. ЗША.
У ходзе перагавораў Міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь
М. М. Хвастова з пасламі было падкрэслена, што асноўная задача на ця
перашні час, якая стаіць перад Беларуссю і краінамі поўдня Афрыкі, – ін
тэнсіфікацыя эканамічнага супрацоўніцтва, накіраванага на павелічэнне
ўзаемавыгаднага гандлёвага абароту. Абмеркаваны магчымасці наладж
вання супрацоўніцтва ў машынабудаванні, тэкстыльнай, хімічнай і гарна
руднай прамысловасці, вытворчасці спажывецкіх тавараў, прыборабуда
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ванні. Адзначана зацікаўленасць у развіцці двухбаковых сувязей у сферы
адукацыі і аховы здароўя, сельскай гаспадаркі, прымяненні краінамі поў
дня Афрыкі беларускіх навуковых распрацовак, сумесным удзеле ў магчы
мых эканамічных праектах. Былі разгледжаны пытанні ўзаемадзеяння ў
рамках ААН, Руху недалучэння і іншых міжнародных арганізацый.
Зацікаўленасць у развіцці ўсебаковых адносін з дзяржавамі Афрыканс
кага кантынента выказаў на сустрэчы з афрыканскімі пасламі Старшыня
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага схода Рэспублікі Беларусь В. А. Па
поў. Ён праінфармаваў аб дзейнасці беларускага парламента на міжна
роднай арэне, адзначыў, што створаны 58 рабочых груп спецыяльна для
супрацоўніцтва з іншымі краінамі. Ад імя дыпламатаў выступіў Пасол Ан
голы Р. Мантэйру203. Ён адзначыў дынамічнае развіццё дзяржаў паўднёвага
рэгіёна Афрыкі як у палітычнай, так і ў эканамічнай сферах, імкненне іх да
больш шчыльных кантактаў з Беларуссю.
28 мая адбылася сустрэча Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі
з пасламі Анголы, Замбіі, Зімбабве, Мазамбіка, Намібіі і Паўдн
 ёваАфрыканскай Рэспублікі. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусь
зацікаўлена ў пашырэнні рознабаковых сувязей з гэтым рэгіёнам свету.
Вялікае значэнне надаецца таксама супрацоўніцтву ў рамках Руху недалу
чэння. А. Р. Лукашэнка выказаў падзяку паслам за садзейнічанне ўрадаў іх
краін прыёму Беларусі ў якасці паўнапраўнага члена гэтага руху. Працэсы,
што адбываюцца ў свеце, калі моцныя дзяржавы спрабуюць дыктаваць волю
невялікім краінам, краінам з пераходнай эканомікай, якія сталі на шлях
развіцця, патрабуюць аб’яднання апошніх. Беларусь выступае за ўзаемную
падтрымку і салідарнасць з імі. Далей Прэзідэнт адзначыў нізкі ўзровень
гандлёва-эканамічных адносін паміж Беларуссю і рэгіёнамі Афрыканскага
кантынента. Агульны тавараабарот з краінамі поўдня Афрыкі ў 2001 г. склаў
94,7 млн дол. ЗША, пры гэтым ён скараціўся на 40,3 % у параўнанні з 2000 г.
Такую тэндэнцыю неабходна пераадолець. Супольнасць развіцця поўдня
Афрыкі – ёмісты рынак, які мае патрэбу ў таварах, што складаюць аснову
беларускага экспарту: калійных угнаеннях, трактарах, аўтамабілях, у тым ліку
вялікагрузных, дарожных машынах, станках, сельскагаспадарчай тэхніцы.
Сур’ёзны патэнцыял супрацоўніцтва ёсць таксама ў сферы адукацыі, навукі,
ваенна-тэхнічнай галіне.
Кіраўнікі дыпламатычных місій, у сваю чаргу, адзначылі, што сустрэча
з Прэзідэнтам Беларусі з’явіцца добрым стымулам умацавання палітычна
га і гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з афрыканскім рэгіёнам, надзей
ным падмуркам і гарантыяй развіцця двухбаковых сяброўскіх кантактаў.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 2. С. 23–24.

196

№ 65
ПАВЕДАМЛЕННЕ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» АБ ЗАЦВЯРДЖЭННІ
МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПАЛАЖЭННЯ АБ ГРУПЕ
(САВЕТНІКУ) ПА ГАНДЛЁВА-ЭКАНАМІЧНЫХ ПЫТАННЯХ
У ЗАМЕЖНЫХ УСТАНОВАХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ*
29 мая 2002 г.**

г. Мінск

МЗС краіны зацвердзіла Палажэнне аб групе (саветніку) па гандлёваэканамічных пытаннях у замежных установах Рэспублікі Беларусь.
Як паведаміў прэс-сакратар МЗС Павел Латушка, гэта рашэнне было пры
нята ў мэтах павышэння эфектыўнасці работы па развіццю экспарту беларус
кіх тавараў і паслуг, прыцягнення замежных інвестыцый, у цэлым павышэння
выніковасці знешнеэканамічнай дзейнасці пасольстваў. Загадам міністра гэтыя
групы (колькасцю па 3 дыпламаты ў кожнай) створаны ў пасольствах Беларусі
ў Аўстрыі, Бельгіі, Германіі, Кітаі, Латвіі, Літве, Арабскіх Эміратах, Поль
шчы, Расіі, ЗША і ва Украіне. У астатніх пасольствах за гандлёва-эканамічны
накірунак будуць адказваць 12 дыпламатаў. У іх абавязкі, акрамя іншага, бу
дуць уваходзіць падрыхтоўка прапаноў па канкрэтных інвестыцыйных пра
ектах, інфармаванне органаў дзяржаўнага кіравання Беларусі аб эканамічнай,
падатковай і тарыфнай палітыцы ў краінах знаходжання.
«Звязда». 2002. 29 мая.

№ 66
ПАГАДНЕННЕ ПАМІЖ УРАДАМ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
І КАБІНЕТАМ МІНІСТРАЎ УКРАІНЫ АБ ВЫТВОРЧАЙ
І НАВУКОВА-ТЭХНІЧНАЙ КААПЕРАЦЫІ***
г. Чарнігаў

29 мая 2002 г.

Правительство Республики Беларусь и Кабинет Министров Украины,
далее именуемые Сторонами,
руководствуясь принципами, предусмотренными Соглашением об об
щих условиях и механизме поддержки развития производственной коопе
рации предприятий и отраслей государств – участников Содружества Не
зависимых Государств от 23 декабря 1993 года,
придавая важное значение дальнейшему развитию экономического
и научно-технического сотрудничества в интересах обоих государств,
* Артыкул называецца «У пасольства з’явяцца новыя структуры».
** Дата публікацыі.
*** Ратыфікавана Законам Рэспублікі Беларусь ад 11 лістапада 2002 г. «О ратификации Со
глашения между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины о
производственной и научно-технической кооперации». Уступіла ў сілу 23 снежня 2002 г.
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стремясь обеспечить благоприятные условия для разработки и реализа
ции совместных программ, развития и совершенствования взаимовыгод
ных производственных связей на основе кооперации, договорились о ни
жеследующем:
Статья 1
Стороны будут содействовать осуществлению и развитию производ
ственной и научно-технической кооперации между предприятиями всех
форм собственности на основе прямых производственных связей и их спе
циализации.
Статья 2
Стороны будут проводить необходимые мероприятия с целью развития
международной специализации и кооперации производства, обеспечения
условий их осуществления, определения приоритетов в отраслях промыш
ленности, содействия разработке и реализации совместных проектов, про
грамм, осуществление координации производства.
Статья 3
Настоящее Соглашение применяется к поставкам товаров и оказанию
услуг, необходимых для реализации совместных межгосударственных про
грамм, а также по согласованию Сторон важнейших комплектующих из
делий и продукции, не производимой в стране-потребителе, используемой
для изготовления конечной продукции.
Номенклатура и объемы кооперированных поставок, а также хозяйству
ющие субъекты, осуществляющие эти поставки, определяются на соответ
ствующий год органами исполнительной власти Сторон уполномоченными
Протоколом между Сторонами, являющимся неотъемлемой частью насто
ящего Соглашения.
Статья 4
Стороны обязуются не применять ввозные и вывозные таможенные по
шлины, налог на добавленную стоимость, количественные ограничения
экспорта и импорта в отношении товаров, поставляемых по производствен
ной кооперации, в соответствии со статьей 3 настоящего Соглашения.
Статья 5
Поставки товаров и оказание услуг в рамках настоящего Соглашения
осуществляются на основе договоров (контрактов) между украинскими
и белорусскими хозяйствующими субъектами с применением взаиморас
четов по договорным ценам.
Ответственность за выполнение договоров (контрактов) несут хозяй
ствующие субъекты, их заключившие.
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Статья 6
Все спорные вопросы, которые возникают между субъектами хозяй
ствования при поставке продукции в соответствии с настоящим Соглаше
нием, решаются в порядке, предусмотренном законодательством и кон
трактами.
Статья 7
Товары, поставляемые по производственной кооперации в рамках на
стоящего Соглашения, научная и техническая информация о них не под
лежат реэкспорту в третьи страны, если Стороны не договорились об ином.
В этом случае такая договоренность будет зафиксирована в Протоколе,
предусмотренном статьей 3 настоящего Соглашения.
Статья 8
Стороны, в случае необходимости, путем переговоров и консультаций
согласовывают условия предоставления кредитов и инвестиций, которые
стимулируют развитие кооперации в наукоемких производствах и экспор
тно-ориентированных отраслях, а также выпуск импортозамещаемой про
дукции.
Статья 9
Споры, возникшие в связи с толкованием и исполнением настоящего
Соглашения и Протоколов к нему, разрешаются путем взаимных консуль
таций и переговоров между Сторонами.
Статья 10
В настоящее Соглашение по письменному согласию Сторон могут вно
ситься изменения и дополнения.
Статья 11
Исполнение положений настоящего Соглашения не затрагивает прав
и обязанностей, вытекающих из иных международных договоров Сторон.
Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего
письменного уведомления, подтверждающего выполнение Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для вступления его в силу.
Соглашение действует в течение трех лет и автоматически продлевается
на последующие годичные периоды.
Действие Соглашения прекращается по истечении шести месяцев
с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Сто
роны о своем намерении прекратить его действие.
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Совершено в г. Чернигове 29 мая 2002 года в двух экземплярах, каждый
на русском и украинском языках, причем все тексты имеют одинаковую
силу и являются аутентичными.
Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002. № 128. 2/895.

№ 67
ЗАЯВА МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У СУВЯЗІ З НАМЕРАМІ
ПОЛЬШЧЫ ПА ЎВЯДЗЕННЮ ПОЎНАМАШТАБНАГА
ВІЗАВАГА РЭЖЫМУ Ў АДНОСІНАХ ДА ГРАМАДЗЯН
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
1 чэрвеня 2002 г.*

г. Мінск

Рэспубліка Беларусь з вялікай заклапочанасцю ўспрыняла рашэнне по
льскага боку дэнансаваць у адносінах да Рэспублікі Беларусь Пагадненне
паміж Урадам СССР і Урадам ПНР аб спрошчаным парадку перасячэння
дзяржаўнай граніцы грамадзянамі, якія жывуць у прыгранічных населеных
пунктах, ад 14 мая 1985 года і намер Польшчы дэнансаваць Пагадненне
паміж Урадам СССР і Урадам ПНР аб узаемных бязвізавых паездках гра
мадзян дзвюх дзяржаў ад 13 снежня 1979 года.
Такія дзеянні Польшчы, таксама як і запланаваныя меры Літвы і Лат
віі па ўвядзенню поўнамаштабнага візавага рэжыму ў адносінах да Рэс
публікі Беларусь, ідуць уразрэз з прынцыпамі добрасуседства і супярэчаць
духу і палажэнням Хельсінкскага Заключнага Акта Нарады па бяспецы і
супрацоўніцтву ў Еўропе 1975 года, Парыжскай Хартыі для новай Еўро
пы 1990 года, а таксама іншых асноватворных дакументаў АБСЕ. У адпа
веднасці з гэтымі дакументамі дзяржавы – члены АБСЕ, у прыватнасці,
абавязаліся паступова спрашчаць і гібка прымяняць парадак выезду і ўезду,
палягчаць перамяшчэнне грамадзян па іх тэрыторыі.
Паважаючы права кожнай дзяржавы на выбар формы ўдзелу ў інтэгра
цыйных працэсах на Еўрапейскім кантыненце, Рэспубліка Беларусь лі
чыць, што любыя крокі ў гэтым накірунку не павінны весці да з’яўлення
новых раздзяляльных ліній у Еўропе, што непазбежна прывядзе да значна
га зніжэння дзелавых, навукова-тэхнічных, культурных і сваяцкіх кантак
таў паміж грамадзянамі Беларусі, Латвіі, Літвы і Польшчы.
Рэспубліка Беларусь, будучы зацікаўленай у захаванні і далейшым раз
віцці сяброўскіх і цесных узаемаадносінаў з Латвіяй, Літвой і Польшч
 ай,
якія гістарычна склаліся, заклікае іх урады ўстрымацца ад прыняцця не
*

Дата публікацыі.
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адэкватных рашэнняў, што нагадваюць пра часы халоднай вайны і «жа
лезнай завесы» і наносяць непапраўны ўрон ідэі фарміравання стабільнай
аб’яднанай Еўропы.
Выступаючы з пазіцыі неабходнасці вырашэння ўзнікаючых праблем
у ходзе канструктыўнага дыялогу, беларускі бок лічыць неабходным разг
ледзець гэтыя дзеянні Польшчы, Літвы і Латвіі на прадмет іх адпаведнас
ці абавязацельствам, узятым на сябе гэтымі дзяржавамі ў рамках АБСЕ.
Раўнапраўны і адкрыты дыялог па дадзенай праблематыцы садзейнічаў бы
ўмацаванню аўтарытэту гэтай агульнаеўрапейскай арганізацыі і адпавядаў
бы інтарэсам народаў, якія ў яе ўваходзяць.
«Звязда». 2002. 1 чэрвеня.

№ 68
АДКАЗ ПРЭС-САКРАТАРА МЗС
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ НА ПЫТАННЕ БЕЛТА АДНОСНА
ДЗЕЙНАСЦІ КНГ АБСЕ Ў БЕЛАРУСІ
г. Мінск

6 чэрвеня 2002 г.

Пытанне: Як МЗС Беларусі можа пракаменціраваць заяву Дзеючага
старшынств а АБСЕ і заяву Старшынства ЕС ад 4 чэрвеня г. г. адносна дзей
насці КНГ АБСЕ ў Беларусі?
Адказ: Адносна заявы Дзеючага старшынства АБСЕ хацелася б падк
рэслщь, што падыходы нашай краіны да развіцця супрацоўніцтва з АБСЕ
выкладзены ў заяве МЗС Беларусі ад 15 мая 2002 г., у ёй утрымліваецца сут
насць пазіцыі Беларусі*. Мы настойліва адстойваем нашы нацыянальныя
інтарэсы ў супрацоўніцтве з АБСЕ і па-ранейшаму настойліва прапаноўва
ем разгледзець на Пастаянным савеце АБСЕ вынікі дзейнасці КНГ АБСЕ з
моманту заснавання ў 1998 г., а таксама вызначыць яе задачы, мэты, пе
рагледзець мандат групы, паколькі бакі вельмі па-рознаму разумеюць
і мандат групы, і функцыі групы. Было б таксама лагічным з боку АБСЕ
распрацаваць уніфікаваны дакумент, які б змяшчаў адзіныя падыходы да
працы палявых місій Арганізацыі ў іншых краінах. Сёння ўсё аддаецца на
водкуп кіраўнікам палявых місій АБСЕ, што не адпавядае духу каардына
цыі супрацоўніцтва з краінамі рэгіёна, у тым ліку і па пытаннях бяспекі.
Падыходы, якія сёння адстойваюцца Дзеючым старшынствам АБСЕ, не
дальнабачныя і ў перспектыве вядуць да падрыву даверу да Арганізацыі.
АБСЕ павінна ўлічваць у роўнай ступені інтарэсы ўсіх краін-удзельніц,
а не адстойваць інтарэсы асобных дзяржаў і палітызаваць пытанні, па якім
можна знайсці кампрамісныя рашэнні.
*

Гл. дак. № 62.
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Што датычыцца заявы Старшынства ў ЕС, то мы таксама раім звярнуц
ца да заявы МЗС Беларусі ад 15 мая, дзе выкладзена пазіцыя на зададзе
нае Вамі пытанне. У заяве Старшынства Іспаніі ў ЕС па-ранейшаму няма
адказу на пытанне, чаму Іспанскае старшынства не бачыць магчымасці
развіцця прамога супрацоўніцтва паміж ЕС і Беларуссю, а робіць акцэнт
на развіццё такога супрацоўніцтва праз групу АБСЕ ў Мінску.
Яшчэ раз хацелі б паўтарыць, што свой пункт гледжання мы выказалі
ў заяве МЗС Беларусі ад 15 мая 2002 г.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 2. С. 48.

№ 69
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ АРМЕНІЯ Р. КАЧАРАНА
г. Мінск

[8] чэрвеня 2002 г.

6–7 чэрвеня 2002 г. Мінск наведаў з афіцыйным візітам Прэзідэнт Рэс
публікі Арменія Р. Качаран.
Падчас перагавораў Р. Качарана з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь
А. Р. Лукашэнкам, што праходзілі як у фармаце «адзін на адзін», так і ў
пашыраным складзе, былі абмеркаваны пытанні паглыблення гандлёваэканамічнага супрацоўніцтва, далейшага актыўнага развіцця палітычнага
дыялогу паміж дзвюма краінамі, узаемадзеяння ў рамках Садружнасці Не
залежных Дзяржаў і Дагавора аб калектыўнай бяспецы. Кіраўнік Беларусі
падкрэсліў, што Арменія належыць да дзяржаў, з якімі традыцыйна склалі
ся дружалюбныя адносіны, а лідэры дзвюх краін маюць падобныя пазіцыі
па многіх актуальных пытаннях. Члены беларускай і армянскай дэлегацый
паведамілі прэзідэнтам аб поўным выкананні дамоўленасцей, дасягнутых
у ходзе афіцыйнага візіту А. Р. Лукашэнкі ў Ерэван у маі 2001 г.
Удзельнікі перагавораў разгледзелі магчымасць адкрыцця сумесных
вытворчасцей, паставак з Беларусі аўтобусаў, аўтамабіляў, трактароў і ін
шых сельскагаспадарчых машын, стварэння рэгіянальных сэрвісных цэн
траў па абслугоўванні беларускай тэхнікі, абмену вопытам у галіне навукі,
удзелу беларускіх спецыялістаў у сельскагаспадарчай выстаўцы ў Арменіі
(верасень 2002 г.). Прэзідэнты выказалі ўпэўненасць у тым, што важным
крокам у развіцці двухбаковых сувязей стане эканамічны форум прад
прымальнікаў Беларусі, Арменіі і іншых краін, які запланаваны на каст
рычнік 2002 г. у Мінску. Дасягнута таксама дамоўленасць аб пашырэнні
супрацоўніцтва ў сферы культуры, адукацыі, аховы здароўя і турызму. Была
выказана і зацікаўленасць у заключэнні дагавора аб узаемным прызнанні
вучоных ступеняў і дыпломаў.
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Перагаворы завяршыліся падпісаннем Пагаднення паміж Урадам Рэс
публікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Арменія аб узаемных бязвізавых па
ездках грамадзян, Пратакола аб вынятку з рэжыму свабоднага гандлю да
Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Ар
менія аб свабодным гандлі ад 18 студзеня 2000 г., Пагаднення паміж Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам і мэрыяй горада Ерэван аб гандлёваэканамічным, навукова-тэхнічным і культурным супрацоўніцтве.
А. Р. Лукашэнка і Р. Качаран узялі ўдзел у сімвалічнай цырымоніі закладкі «першага каменя» ў падмурак будынка Пасольства Рэспублікі Ар
менія ў Мінску. Па заканчэнні ўрачыстага мерапрыемства прэзідэнты мелі
гутарку з прадстаўнікамі армянскай дыяспары ў Беларусі.
У рамках візіту Р. Качаран сустрэўся з намеснікам Прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь У. Н. Дражыным, наведаў канцэрн «Белрэсурсы»,
Мінскі трактарны завод.
Перад адлётам армянскай дэлегацыі на радзіму ў Нацыянальным аэ
рапорце «Мінск» А. Р. Лукашэнка і Р. Качаран правялі сустрэчу «адзін на
адзін», падвёўшы кароткія вынікі візіту. Яны пацвердзілі наяўнасць цёп
лых і дружалюбных адносін паміж Беларуссю і Арменіяй.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 2. С. 18–19.

№ 70
ЗАЯВА ПАРЛАМЕНТА – НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ АДНАЎЛЕННІ ПАЎНАМОЦТВАЎ
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У ПАРЛАМЕНЦКАЙ АСАМБЛЕІ АБСЕ
8 чэрвеня 2002 г.*

г. Мінск

На працягу шэрагу гадоў Парламент – Нацыянальны сход Рэспублікі
Беларусь пазбаўлены свайго законнага права ўдзельнічаць у дзейнасці
Парламенцкай Асамблеі Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўро
пе (ПА АБСЕ).
Кіраўніцтва ПА АБСЕ зацягвае вырашэнне пытання аб прызнанні паў
намоцтваў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у гэтай арганізацыі
і тым самым пазбаўляе беларускіх парламентарыяў магчымасці плён
на працаваць у Асамблеі. Гэта перашкаджае развіццю міжпарламенцкага
супрацоўніцтва, устанаўленню клімату даверу і ўзаемаразумення сярод
еўрапейскіх народаў.
Выбраны ў 2000 годзе ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам
агульнапрынятымі дэмакратычнымі нормамі і ў прысутнасці ў якасці наг
*

Дата публікацыі.
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лядальнікаў шматлікіх прадстаўнікоў замежных парламентаў і міжнарод
ных арганізацый, Парламент Рэспублікі Беларусь з’яўляецца самастойнай
галіной улады, займае належнае месца ў канстытуцыйным ладзе бела
рускай дзяржавы як заканадаўчы і прадстаўнічы орган краіны і працуе на
прафесійнай аснове. У яго ўвайшлі прадстаўнікі сямі палітычных партый.
У Парламенце створаны пяць дэпутацкіх груп, заснаваных на прынцыпах
палітычнага плюралізму.
Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь праводзіць паслядоўную рабо
ту па прывядзенню беларускага заканадаўства ў адпаведнасць з міжнарод
нымі нормамі і стандартамi, прымае канкрэтныя меры па заканадаўчаму
забеспячэнню працэсу дэмакратызацыі грамадства і правядзення экана
мічных рэформаў у краіне. У прыватнасці, вядзецца паслядоўная работа па
падрыхтоўцы да ўвядзення інстытута омбудсмена204, пашырэнню функцый
парламента, абмяркоўваецца праблема адмены смяротнага пакарання, рых
туецца новы закон аб СМІ. Дэпутаты Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе
ларусь не толькі ўдзельнічаюць у разглядзе законапраектаў, якія ўносяцца
выканаўчай уладай, але і ініцыіруюць уласныя законапраекты.
У Парламенце Беларусі створаны і дзейнічаюць групы па супрацоў
ніцтв у з парламентамі 59 краін свету. Рэспубліка Беларусь, з’яўляючыся
членам такіх аўтарытэтных парламенцкіх арганізацый, як Міжпарламен
цкі Саюз205, Парламенцкая Асамблея Цэнтральна-еўрапейскай Ініцыяты
вы206, Міжпарламенцкая Асамблея СНД207, уносіць свой уклад у вырашэн
не актуальных глабальных і рэгіянальных праблем.
За пяцігадовы перыяд сваёй дзейнасці Нацыянальны сход Рэспублікі
Беларусь ратыфікаваў 180 міжнародных дагавораў, з іх 81 шматбаковы і
99 двухбаковых. Абмен ратыфікацыйнымі дакументамі сведчыць аб прыз
нанні замежнымі дзяржавамі дзейнасці беларускага Парламента ў міжна
родна-прававой сферы.
Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь неаднаразова заяўляў і заяў
ляе аб сваёй гатоўнасці да канструктыўнага супрацоўніцтва з парламентам
краін – членаў АБСЕ і ПА АБСЕ на агульнапрынятых прынцыпах у ін
тарэсах стабільнасці і бяспекі на Еўрапейскім кантыненце. Абмежаванне
супрацоўніцтва ПА АБСЕ з Парламентам Рэспублікі Беларусь супярэчыць
дасягненню мэты, якая дэкларуецца Асамблеяй, – кансалідацыі намаган
няў парламентарыяў еўрапейскіх дзяржаў, накіраваных на развіццё дэмак
ратыі і супрацоўніцтва ў Еўропе.
Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь – легітымны і дэмакратычна
выбраны орган заканадаўчай улады ў Рэспубліцы Беларусь заклікае парла
менты дзяржаў – членаў АБСЕ падтрымаць на маючай адбыцца ліпеньс
кай сесіі Парламенцкай Асамблеі АБСЕ у г. Берліне законнае патрабаванне
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беларускага Парламента аб прадастаўленні належнага яму па праву месца
ў ПА АБСЕ. Такое палітычнае рашэнне будзе садзейнічаць больш актыўнаму прыцягненню Рэспублікі Беларусь у агульнаеўрапейскія працэсы.
«Звязда». 2002. 8 чэрвеня.

№ 71
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У РАСІЙСКУЮ ФЕДЭРАЦЫЮ
г. Мінск

[11] чэрвеня 2002 г.

10–11 чэрвеня 2002 г. адбыўся рабочы візіт Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь А. Р. Лукашэнкі ў Санкт-Пецярбург для сустрэчы з Прэзідэнтам Ра
сійскай Федэрацыі У. У. Пуціным і разгляду пытанняў будаўніцтва Саюз
най дзяржавы.
Па прыбыцці ў аэрапорт «Пулкава» А. Р. Лукашэнка заявіў журналіс
там, што пры стварэнні саюза дзвюх краін трэба зыходзіць з прынцыпу
раўнапраўя.
Любы адыход ад яго адштурхне іншыя дзяржавы, якія праяўляюць заці
каўленасць у саюзным будаўніцтве. У гэтым заключаецца непахісная пазі
цыя Беларусі.
11 чэрвеня адбылася сустрэча А. Р. Лукашэнкі з У. У. Пуціным, якая
падвяла вынікі працы экспертаў, праведзенай з моманту апошняга саміту.
Кіраўнікі дзяржаў адзначылі, што за гэты перыяд здзейснены пэўны рух
наперад у падрыхтоўцы ўвядзення саюзнай валюты, шмат зроблена для
выраўноўвання ўмоў суб’ектам гаспадарання. У ходзе перагавораў прэ
зідэнты сканцэнтравалі асноўную ўвагу на эканамічнай тэматыцы. Бы
лі абмеркаваны пытанні, якія датычацца выканання падпісанага ўрадамі
і нацыянальнымі банкамі Беларусі і Расіі Плана сумесных дзеянняў па пе
раходу на адзіную грашовую адзінку.
А. Р. Лукашэнка перадаў У. У. Пуціну ліст з выкладаннем шэрагу праб
лем беларуска-расійскага супрацоўніцтва, у тым ліку канчатковага выра
шэння пытанняў ускоснага падаткаабкладання, аптымізацыі ўмоў паста
вак расійскага прыроднага газу, алмазнай сыравіны, стварэння агульнага
рынку транспартных паслуг і некаторых іншых. Адбыўся таксама абмен
думкамі аб супрацоўніцтве ў рамках ЕўрАзЭС, НАТО і іншых міжнарод
ных арганізацыях.
Прадметам абмеркавання ў другім раундзе перагавораў прэзідэнтаў ста
ла пытанне аб стварэнні юрыдычнай базы Саюзнай дзяржавы – Канст ы
туцыйнага акта.
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У рамках візіту А. Р. Лукашэнка меў сустрэчы з губернатарам СанктПецярбурга У. А. Якаўлевым208 і губернатарам Ленінградскай вобласці
В. П. Сердзюковым209.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 2. С. 19–20.

№ 72
ЗАЯВА НАМЕСНІКА КІРАЎНІКА
АДМІНІСТРАЦЫІ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Л. КОЗІКА АБ ТЫМ, ШТО А. ЛУКАШЭНКА НЕ ПРАПАНОЎВАЎ
АДРАДЗІЦЬ СССР НА БАЗЕ РАСІЙСКА-БЕЛАРУСКАГА САЮЗА*
15 чэрвеня 2002 г.**

г. Мінск

«З надзвычайным здзіўленнем выслухаў каментарыі прэзідэнта Расіі Уладзі
міра Пуціна наконт прапаноў беларускага боку аб перспектывах далейшай
інтэграцыі нашых дзвюх братніх дзяржаў», – заявіў у інтэрв’ю «Інтэрфаксу»
намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі Леанід Козік210.
«Па даручэнню кіраўніка беларускай дзяржавы я асабіста кірую рабочай
групай па падрыхтоўцы Канстытуцыйнага Акта Саюзнай дзяржавы і выпра
цоўцы пазіцыі Беларусі па гэтым пытанні. Я ў курсе ўсіх аспектаў нашых
узаемаадносінаў з Расіяй», – адзначыў намеснік кіраўніка адміністрацыі.
Л. Козік лічыць «не зусім карэктным» факт «абнародавання таго, што
яшчэ не набыло якія-небудзь выразныя формы ў выглядзе канкрэтнага да
кумента». Лідэры дзвюх краін на сваёй сустрэчы ў Санкт-Пецярбургу*** пра
цяглы час абмяркоўвалі «самыя розныя пытанні ўзаемадзеяння ў гандлёваэканамічнай і палітычнай сферах саюзных краін, магчыма, мадэліруючы
пры гэтым самыя, здавалася б, складаныя схемы партнёрства», – адзначыў
намеснік кіраўніка адміністрацыі.
«Мне вядома дакладная і ясная пазіцыя прэзідэнта Беларусі: ні аб якім
адраджэнні Савецкага Саюза ці аналагічнага яму ўтварэння на базе бе
ларуска-расійскага саюза і размовы ў Санкт-Пецярбургу не ішло. Усякія
спробы прыпісаць беларускаму боку падобныя намеры – не што іншае, як
чарговыя падкопы праціўнікаў інтэграцыі. Іх мэта зусім ясная – дыскрэ
дытацыя нашага саюза», – заявіў Л. Козік.
«Мне цяжка адказаць на пытанне, хто за адну ноч мог падкінуць ідэю аб
намеры Мінска аднавіць “вялікі і магутны СССР”, але, думаю, і Уладзімір
Уладзіміравіч Пуцін, і ўсе разважныя людзі як у Расіі, так і ў Беларусі вы
* Публікацыя называецца «А. Лукашэнка не прапаноўваў адрадзіць СССР на базе
расійска-беларускага саюза, заяўляюць у Мінску».
** Дата публікацыі.
*** Гл. дак. № 71.
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датна разумеюць, што гэта немагчыма ні тэарэтычна, ні тым больш прак
тычна», – сказаў намеснік кіраўніка адміністрацыі.
На яго думку, сённяшнія выказванні расійскага прэзідэнта былі зробле
ны «пад уплывам ці пад уражаннем службовай запіскі чарговага «паркет
нага аналітыка», які спрабуе на карысць непрыяцелям саюза пераканаць
кіраўнікоў Саюзнай дзяржавы выпусташыць існуючы Дагавор, зрабіць яго
неканкрэтным, размытым і тым самым зусім недзеяздольным.
«Відаць, раздражненне У. Пуціна выклікаў той факт, што прэзідэнт Бе
ларусі не пагадзіўся з прапановай расійскага боку аб фактычным аслаблен
ні і выпустошванні зараз дзеючага саюзнага Дагавора, а таксама далейшым
выбранні такога ж «бяззубага», з нявызначанымі дакладна функцыям
 і і
паўнамоцтвамі саюзнага парламента», – выказаў меркаванне намеснік
кіраўніка адміністрацыі.
Л. Козік адзначыў, што яшчэ да таго, як У. Пуцін стаў кіраўніком Ра
сіі, мелі месца «шматлікія спробы праз нарматыўныя акты, палітычны
і эканамічны націск звесці на нішто палітычную волю Беларусі і Расіі
стварыць эфектыўна дзеючы і, падкрэсліваю, узаемавыгадны саюз дзвюх
брацкіх дзяржаў. I такія спробы рана ці позна правальваліся». «Не ведаю
як расійскі, але беларускі бок не стане разбураць сваімі ж рукамі тое, што
стваралася многія гады зыходзячы з інтарэсаў нашых народаў», – заявіў у
заключэнне намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі.
«Звязда». 2002. 15 чэрвеня.

№ 73
ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРЭС-СЛУЖБЫ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ НАРАДЗЕ
ПА РЭАЛІЗАЦЫІ ДАМОЎЛЕНАСЦЕЙ, ДАСЯГНУТЫХ
У ХОДЗЕ СУСТРЭЧЫ А. ЛУКАШЭНКІ
З ПРЭЗІДЭНТАМ РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ
г. Мінск

18 чэрвеня 2002 г.

18 чэрвеня Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка пра
вёў нараду, прысвечаную рэалізацыі дамоўленасцей, дасягнутых у ходзе
нядаўна праведзенай у Санкт-Пецярбургу сустрэчы з Прэзідэнтам Расій
скай Федэрацыі*. Яе асноўная мэта – выпрацоўка да 25 чэрвеня 2002 года
пазіцыі Рэспублікі Беларусь па сутнасці прапаноў і ініцыятыў, выкладзе
ных Уладзімірам Пуціным у Санкт-Пецярбургу211.
Адкрываючы нараду, прэзідэнт Беларусі адзначыў, што тэма Саюза Бе
ларусі і Расіі заўсёды прыцягвала да сябе ўвагу, неаднаразова была ў цэнтры
*

Гл. дак. № 71.
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вострых дыскусій і абмеркаванняў, на жаль, не заўсёды добрасумленных.
I мы не раз станавіліся сведкамі спроб убіць клін паміж Беларуссю і Расіяй.
Ён выказаў меркаванне, што нешта падобнае адбылося і цяпер па выніках
перагавораў у Санкт-Пецярбургу.
Аляксандр Лукашэнка заявіў: «У мяне і ў прэзідэнта Расіі не можа быць
прынцыповых рознагалоссяў адносна неабходнасці Саюза Беларусі і Расіі.
Прычын для гэтага няма. Саюз патрэбны простым людзям, а не прэзідэнтам.
Беларускі і расійскі народы ўжо даўно сказалі сваё слова. Таму я ўпэўнены,
альтэрнатывы Саюзу нашых краін і народаў няма і быць не можа».
Паводле слоў прэзідэнта Беларусі, у аснове саюзнага будаўніцтва ля
жыць эканоміка. Менавіта яна ў канчатковым выніку вызначае, якім
быць будучаму беларуска-расійскаму ўзаемадзеянню. Мы за жывы і дзей
сны арганізм Саюза, не за «мерцвячыну». Але для таго, каб наш Саюз стаў
дзейсным, неабходна выканаць раней дасягнутыя пагадненні.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў асаблівую ўвагу на недапушчальнасць ас
лаблення цяпер дзеючага Дагавора аб стварэнні Саюзнай дзяржавы, фак
тычна прапануемай яго дэнансацыі. Трэба ставіць пытанне аб выкананні гэ
тага Дагавора і Праграмы дзеянняў па рэалізацыі яго палажэнняў. «Дагавор
трэба выконваць, а не кідаць пад ногі, выціраць аб яго ногі», – упэўнены
прэзідэнт Беларусі. I ў Беларусі, і ў Расіі ёсць людзі, якія гатовы гэта рабіць.
Закрануўшы нядаўнюю заяву Уладзіміра Пуціна, якая, на думку Аляк
сандра Лукашэнкі, па камандзе акружэння прэзідэнта Расіі была мэтанакі
равана і масіравана агучана ва ўсіх сродках масавай інфармацыі, прэзідэнт
Беларусі выказаў думку, што гэта камусьці патрэбна ў Расіі. I, відаць, на
самым высокім узроўні. Аднак беларускі народ і палітыкі павінны спакой
на да гэтага адносіцца.
Расійская Федэрацыя – дэмакратычная краіна. Там не толькі грамадзя
нін, але і прэзідэнт мае права гаварыць тое, што думае. Не захацеў бы – не
сказаў, растлумачыў ён.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што заява Уладзіміра Пуціна сведчыць аб
тым, што ў расійскага боку няма жадання ісці ў напрамку яднання Беларусі
і Расіі, брацкіх народаў дзвюх краін. Прычым беларускі лідэр у такой пазіцыі
не бачыць нічога новага. «Усе гады, колькі мы вядзём дыялог у рамках Са
юза Беларусі і Расіі, гэты Саюз тарпедаваўся, перш за ўсё, з расійскага боку.
У чым толькі нас ні абвінавачвалі: і гіра на нагах, і хочам вырашыць унутра
ныя свае праблемы за кошт Расіі, і карміць нас будуць», нагадаў прэзідэнт.
«Сёння мы гэта пачулі на самым высокім узроўні. Гэта таксама добра. Цяпер
мы ведаем пазіцыю кіраўніцтва Расіі. Нагадваю, дакладна было сказана – вы
3 працэнты, мы – 97. Але мы ніколі не ставілі перад сабой мэту вырашаць
пытанне за кошт расійскіх прыродных або якіх-небудзь іншых рэсурсаў. Мы
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самі можам зарабіць сабе на жыццё», – падкрэсліў прэзідэнт. Ён упэўнены,
што рабіць з нас нахлебнікаў кіраўнікам Саюзнай дзяржавы непрыгожа.
Гэта абраза беларускага народа, якой сабе ніхто яшчэ не дазваляў за апошнія
10 гадоў суверэнітэту і незалежнасці.
«Нам прапануюць федэратыўную будову нашага саюза, іншымі сло
вамі, стаць новай, 90-й губерняй Расійскай Федэрацыі. На што мы адк
рыта гаворым: ніякім паўночна-заходнім або паўночна-ўсходнім краем
любой дзяржавы мы не будзем. Мы – суверэнная, незалежная дзяржава
з усімі атрыбутамі гэтай дзяржавы. Мы гатовы будаваць саюз, але толькі на
раўнапраўнай аснове», – цвёрда заявіў прэзідэнт Беларусі. Таму беларускія
прапановы аб саюзе грунтуюцца на прынцыпах канфедэрацыі з захаван
нем суверэнітэтаў і Беларусі, і Расіі.
«Няўжо вы думаеце, што беларускі бок мог прапанаваць дагавор Расіі,
дзе Расія страчвала права вета пры наяўнасці гэтага права вета ў Беларусі.
Гэта проста нерэальна. Гэта раўназначна таму, што Беларусь у свой склад
хоча ўключыць Расійскую Федэрацыю, зрабіць яе сёмай губерняй Беларусі.
Мы ніколі такога не прапаноўвалі. Мы якраз у аснову асноў ставілі пытан
не раўнапраўнага супрацоўніцтва», – падкрэсліў беларускі лідэр.
З мэтай устаранення непаразуменняў і крыватолкаў Аляксандр Лука
шэнка праінфармаваў удзельнікаў нарады аб змесце прапаноў расійскага
боку, унесеных у Санкт-Пецярбургу Уладзімірам Пуціным: «выпатра
шыць» цяпер дзеючы Дагавор паміж Беларуссю і Расіяй, пазбавіўшы яго
змястоўнага сэнсу, а затым збраць Парламент, які выпрацуе Канст ытуцыю
Саюза і вынесе яе на рэферэндум. Гэта значыць, прапануецца выключыць
з Дагавора палажэнні, якія вельмі важныя для нашых народаў і па якіх трэ
ба прымаць рашэнні, паведаміў Аляксандр Лукашэнка. Размова вялася аб
аслабленні дзеючага Дагавора аб стварэнні Саюзнай дзяржавы, каб Парла
мент, які будзе абраны двума народамі, быў без уладных паўнамоцтваў, «не
перашкаджаў жыць і кіраваць». З такой пастаноўкай пытання беларускі бок
не можа згадзіцца. «Калі мы баімся будучага Парламента, які будзе абра
ны, давайце яго не будзем наогул тады выбіраць і траціць на яго ўтрыманне
грошы», – падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. «Людзі крытыкуюць, што на
падставе гэтага Дагавора мы слаба рухаемся наперад. I гэта праўда. Трэ
ба рухацца наперад. Таму мы не можам прыняць прапанову Расіі аб тым,
каб цяпер дзеючы Дагавор ператварыць у пустую паперку і потым выбраць
Парламент, які на падставе гэтай пустой паперкі будзе дзейнічаць», –
растлумачыў Аляксандр Лукашэнка.
Беларускі лідэр падвергнуў крытыцы прапанову расійскага боку аб
выбранні Саюзнага парламента толькі для ініцыіравання рэферэндуму аб
Канстытуцыі Саюзнай дзяржавы. «Сёння і ў Расіі, і ў Беларусі ёсць меха
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нізм унясення Канстытуцыі на рэферэндум», – падкрэсліў ён. Адпаведныя
паўнамоцтвы ёсць у прэзідэнтаў абедзвюх дзяржаў. I для гэтага Парламент
выбіраць не трэба.
Беларускі бок прапануе не чапаць дзеючы Дагавор аб стварэнні Саюз
най дзяржавы, распрацаваць праект Канстытуцыйнага Акта, прыняць яго
на рэферэндумах дзвюх дзяржаў, а затым выбраць Парламент і сфармі
раваць іншыя наднацыянальныя органы, якія будуць вызначаны ў Кан
стытуцыйным Акце. «Толькі гэту праблему мы абмяркоўвалі з Пуціным
у Санкт-Пецярбургу», – паведаміў прэзідэнт Беларусі.
Аляксандр Лукашэнка абвергнуў заявы аб тым, што быццам бы бела
рускі бок прапануе нешта накшталт Савецкага Саюза. «Аб гэтым не было
гаворкі. Аб вопыце Савецкага Саюза я сапраўды гаварыў. Таму што прэ
зідэнт Расіі прапанаваў пабудаваць саюз накшталт Еўрасаюза. Гэта нешта
накшталт саюза вугалю і сталі 40–50 гадоў у Еўропе. Нам ён не патрэбны.
У нас вопыт цеснага супрацоўніцтва ў рамках Савецкага Саюза. I трэба,
каб гэты вопыт быў запатрабаваны. У Германіі свая гісторыя, з якой трэ
ба ўзяць лепшае. Але я яшчэ раз падкрэсліваю – у нас ёсць свая гісторыя.
У Расійскай імперыі, затым у Савецкім Саюзе мы жылі разам. Давайце
спачатку будзем выкарыстоўваць свой вопыт, са сваёй гісторыі».
Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў гатоўнасць ісці з Расійскай Федэра
цыяй, з народамі Расіі насустрач адзін аднаму, будаваць добрыя, цесныя
адносіны ў рамках Саюза, але толькі на раўнапраўнай аснове. «Хопіць,
мы ўжо ў сваёй гісторыі наеліся, калі нас то прыгняталі, то душылі, то мы
краем былі, то пры губерні былі. I ўвогуле, каму патрэбна, каб мы сталі
гэтай губерняй? Кіраўніцтва ж Расіі разумее, што такога не будзе. Тады
чаму прапаноўваюць? А для таго, каб разбурыць. Гэтыя нерэал
 ьныя пра
пановы ўносяцца, каб затармазіць рух наперад. I гэта зроблена менаві
та ў той момант, калі прыйшоў час прымаць лёсавызначальнае рашэнне.
Словам, мы гатовы ісці настолькі далёка і глыбока ў будаўніцтве саюзных
адносін, наколькі сёння да гэтага гатова кіраўніцтва Расіі. Вось наша цвёр
дая і непахісная пазіцыя», – заявіў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт даручыў дапрацаваць і апублікаваць беларускі праект Кан
стытуцыі будучага Саюза Беларусі і Расіі. Калі гэта будзе апублікавана,
народ зробіць адпаведныя вывады, упэўнены Аляксандр Лукашэнка. На
сённяшні дзень існуе мноства такіх праектаў. I кожны хоча падагнаць бу
дучы Саюз пад сябе. «Так не атрымаецца. Саюз будзем падганяць пад на
роды Беларусі і Расіі. Гэта наша цвёрдая і непахісная пазіцыя. Саюз будзе
ўлічваць інтарэсы ўсіх яго ўдзельнікаў. Толькі раўнапраўна, кансэнсусам
мы можам прымаць рашэнні», – запэўніў Аляксандр Лукашэнка.
«Я думаю, мы можам знайсці нармальны шлях пабудовы нашага саюза.
Калі хочаце, нават Саюзнай дзяржавы, калі да гэтага гатова Расія. Але не
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з пазіцыі вялікія, малыя, эканоміка такая ці гэтакая. Люксембург такса
ма меншы за Германію. Але ніхто ў Еўрасаюзе Люксембург не папракнуў
у тым, што вы малыя, а мы вялікія», – адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
«Сваё шчасце, паважаныя сябры, мы павінны шукаць у сябе, на гэтым ка
валку зямлі, імя якому Беларусь. Беларусы могуць быць шчаслівыя, замож
ныя ці бедныя толькі на гэтай зямлі. I дрыжаць ад таго, што хтосьці, дзесьці,
штосьці сказаў, нам не трэба. Мы можам забяспечыць свой народ усім неаб
ходным. Трэба памятаць усім, што і ў нашага народа ёсць уласныя інтарэсы.
I мы будзем дзейнічаць у інтарэсах нашай дзяржавы. Мы гатовы адмовіцца ад
уласных інтарэсаў настолькі, наколькі да гэтага гатовы нашы партнёры. Да разумнага кампрамісу мы гатовы заўсёды. Вось такая палітыка будзе праводзіцца
нашым кіраўніцтвам у адносінах да нашых партнёраў. Пройдзе час, і нашчадкі
нас ацэняць менавіта за нашы дзеянні. Гэта мы ў Беларусі заўсёды помнім і
будзем помніць», – падагульніў Аляксандр Лукашэнка.
«Звязда». 2002. 19 чэрвеня.

№ 74
ПАВЕДАМЛЕННЕ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» АБ ЗАЯВЕ МІНІСТРА
ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ М. ХВАСТОВА
АБ ТЫМ, ШТО Ў ПЫТАННЯХ САЮЗНАГА БУДАЎНІЦТВА
БЕЛАРУСЬ І РАСІЯ ЗАСТАЮЦЦА СУВЕРЭННЫМІ
І САМАСТОЙНЫМІ СУБ’ЕКТАМІ МІЖНАРОДНАГА ПРАВА*
22 чэрвеня 2002 г.**

г. Мінск

Міністэрства замежных спраў Беларусі ў асобе міністра Міхаіла Хвас
това далучылася да дыскусіі наконт будучыні беларуска-расійскага супра
цоўніцтва. Учора М. Хвастоў правёў з гэтай нагоды брыфінг, на якім і зая
віў пра пазіцыю МЗС.
– Каментарый Уладзіміра Пуціна парадзіў шмат пытанняў, – заўважыў
міністр. – I ў адносінах да грунтоўнасці палітыкі, якую мы рэалізуем, і ў ме
жах двухбаковых адносінаў, і ў межах саюзнай дзяржавы, і закрануў элемент
сяброўскіх адносінаў, перспектыў Саюзнай дзяржавы. Я хачу заявіць, што
нашы ацэнкі сітуацыі крыху іншыя. Іх дастаткова зразумела патлумачыў
прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка 18 чэрвеня***. Я адзначыў бы адзін
элемент, на якім трымаецца і можа мець развіццё Саюзная дзяржава.
Гэта – суверэнітэт. Абедзве дзяржавы застаюцца самастойнымі суб’ектамі
міжнародных адносінаў і, адпаведна, міжнароднага права. Вось галоўная
ідэалогія нашага саюзнага будаўніцтва.
* Публікацыя называецца «Міхаіл Хвастоў: «Федэратыўнай дзяржавы быць не можа».
** Дата публікацыі.
*** Гл. дак. № 73.
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Міністр замежных спраў падкрэсліў, што пазіцыя Беларусі застаецца
нязменнай у адносінах з Расіяй. Паводле яго слоў, яна застаецца і будзе
стратэгічным саюзнікам і партнёрам нашай краіны. Зыходзячы з гэтай па
літычнай лініі будуць развівацца і зносіны ў галіне будаўніцтва Саюзнай
дзяржавы. М. Хвастоў адзначыў, што дыскусіі, падобныя да той, якую мы
сёння можам назіраць, карысныя найперш тым, што кіраўніцтва дзяржаў
пачынае пераасэнсоўваць пытанні, якія ўчора, здавалася, былі відавочны
мі. Пры гэтым міністр падкрэсліў, што пра ніякі зварот да мінулага, тым
больш пра аднаўленне СССР, размовы не было і быць не можа.
– Мы бачым будучыню Саюзнай дзяржавы на зусім новых прын
цыпах, – працягвае М. Хвастоў. – Яны закладзеныя ў дагаворы, які мы
настойліва прапануем і прапаноўвалі расійскаму боку не мяняць. Мы ве
льмі доўга вывучалі папраўкі да дагавора, якія былі нефармальна пера
дадзеныя нам расійскім кіраўніцтвам. Мінулы год быў прысвечаны гэтаму.
Я адзначу, што мы не можам пагадзіцца з канцэпцыяй падыходу да работы
над дагаворам. Мы не хацелі б радыкальна яго мяняць, І пра гэта сказаў
наш прэзідэнт кіраўніку Расіі. Мы дапускаем нязначныя папраўкі, якія не
абходна ўнесці ў дагавор з пункту гледжання сённяшняга дня, але ніяк
 іх
карэнных перапрацовак дагавора не павінна быць. Не перагляд дагавора,
а яго дапрацоўка з пазіцый патрабаванняў сённяшняга дня. I, зразумела,
мы выступаем за захаванне прынцыповых палажэнняў, якія замацаваны
ў дагаворы. Ён увабраў у сябе тое, да чаго імкнуліся не толькі кіраўнікі
Беларусі і Расіі, але і даўно імкнуліся народы дзвюх краін. Менавіта Са
юзная дзяржава, а не міжурадавы ці міждзяржаўны саюз, як гэта бачыцца
некаторым палітыкам у Расіі, – вось ідэалагічная, палітычная, калі хочаце,
лінія, якую мы будзем адстойваць. Калі казаць пра міждзяржаўны саюз, то
сэнсу ў ім няма, паколькі такое ўтварэнне існуе ў выглядзе СНД.
Разважаючы пра папраўкі да Дагавора аб стварэнні Саюзнай дзяржавы,
якія прапануе расійскае кіраўніцтва, міністр адзначыў, што частка іх супярэ
чыць канцэпцыі стварэння Саюзнай дзяржавы, што сфармулявана ў Прагра
ме дзеянняў па рэалізацыі дагавора. У прыватнасці, ён адзначыў, што расійскі
бок не згадвае сярод пытанняў ведання Саюзнай дзяржавы грашова-крэдыт
ную і валютную палітыку. З гэтай прапановай беларускі бок, паводле слоў
М. Хвастова, пагадзіцца не можа і будзе працягваць перамовы на гэты конт.
– Прапанова вывесці нашы адносіны на ўзровень двухбаковых паміж
Беларуссю і Расіяй, якія ажыццяўляліся б на аснове заключаных двухба
ковых дагавораў, нас не задавальняе. Бо з кампетэнцыі Саюзнай дзяржавы
адразу выключаюцца асноватворныя моманты, і гэта будзе недзеяздольная
палітычная канструкцыя, – заключыў міністр.
Такім чынам, М. Хвастоў паведаміў, што да 25 чэрвеня беларускі бок мае
намер сфармуляваць і перадаць расіянам свае прапановы, у якіх будзе заклю
чана бачанне беларуска-расійскай інтэграцыі кіраўніцтвам нашай дзяржавы.
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Міністр замежных спраў нагадаў пра тэлефонную размову А. Лукашэнкі
і У. Пуціна, падчас якой абмяркоўвалася пытанне сустрэчы кіраўнікоў
дзвюх краін. Яна магчымая пасля вяртання расійскага прэзідэнта з Канады,
дзе 26–27 чэрвеня ён будзе браць удзел у пасяджэнні «вялікай васьмёркі».
Падводзячы вынікі сказанаму, М. Хвастоў адзначыў: «Я не хацеў бы ка
заць, што наступіла нейкае абвастрэнне ці крызіс у нашых стасунках. Зу
сім не. Гэта была сапраўды сур’ёзная размова. Яна дае нам магчымасць
рухацца наперад. Што ж датычыцца іншых прапаноў, якія былі агуча
ны падчас абмену думкамі, які адбыўся паміж кіраўнікамі Расіі і Белару
сі, прапаноў Пастаяннага камітэта Саюзнай дзяржавы, прапаноў шэрагу
расійскіх палітыкаў (маецца на ўвазе спыненне дзеяння Дагавора аб ства
рэнні Саюзнай дзяржавы і стварэнне федэратыўнай дзяржавы), то яны мя
няюць прыроду Саюзнай дзяржавы, прапануючы замест яе федэратыўную.
Прэзідэнт Беларусі ў гэтым сэнсе дакладна расставіў акцэнты: федэратыў
най дзяржавы не можа быць. Абедзве дзяржавы застаюцца суверэннымі і
самастойнымі суб’ектамі міжнароднага права».
На думку М. Хвастова, зараз у большай ступені трэба думаць пра тое, як
не змяняць дагавор зыходзячы з інтарэсаў некаторых расійскіх палітыкаў,
а якім чынам выконваць палажэнні, якія ўжо зафіксаваны ў дамове. Пры
гэтым міністр нагадаў, што дзве краіны заключылі ў 1998 годзе дагавор аб
роўных правах грамадзян212, таму кіраўніцтву дзяржаў патрэбна сур’ ёзна
падумаць над тым, як рэальна выконваецца гэты дакумент, як захоўваюцца
інтарэсы простых грамадзян.
На ўчарашнім брыфінгу М. Хвастоў асобна закрануў тэмы супрацоўніц
тва Беларусі з такімі арганізацыямі, як АБСЕ, Савет Еўропы і Еўрапейск
і
саюз, а таксама міжнароднай дзейнасці беларускага парламента. Падра
бязней пра гэта «Звязда» паведаміць у наступным нумары*.
«Звязда». 2002. 22 чэрвеня.

№ 75
ПАВЕДАМЛЕННЕ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» АБ ЗАЯВЕ МІНІСТРА
ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ М. ХВАСТОВА
АБ НАМЕРЫ БЕЛАРУСІ ДАБІВАЦЦА ЧЛЕНСТВА
Ў САВЕЦЕ ЕЎРОПЫ**
22 чэрвеня 2002 г.***

г. Мінск

Адным з асноўных прыярытэтаў знешняй палітыкі Беларусі застаецца
членства ў Савеце Еўропы. Пра гэта 21 чэрвеня паведаміў міністр замеж
* Гл. дак. № 75.
** Публікацыя называецца «Палітычнае рашэнне аб членстве ў ПАСЕ наспела».
*** Дата публікацыі.
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ных спраў Міхаіл Хвастоў. Наша краіна, паводле яго слоў, настойліва будзе
гэтага дабівацца.
Нягледзячы на пагаршэнне адносінаў з еўрапейскімі арганізацыямі,
у тым ліку і з Саветам Еўропы, якое адбылося ў 1997 годзе, наша краіна за
хавала супрацоўніцтва ў межах шэрагу канвенцый. А апошнім часам нават
актывізавалася супрацоўніцтва, напрыклад, Нацыянальнага сходу з Пар
ламенцкай асамблеяй Савета Еўропы, хоць наша дэлегацыя і не мае пакуль
нават статусу спецыяльна запрошанай.
Пра жаданне Беларусі далучыцца да арганізацыі сведчаць і парламен
цкія слуханні наконт магчымасці адмены смяротнай кары ў Беларусі, на
чым настойвае Савет Еўропы. «Тое, што мы правялі такія слуханні, не
залежна ад іх вынікаў, я лічу важным элементам нашага супрацоўніцтва
з ПАСЕ», – адзначыў М. Хвастоў. Станоўча міністр адазваўся і пра міжна
родны семінар з удзелам дэпутатаў ПАСЕ, які нядаўна прайшоў у сталіцы.
Ён выказаў спадзяванне, што статус спецыяльна запрошанай для дэлегацыі
нашага парламента ў ПАСЕ будзе неўзабаве адноўлены. «Менавіта ў гэтым
ключы мы разглядаем візіт нашай дэлегацыі на чале з Уладзімірам Кана
плёвым для ўдзелу ў летняй сесіі ПАСЕ 24–28 чэрвеня. Для нас вялікае
значэнне мае аб’ектыўнае і непрадузятае абмеркаванне сітуацыі ў Беларусі
на пасяджэнні Бюро асамблеі, якое можа і павінна прыняць палітычнае
рашэнне наконт нашага членства», – адзначыў міністр замежных спраў.
Калі ж такога рашэння не будзе, то беларуская дэлегацыя збіраецца прасіць
прадастаўлення статусу назіральніка ў ПАСЕ.
Між тым, калі ў супрацоўніцтве з Саветам Еўропы ёсць хоць нязнач
ныя, але станоўчыя зрухі, то ў стасунках з АБСЕ па-ранейшаму назіраецца
стагнацыя. Паводле прызнання міністра, адносіны з АБСЕ сёння не зна
ходзяцца ў стадыі развіцця. «Мы абазначылі сваю пазіцыю яшчэ ў снежні
мінулага года наконт нашага бачання прысутнасці АБСЕ ў краіне, нашага
бачання перспектыў дзейнасці Кансультатыўна-назіральнай групы АБСЕ
ў Мінску. Я лічу, што дзеючае кіраўніцтва арганізацыі прыкладае мала
намаганняў, каб вырашыць сітуацыю якая склалася», – лічыць М. Хвастоў.
Беларускі бок патрабуе разгледзець дзейнасць КНГ на пасяджэнні Пас
таяннага савета АБСЕ і змяніць мандат групы. Аднак адказу з боку кіраў
ніцтва, як сцвярджае М. Хвастоў, дагэтуль няма. Больш таго, ён выказвае
нязгоду, каб членства Беларусі ў Парламенцкай асамблеі АБСЕ было не
пасрэдна звязана з вырашэннем пытання наконт дзейнасці КНГ у Мінс
ку. Міністр замежных спраў лічыць, што тым самым парушаецца прынцып
падзелу ўлады ўнутры самой арганізацыі.
Беларускі бок незадаволены і пазіцыяй Еўрапейскага саюза ў адносі
нах да нашай краіны. Паводле слоў М. Хвастова, кіраўніцтва ЕС прыня
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ло праграмны дакумент наконт умоў і перспектыў супрацоўніцтва з Бела
руссю, але беларускія дыпламаты так і не бачылі яго. У той жа час краіны
Еўрасаюза і краіны-кандыдаты, напрыклад Польшча і Літва, маюць гэты
дакумент і, будуючы свае адносіны з нашай дзяржавай, кіруюцца менаві
та ім. Такім чынам, паводле ацэнкі міністра, палітыка Еўрасаюза ў адносі
нах да Беларусі не даводзіцца ў поўнай меры да ўрада Беларусі. М. Хвастоў
лічыць, што ЕС павінен не толькі змяніць уласныя падыходы да ацэн
кі становішча ў Беларусі, але, як фактар уплыву на сітуацыю ў рэгіёне,
паўздзейнічаць і на пазіцыю АБСЕ.
Закранаючы перспектывы далучэння Польшчы і Літвы да ЕС і мярку
емага ўзмацнення візавага рэжыму, міністр адзначыў, што ад гэтай меры
найперш пацерпяць не столькі простыя грамадзяне Беларусі, колькі на
сельнікі суседніх краін. Бо ў адказ Беларусь будзе вымушана ўвесці ана
лагічныя патрабаванні да замежных грамадзян па атрыманню віз. Міністр
лічыць, што настолькі ўскладняць сітуацыю няма сэнсу, і пры жаданні По
льшча і Літва маглі б і надалей выкарыстоўваць спрошчаны візавы рэжым,
тым больш што Шэнгенскі дагавор213 прадугледжвае такую магчымасць
для прыгранічных краін.
«Звязда». 2002. 22 чэрвеня.

№ 76
АДКАЗЫ НАМЕСНІКА МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. ГЕРАСІМЕНКІ214 НА ПЫТАННІ
ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» Ў СУВЯЗІ З НАМЕРАМ ПОЛЬШЧЫ, ЛІТВЫ
І ЛАТВІІ ЎВЕСЦІ ВІЗАВЫ РЭЖЫМ З БЕЛАРУССЮ*
9 ліпеня 2002 г.**

г. Мінск

– Аляксандр Міхайлавіч, навошта ўвогуле патрэбны ўязныя візы? Толькі
каб засцерагчы сябе ад непатрэбных візіцёраў?
– Сапраўды, візавы рэжым – свайго роду інструмент рэгулявання па
токаў замежных грамадзян, якія ўязджаюць у краіну, знаходзяцца на яе
тэрыторыі. Увядзенне візавых адносінаў у дачыненні да той ці іншай
дзяржавы – унутраная справа любой краіны. Такое рашэнне, як правіла,
абумоўлена комплексам унутраных і знешніх абставінаў. У іх ліку і ўзро
вень двухбаковых палітычных зносінаў, і намер забараніць уезд непатрэб
ным асобам (патэнцыяльным нелегальным мігрантам, тэрарыстам, тым,
хто ўяўляе небяспеку для грамадства, і г. д.).
* Матэрыял называецца «Беларусь выступае за спрашчэнне візавых адносінаў».
** Дата публікацыі.

215

– Аднак сёння многія краіны, асабліва суседнія, устанавілі паміж сабой
бязвізавы рэжым. У свеце пашыраецца такая практыка ці, наадварот, намячаецца тэндэнцыя ўвядзення больш жорсткага візавага рэжыму паміж краінамісуседзямі?
– Для еўрапейскіх краін пераважная тэндэнцыя да спрашчэння праві
лаў перасячэння дзяржаўных межаў і, як вынік, увядзення бязвізавага рэ
жыму. Ён дзейнічае ў адносінах паміж большасцю краін Еўропы. Яскравым
пацвярджэннем менавіта такога развіцця падзей служыць і факт паступо
вага павелічэння колькасці членаў так званай Шэнгенскай групы. На тэ
рыторыі былога СССР фарміраваннем падобнага кшталту можна назваць
ЕўрАзЭС, краіны-ўдзельніцы якога пацвердзілі існаванне бязвізавага рэ
жыму для сваіх грамадзян.
Пазіцыя Беларусі ў адносінах з суседнімі краінамі, у тым ліку з Польш
чай, Літвой і Латвіяй, заключаецца ў руху да спрашчэння візавых узаем
 а
адносінаў.
– Дык чаму тады Польшча, Літва і Латвія аб’явілі пра тое, што ў 2003 годзе будуць уведзены візы для ўсіх катэгорый грамадзян Беларусі?
– У ходзе двухбаковых кантактаў з афіцыйнымі прадстаўнікамі МЗС гэ
тых краін мы атрымалі тлумачэнні, якія можна звесці да асноўнага тэзісу:
увядзенне візавага рэжыму ў адносінах да Беларусі, як, дарэчы, Расіі і Ук
раін
 ы, выклікана патрабаваннямі Еўрапейскага саюза, куды Літва, Латвія
і Польшча спадзяюцца быць прынятымі да 1 студзеня 2004 года. У сувязі з
гэтым адбываецца ўзгадненне ўнутранай заканадаўчай базы гэтых краін з
удзельнікамі ЕС.
Цяпер мы маем «абмежавана» бязвізавы рэжым з Польшчай.
З 1994 года па ініцыятыве літоўскага боку ўведзены візавы рэжым для
грамадзян Беларусі. Між іншым, адпаведнае часовае пагадненне паміж
урадамі дзвюх дзяржаў прадугледжвае шэраг катэгорый асоб, для якіх
наяўнасць візы не патрэбна. Да таго ж у адпаведнасці з пагадненнем аб
спрошчаным парадку пропуску прыгранічнага насельніцтва ад 25 лютага
1994 года беларускія грамадзяне, якія жывуць у прыгранічнай зоне, маюць
магчымасць уязджаць у Літву па спецыяльных пропусках пры наяўнасці
сапраўднага пашпарта.
Нягледзячы на існаванне візавага рэжыму, у 1994 годзе было падпісана
пагадненне з Латвійскай Рэспублікай аб спрошчаным парадку пропуску
прыгранічнага насельніцтва. На яго падставе жыхары некаторых тэрыто
рый Верхнядзвінскага, Міёрскага і Браслаўскага раёнаў перасякаюць мяжу
таксама толькі па пропусках.
Пры ўвядзенні поўнамаштабнага візавага рэжыму з боку Польшчы, Літ
вы і Латвіі ўсе беларускія грамадзяне – без ніякага выключэння – павінны
будуць атрымліваць візы.
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Мы вымушаны будзем увесці аналагічны рэжым у адносінах да паездак
грамадзян Польшчы і Літвы ў Беларусь і праз яе тэрыторыю; увесці ана
лагічны падыход да афармлення дакументаў і патрабаванняў, якія будуць
прад’яўляцца да характару запрашэнняў.
– Безумоўна, новыя правілы выдачы віз нанясуць моцны эканамічны і маральны ўрон прыгранічнаму гандлю, унясуць элементы пэўнай напружанасці
ў двухбаковыя адносіны. Што гэта дасць жыхарам прыгранічных зон, у якіх
шмат сваякоў жывуць па розныя бакі мяжы?
– Так, поўны візавы рэжым пагоршыць усталяваны парадак уезду-выез
ду і, натуральна, пашкодзіць узроўню гандлёва-эканамічных, культурных,
гуманітарных зносінаў паміж нашымі краінамі.
Аднак найбольшыя непрыемнасці ён прынясе прыгранічнаму насель
ніцтв у. Сёння беларускія грамадзяне, якія жывуць у непасрэднай блізкас
ці ад мяжы з гэтымі краінамі, могуць уязджаць у Польшчу па сапраўдных
пашпартах, у Літву і Латвію – па пашпартах пры наяўнасці спецыяль
ных дакументаў, выкарыстоўваючы пры гэтым пункты спрошчанага про
пуску. У недалёкай будучыні ўсе гэтыя людзі павінны будуць атрымаць
візу, наведаўшы замежную ўстанову краіны накіравання (а гэта Мінск,
Гродна, Брэст ці Віцебск), а потым перасякаць дзяржаўную мяжу толькі
ў міжнародных пунктах пропуску, колькасць якіх значна меншая.
Вядома, тым, хто прызвычаіўся наведваць сваякоў па іншы бок мяжы
амаль кожны тыдзень, такая працэдура прынясе дадатковыя маральныя
і матэрыял
 ьныя страты.
Прывяду вам адзін прыклад, аб якім паведаміў мне на перамовах намес
нік міністра замежных спраў Латвіі. Ён сутыкнуўся з фактам, калі сям’я
мае дом на тэрыторыі Латвіі, а ўсе гаспадарчыя пабудовы – на нашай тэры
торыі. Як, на вашу думку, змогуць існаваць гэтыя людзі ва ўмовах візавага
рэжыму? Ці іншы прыклад: што рабіць сталым людзям, родныя і блізкія
якіх пахаваныя за некалькі кіламетраў, але на тэрыторыі суседняй дзяржа
вы? Колькі дзён ім спатрэбіцца для атрымання візы і інш.?
– Няўжо гэтыя адмоўныя наступствы не прадбачаць у Польшчы, Літве
і Латвіі? Можа, будучыя прэферэнцыі з лішкам пакрыюць страты ад візавых
новаўвядзенняў?
– Хацеў бы падкрэсліць, што ў адпаведнасці з міжнароднай практыкай
Рэспубліка Беларусь будзе вымушана адэкватна адрэагаваць на дзеянні на
шых суседзяў і таксама ўвесці візавы рэжым. Такім чынам, цяжкасці, аб
якіх я гаварыў раней, у поўнай меры адчуюць на сабе і грамадзяне Поль
шчы, Літвы і Латвіі, асабліва жыхары прыгранічнай зоны. На мой погляд,
гэтага не могуць не разумець улады гэтых краін.
– На нядаўняй сустрэчы з журналістамі вы гаварылі аб тым, што ўсталя
ванне больш жорсткага візавага рэжыму Польшчай, Латвіяй і Літвой з нашай
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краінай супярэчыць духу і палажэнням галоўных дакументаў АБСЕ. Дык навошта тады гэта ўвогуле робіцца?
– Гэтае пытанне, напэўна, трэба адрасаваць нашым згаданым суседзям.
Лічу неабходным падкрэсліць, што Беларусь паважае права кожнай дзяр
жавы на выбар формы ўдзелу ў інтэграцыйных працэсах на еўрапейскім
кантыненце. Тым не менш мы лічым, што любыя крокі ў гэтым накірунку
не павінны весці да з’яўлення раздзяляльных ліній у Еўропе. Бо гэта не
пазбежна прывядзе да значнага зніжэння дзелавых, навукова-тэхнічных,
культурных і сваяцкіх зносінаў паміж грамадзянамі Беларусі, Польшч
 ы,
Літвы і Латвіі.
Што датычыцца АБСЕ, то мы сапраўды лічым, што факт парушэння
гэтымі дзяржавамі сваіх абавязацельстваў у галіне палягчэння чалавечых
кантактаў і свабоды перамяшчэння павінен быць прадметам разгляду ў гэ
тай арганізацыі.
У заяве МЗС Беларусі ад 31 мая г. г.* было адзначана, што ўвядзенне
больш жорсткага візавага рэжыму Польшчай, Латвіяй і Літвой з нашай
краін
 ай негатыўна адаб’ецца і на асноватворных дакументах, прынятых
у рамках АБСЕ: Хельсінкскім Заключным Акце Нарады па бяспецы і суп
рацоўніцтве ў Еўропе 1975 года, Парыжскай Хартыі для новай Еўропы
1990 года і іншых дакументах, у адпаведнасці з якімі дзяржавы – члены
АБСЕ абавязаліся паступова спрашчаць і гібка прымяняць парадак уезду
і выезду і палягчаць перамяшчэнне людзей па іх тэрыторыі.
Уладам Польшчы і Літвы мы прапаноўваем увесці нацыянальны рэжым,
які зараз дзейнічае ў адносінах да паездак грамадзян, спрошчаны парадак
для вызначанай катэгорыі асоб, бязвізавы парадак уезду ці візавы парадак
уезду, але па спрошчанай схеме. Такія магчымасці маюцца ў рамках Шэн
генскага дагавора, і Еўрасаюз не ставіць ніякіх перашкод для дасягнен
ня дамоўленасці на двухбаковай аснове. Мы заклікаем і Польшчу, і Літву
праявіць добрую волю для палягчэння жыцця простых грамадзян, многія
з якіх з’яўляюцца людзьмі сталага ўзросту, і таму консульскія паслугі не
заўсёды будуць ім даступныя, бо мы не зможам адкрыць генеральныя кон
сульствы ці консульскія ўстановы ў кожным рэгіён
 е Польшчы ці Літвы.
Усё гэта створыць перадумовы для пэўнай нездаволенасці грамадзян, і мы
хацелі б гэтага пазбегнуць.
– Але да пачатку 2003 года ёсць час. Якія крокі робіць МЗС, каб мінімі
заваць наступствы ўвядзення больш жорсткіх візавых правілаў для нашых
жыхароў?
– Я вызначыў бы два асноўных накірункі нашых намаганняў. Па-пер
шае, палітычны аспект справы МЗС Беларусі ва ўзгаданай вышэй Заяве ад
*

Гл. дак. № 67.
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31 мая г. г. заклікаў еўрапейскія міжнародныя інстытуты, і перш за ўсё АБСЕ,
даць ацэнку адпаведнасці намераў нашых суседзяў асноўным прынцыпам
гэтых арганізацый.
Па-другое, Беларусь гатова да перамоўнага працэсу з Польшчай, Літвой
і Латвіяй, мэта якога – пазбегнуць з’яўлення больш жорсткага рэжыму для
беларускіх грамадзян.
Часам даводзіцца чуць пра тое, што быццам бы беларускі бок недастат
кова ініцыятыўны ў пытанні візавага рэжыму з суседзямі. Хачу растлума
чыць: існуючы парадак у цэлым нас задавальняе, і няма ніякай неабход
насці што-небудзь змяняць, тым больш у бок больш жорсткіх правілаў.
Беларусь не была ініцыятарам увядзення візавых рэжымаў з Літвой і Лат
віяй. Не мы таксама прапануем і ўсталяванне поўнамаштабнага візавага
рэжыму з суседзямі. Такім чынам, дзеянні беларускага боку накіраваны на
захаванне статус-кво, які існуе.
«Звязда». 2002. 9 ліпеня.

№ 77
ПАВЕДАМЛЕННЕ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» АБ ТЫМ,
ШТО НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПА-РАНЕЙШАМУ НЕ БУДЗЕ ПАЎНАПРАЎНА ПРАДСТАЎЛЕНЫ
Ў ПАРЛАМЕНЦКАЙ АСАМБЛЕІ АБСЕ
9 ліпеня 2002 г.*

г. Мінск

Нацыянальны сход Беларусі па-ранейшаму не будзе паўнапраўна прад
стаўлены ў Парламенцкай асамблеі АБСЕ**. Такое рашэнне прынялі ўдзе
льнікі сесіі ПА АБСЕ, якая праходзіць у Берліне. Паводле паведамлен
няў з германскай сталіцы, супраць гэтага дыскрымінацыйнага рашэння
прагаласавалі прадстаўнікі толькі трох краін – Расіі, Арменіі і Швейцарыі,
прадстаўнікі яшчэ дзевяці краін – членаў АБСЕ ўстрымаліся.
Між тым, у інтэрв’ю агенцтву ІТАР-ТАСС старшыня Дзярждумы Расіі
Генадзь Селязнёў215, які знаходзіцца ў Берліне, заявіў, што ў заключэнні
сакратарыята ПА АБСЕ, падрыхтаваным да сесіі, пацвярджаецца права
Беларусі на паўнапраўны ўдзел у рабоце АБСЕ. Паводле слоў Генадзя Се
лязнёва, у гэтым дакуменце гаворыцца, што «АБСЕ не мае права караць
краіну, забараняючы яе дэлегацыі прыязджаць на асамблею».
Генадзь Селязнёў падкрэсліў, што і Расія адразу пасля выбараў у Бе
ларусі канстатавала: у асамблеі няма права вырашаць, быць краіне ці не
ў ліку яе ўдзельнікаў. «Рэгламент асамблеі дакладна прапісвае: пасля пар
* Дата публікацыі.
** Гл. дак. № 70.
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ламенцкіх выбараў Беларусь падае заяўку, называе склад дэлегацыі свай
го парламента і без усякіх спецыяльных працэдур уключаецца ў работу
асамблеі... Нягледзячы на гэта, па-ранейшаму заяўляецца, што, маўляў, па
палітычных і маральных нормах Беларусь не дасягнула патрэбнага ўзроў
ню і не можа быць дапушчана да асамблеі», – сказаў Генадзь Селязнёў.
Ён упэўнены, што дзеянні АБСЕ ў адносінах да Беларусі – «яркі прыклад
двайных стандартаў».
«Звязда». 2002. 9 ліпеня.

№ 78
ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРЭС-СЛУЖБЫ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ПАСЯДЖЭННІ
САВЕТА БЯСПЕКІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ*
г. Мінск

10 ліпеня 2002 г.

10 ліпеня Аляксандр Лукашэнка правёў чарговае пасяджэнне Савета
Бяспекі Рэспублікі Беларусь, на якім былі абмеркаваны пытанні развіцця
далейшых узаемаадносінаў Беларусі з НАТО і ўдзелу нашай краіны ў будаў
ніцтв е новай архітэктуры міжнароднай бяспекі.
Адкрываючы пасяджэнне, Прэзідэнт пацвердзіў, што Рэспубліка Бела
русь, праводзячы шматвектарную знешнюю палітыку, паслядоўная ў сваіх
узаемаадносінах з Паўночнаатлантычным альянсам: Беларусь аб’явіла сябе
зонай міру, з’явілася ініцыятарам ідэй абмежавання распаўсюджвання зброі,
аб’яўлення Еўропы бяз’ядзернай зонай. Рэспубліка яшчэ з дзевяностых гадоў
пачала актыўна рэалізоўваць індывідуальныя праграмы супрацоўніцтва з
НАТО па накірунках, якія ўяўляюць інтарэс для рэспублікі.
Наша краіна, заявіў Прэзідэнт, па-ранейшаму выступае катэгарычна
супраць пашырэння любых сілавых блокаў і з’яўлення новых размежа
вальных ліній, паколькі гэта не стварае гарантыі бяспекі ў свеце. «Такая
пазіцыя ў многім абумоўлена гістарычна: мы ведаем, што такое войны,
нельга дапусціць, каб Беларусь была "франтавой" зонай ці лініяй проціста
яння», – заявіў кіраўнік дзяржавы.
Разам з тым Беларусь не можа не ўлічваць новых рэалій, што склада
юцца на сусветнай арэне, – пашырэнне альянсу, што адбываецца насупе
рак дасягнутым дзесяць гадоў назад дамоўленасцям аб яго непашырэнні,
пазіцыі Расіі, Украіны і іншых суседніх дзяржаў у адносінах НАТО, паг
роза распаўсюджвання міжнароднага тэрарызму, што абумовіла актыві
зацыю ваенна-палітычнага ўзаемадзеяння. У гэтай сувязі Прэзідэнт не
выключае магчымасці карэкціроўкі асобных напрамкаў знешнепалітыч
*

Паведамленне называецца «Мэта cупрацоўніцтва – стварэнне гарантыі бяспекі ў свеце».
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най дзейнасці Беларусі: важна ацаніць месца і ролю краіны ва ўмовах
цяперашняй палітычнай інтэграцыі, вызначыць новыя падыходы супра
цоўніцтв а з НАТО.
Аднак размова не ідзе аб прынцыпова новай пазіцыі. Беларусь захоўвае
прыхільнасць да шматвектарнасці сваёй знешняй палітыкі, паслядоўна
імкнецца да пашырэння і ўмацавання ўсебаковых міжнародных сувязяў,
у тым ліку з ваенна-палітычнымі структурамі НАТО ў тых галінах, якія
спрыяюць умацаванню нацыянальнай бяспекі.
Як заявіў Аляксандр Лукашэнка, «мы не можам назад павярнуць нашу
палітыку». «Трэба быць у палітыцы шчырымі, таму мы павінны дакладна
выпрацаваць нашу пазіцыю і шчыра аб ёй заявіць. Усё павінна быць сумлен
на і прыстойна, у тым ліку і ў адносінах да НАТО», – заключыў Прэзідэнт.
«Звязда». 2002. 11 ліпеня.

№ 79
МЕМАРАНДУМ АБ СУПРАЦОЎНІЦТВЕ ПАМІЖ УРАДАМ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ І АРГАНІЗАЦЫЯЙ АБ’ЯДНАНЫХ
НАЦЫЙ ПА ПЫТАННЯХ АДУКАЦЫІ, НАВУКІ І КУЛЬТУРЫ
(ЮНЕСКА)
г. Мінск

10 ліпеня 2002 г.

З нагоды афіцыйнага візіту Генеральнага дырэктара Арганізацыі Аб’яд
наных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры (ЮНЕСКА) Каі
ціра Мацууры216 ў Рэспубліку Беларусь 8–10 ліпеня 2002 г. былі праведзе
ны абмеркаванні паміж Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Аляксандрам
Лукашэнкам, афіцыйнымі асобамі высокага ўзроўню Беларусі ў галінах
адукацыі, навукі, культуры і камунікацыі і Генеральным дырэктарам па
пытаннях супрацоўніцтва паміж Беларуссю і ЮНЕСКА.
Урад Рэспублікі Беларусь выказаў глыбокае задавальненне існуючым
супрацоўніцтвам паміж Беларуссю і ЮНЕСКА і пацвердзіў прыхіль
насць Беларусі ідэалам і мэтам гэтай Арганізацыі, выкладзеным у Статуце
ЮНЕСКА і Сярэднетэрміновай стратэгіі на 2002–2007 гг.
Урад Рэспублікі Беларусь ухваляе палітыку дэцэнтралізацыі Генера
льнага дырэктара ЮНЕСКА, што скіравана на набліжэнне ЮНЕСКА да
дзяржаў-членаў і прыводзіць да павелічэння дзейнасці па праектах. У сувя
зі з гэтым Урад Беларусі жадае ўмацоўваць сувязі з Бюро ЮНЕСКА ў Мас
кве ў рамках рэгіянальных праектаў.
ЮНЕСКА будзе аказваць максімальна магчымую падтрымку Беларусі
ў распрацоўцы і прымяненні шматдысцыплінарных стратэгій, скіраваных
на ўстойлівае развіццё.
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Абодва Бакі выказалі задаволенасць супрацоўніцтвам, якое ажыццяўля
ецца, і выказалі жаданне і надалей пашыраць і ўмацоўваць існуючае супра
цоўніцтва паміж Беларуссю і ЮНЕСКА ў галіне адукацыі, навукі, культу
ры і камунікацыі па наступных напрамках.
Адукацыя
У рамках нацыянальнага плана дзеянняў Беларусі па «Адукацыі для
ўсіх» распрацоўка стратэгій, накіраваных на забеспячэнне здароўя дзяцей
у школе, далейшае паляпшэнне якасці адукацыі і гарантаванне роўнага до
ступу да адукацыі, у прыватнасці, да вышэйшай адукацыі.
Асаблівыя адукацыйныя патрэбы ў раёнах, забруджаных у выніку вы
буху на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі ў 1986 годзе, пры распр
 а
цоўцы і ажыццяўленні комплекснай стратэгіі ўстойлівага развіцця Палес
кага рэгіёна.
Спрыянне дзейнасці, звязанай з Сеткай кафедр ЮНЕСКА, а таксама
Сеткай асацыіраваных школ ЮНЕСКА.
Умацаванне супрацоўніцтва беларускіх устаноў і экспертаў у галіне аду
кацыі з такімі спецыялізаванымі ўстановамі ЮНЕСКА, як Міжнароднае
бюро асветы (МБА, Жэнева), Міжнародны інстытут планавання адукацыі
(МІПА, Парыж), Інстытут інфармацыйных тэхналогій у адукацыі (ІІТА,
Масква), Інстытут адукацыі ЮНЕСКА (ІАЮ, Гамбург), Еўрапейск
 і цэнтр
вышэйшай адукацыі (СЕПЕС, Бухарэст) і Цэнтр ЮНЕСКА па прафесій
на-тэхнічнай адукацыі (ЮНЕСКА-ЮНЕВОК, Бон).
Навука
Распрацоўка і ажыццяўленне канцэпцыі комплекснай стратэгіі дзе
ля забеспячэння ўстойлівага развіцця Палескага рэгіёну праз умацаванне
супрацоўніцтва з такімі навуковымі праграмамі ЮНЕСКА, як Чалавек і
біясфера (МАБ), Міжнародная гідралагічная праграма (МГП), Міжнарод
ная праграма сацыяльных пераўтварэнняў (МОСТ), Міжнародная праг
рама геалагічнай карэляцыі (МПГК), у цесным супрацоўніцтве з іншымі
адпаведнымі міжнароднымі арганізацыямі і іншымі партнёрамі, з улікам
вынікаў Сусветнай сустрэчы на вышэйшым узроўні па ўстойліваму развіц
цю, якая мае адбыцца ў верасні 2002 г. у г. Іаганесбургу, Паўднёвая Афрыка.
Далучэнне да Еўрапейскай сеткі біясферных запаведнікаў і стварэнне
трансг ранічнага біясфернага запаведніка з наданнем асаблівай увагі раз
віццю экалагічнага турызму і садзейнічанне ўстойліваму эканамічнаму
развіццю.
Тэхнічная падтрымка даследчай дзейнасці і падрыхтоўкі кадраў у галіне
ўстойлівага выкарыстання водных рэсурсаў і абыходжання з імі, у тым ліку
ў Палескім рэгіёне.
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Культура
Распрацоўка канцэпцыі развіцця культурнага турызму і забеспячэнне
ўстойлівага сацыяльнага і эканамічнага развіцця мясцовай абшчыны на базе
замкавага «комплексу Мір», унесенага ў Спіс сусветнай прыродной і куль
турнай спадчыны ў 2000 г.
Вызначэнне патэнцыяльных прыродных, культурных мясцін і культур
ных ландшафтаў для ўключэння ў Папярэдні спіс па Беларусі.
Спрыянне дзейнасці па вуснай і нематэрыяльнай культурнай спадчыне,
у прыватнасці, па Палескаму рэгіёну.
Камунікацыя і інфармацыя
Развіццё нацыянальнай інфармацыйнай палітыкі і патэнцыялу людскіх
рэсурсаў у адпаведнасці з векам інфармацыі ў рамках Праграмы ЮНЕСКА
«Інфармацыя для ўсіх».
У рамках Праграмы «Памяць свету» – захаванне ў лічбавай форме і доступ да дакументальнай спадчыны; садзейнічанне рэгіянальнаму супрацоў
ніцтву дзеля палягчэння доступу да рэгіянальных архіваў, бібліятэк і іншых
месцаў захавання дакументальнай спадчыны як для беларускіх экспертаў,
так і для экспертаў рэгіёна, падтрымка і развіццё кантактаў з адпаведнымі
зацікаўленымі рэгіянальнымі ўстановамі.
Генеральны дырэктар запэўніў Урад Беларусі,
што належным чынам прыняў да ведама пералічаныя вышэй накірункі.
Здзейснена ў Мінску 10 ліпеня 2002 года ў чатырох арыгінальных
экзэмплярах, два з якіх на беларускай і два на англійскай мовах.
Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002. № 109. Ст. 3/482.

№ 80
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ Ў БЕЛАРУСЬ ГЕНЕРАЛЬНАГА ДЫРЭКТАРА
АРГАНІЗАЦЫІ АБ’ЯДНАНЫХ НАЦЫЙ ПА ПЫТАННЯХ
АДУКАЦЫІ, НАВУКІ І КУЛЬТУРЫ К. МАЦУУРЫ
г. Мінск

[11] ліпеня 2002 г.

8–10 ліпеня 2002 г. адбыўся афіцыйны візіт у Рэспубліку Беларусь Гене
ральнага дырэктара Арганізацыі Аб’яднаных Нацый па пытаннях адука
цыі, навукі і культуры К. Мацууры.
Важнейшыя напрамкі супрацоўніцтва Беларусі з ЮНЕСКА былі разг
леджаны на перагаворах Намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь
У. Н. Дражына з К. Мацуурам. Адзначана, што ў нашай краіне распр
 аца
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вана Нацыянальная праграма па выкананні Сусветнага плана «Адукацыя
для ўсіх». З 1994 г. арганізавана 17 навуковых праектаў, якія фінансуюцца
ЮНЕСКА. У 2001 г. сумесна з Украінай і пры падтрымцы Польшчы Бе
ларусь унесла прапановы па праграме дзеянняў у галіне аховы і выкары
стання водных рэсурсаў і біялагічнай разнастайнасці Палесся. Выдатнай
падзеяй у сферы культуры У. Н. Дражын назваў рашэнне ЮНЕСКА аб
уключэнні замкавага комплексу «Мір» у Спіс сусветнай прыроднай і куль
турнай спадчыны. Ён таксама паведаміў аб мэтазгоднасці рэалізацыі яшчэ
некалькіх падобных праектаў. Перспектыўнай формай супрацоўніцтва
з Арганізацыяй можа стаць удзел Беларусі ў праграме «Памяць свету».
Шматлікія дакументы, што ўяўляюць навуковую цікавасць для беларускіх
даследчыкаў, у прыватнасці архівы князёў Радзівілаў, Агінскіх, знаходзяцца
ў іншых краінах, а ў Беларусі зберагаюцца матэрыялы вялікай гістарычнай
каштоўнасці. Іх перавод на лічбавую аснову пад эгідай і пры фінансавай
падтрымцы ЮНЕСКА будзе садзейнічаць культурнаму ўзаемаабмену,
сумеснаму карыстанню агульнай гуманітарнай спадчынай. К. Мацуура,
у сваю чаргу, канстатаваў значны і плённы ўклад Беларусі ў распрацоўку
і выкананне праграм ЮНЕСКА, адзначыў актыўны яе ўдзел у працы
Арганізацыі.
У рамках візіту К. Мацуура ўзяў удзел у пасяджэнні Нацыянальнай
камісіі па справах ЮНЕСКА217. У ходзе пасяджэння Міністр культуры
Рэспублікі Беларусь Л. П. Гуляка218 адзначыў, што разглядае візіт Генера
льнага дырэктара ЮНЕСКА як міжнароднае прызнанне культурных да
сягненняў і гістарычнай спадчыны краіны. Былі абмеркаваны пытанні
дзейнасці Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКА і Асацыяцыі клу
баў ЮНЕСКА ў Беларусі. К. Мацуура падкрэсліў важнасць прыцягнення
моладзі ў працу структур і праграм Арганізацыі, адзначыў, што прыклад
Беларусі па колькасці і якасці дзейнасці клубаў ЮНЕСКА варты перай
мання для іншых краін. Ён падтрымаў ініцыятыву Беларусі ўнесці куль
турную прастору Усходняга Палесся ў Сусветны спіс «Шэдэўры вуснай
і нематэрыяльнай спадчыны чалавецтва» і пацвердзіў, што заяўка Беларусі
будзе ўважліва вывучана на пасяджэнні міжнароднага журы. Разглядалася
і пытанне аб стварэнні новага біясфернага запаведніка ў рэгіёне Палесся
з удзелам Украіны і Польшчы. Дадзены праект быў таксама ўхвалены Гене
ральным дырэктарам ЮНЕСКА.
Адбылася сустрэча Міністра замежных спраў Беларусі М. М. Хва
стова з К. Мацуурам. У ёй прымалі ўдзел міністры культуры, адукацыі,
інфармацыі, прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, спор
ту і турызму Л. П. Гуляка, П. І. Брыгадзін219, М. В. Падгайны, Л. І. Ха
ружык220, Я. М. Ворсін. У ходзе перагавораў прайшоў абмен думкамі па
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напрамках развіцця супрацоўніцтва паміж нашай краінай і ЮНЕСКА.
М. М. Хвастоў падкрэсліў зацікаўленасць Беларусі ў развіцці ўзаем
 адзе
яння з Арганізацыяй па пытаннях пераводу дакументальнай спадчыны
на лічбавую аснову, выказаў надзею на працяг супрацоўніцтва ў сферах
турызму і нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Была таксама адзна
чана зацікаўленасць у далейшым умацаванні ўзаемадзеяння Нацыяналь
най камісіі Беларусі па справах ЮНЕСКА з Бюро ЮНЕСКА ў Маскве.
Арганізацыі Аб’яднаных Нацый выказана ўдзячнасць за садзейнічанне
развіццю адукацыі, навукі і культуры, адкрыццю ў Нацыянальнай біблі
ятэцы Беларусі Цэнтра інфармацыі і дакументацыі ЮНЕСКА. К. Ма
цуура падтрымаў прапановы аб развіцці супрацоўніцтва па акрэсленых
беларускім бокам напрамках, адзначыўшы зацікаўленасць у далейшым
паглыбленні ўзаемаадносін у галіне адукацыі і навукі. Пацверджана неаб
ходнасць далейшай актывізацыі сувязей паміж Беларуссю і ЮНЕСКА. Па
выніках перагавораў адбылося падпісанне Мемарандума аб супрацоўніцтве
паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Арганізацыяй Аб’яднаных Нацый па
пытаннях адукацыі, навукі і культуры*.
К. Мацуура быў прыняты Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь А. Р. Лука
шэнкам, які адзначыў высокі і даверны ўзровень адносін паміж Беларуссю
і ЮНЕСКА. Кіраўнік дзяржавы выказаў задавальненне вынікамі перагавораў
і сустрэч К. Мацууры з афіцыйнымі асобамі, заявіў аб падтрымцы працэсу
рэфармавання ЮНЕСКА. На думку Прэзідэнта, ён будзе садзейнічаць таму,
што гэта міжнародная арганізацыя пачне надаваць больш увагі Беларусі і яе
культурнай спадчыне.
9 ліпеня К. Мацуура наведаў Мірскі замак, дзе прысутнічаў на ўрачыс
тай цырымоніі ўручэння пасведчання аб уключэнні гэтага помніка ў прэс
тыжны Спіс сусветнай прыроднай і культурнай спадчыны і адкрыцці ме
марыял
 ьнай дошкі. Генеральны дырэктар назваў Мірскі замак сімвалам
сілы і адраджэння і нагадаў, што рашэнне пра ўключэнне помніка ў Спіс
(ён утрымлівае 730 аб’ектаў у 125 краінах) было прынята ў лістападзе 2000 г.
на сесіі Камітэта ЮНЕСКА па сусветнай спадчыне221.
У ходзе візіту ў Мінску К. Мацуура браў удзел у адкрыцці Міжнародна
га сімпозіума пад эгідай ЮНЕСКА «Разнастайнасць моў і культур у кан
тэксце глабалізацыі» і выступіў з прывітальным словам. Ён адзначыў
неабходнасць такіх маштабных форумаў у цяперашні час, калі працэсы
глабалізацыі ўсё больш уплываюць на развіццё дзяржаў, нацыянальных
культур і моў.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 3. С. 10–13.
*

Гл. дак. № 79.
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№ 81
АДКАЗ ПРЭС-САКРАТАРА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
П. ЛАТУШКІ НА ПЫТАННЕ КАРЭСПАНДЭНТА БЕЛТА
АДНОСНА ФАРМІРАВАННЯ ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ БЕЛАРУСІ
Ў ДАЧЫНЕННІ НАТО
г. Мінск

11 ліпеня 2002 г.

Пытанне: Як МЗС Беларусі плануе рэалізоўваць рашэнні, прынятыя на
ўчарашнім пасяджэнні Савета Бяспекі Беларусі, у частцы фарміравання
знешняй палітыкі ў дачыненні супрацоўніцтва з НАТО*?
Адказ: Беларусь павінна ўлічваць новыя рэаліі, якія складаюцца ў Еўропе.
Размова не ідзе аб радыкальным змяненні нашых падыходаў да супрацоў
ніцтва з НАТО. Размова ідзе аб тым, што ў цяперашні час мы выпрацоўваем
палітыку, накіраваную на тое, каб нашы адносіны, у тым ліку і з НАТО, не
былі палітыкай супрацьстаяння, а былі палітыкай партнёрскіх адносін.
Заходняя граніца Беларусі ўжо з’яўляецца мяжой з НАТО, і гэта мяжа,
па нашым глыбокім перакананні, не павінна пераўтварацца ў новую раз
дзяляльную лінію. Гэта мяжа павінна стаць мяжой бяспекі і даверу. У рам
ках такога падыходу і будзе карэкціравацца знешнепалітычны курс Бела
русі ў дачыненні НАТО.
Як і раней, гэты прынцып будзе вызначаць нашу знешнепалітычную лі
нію. І мы будзем актыўна рэалізоўваць Індывідуальную праграму партн
 ёр
ств а з НАТО, працуючы ў рамках праграмы «Партнёрства дзеля міру» і ў
рамках Савета Еўраатлантычнага партнёрства.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 3. С. 29–30.

№ 82
ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРЭС-СЛУЖБЫ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ АБ СУМЕСНЫМ ПАСЯДЖЭННІ КАЛЕГІЙ
МІНІСТЭРСТВАЎ ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ, ЭКАНОМІКІ І ГАНДЛЮ**
г. Мінск

24 ліпеня 2002 г.

Пытанні ўдасканалення дзейнасці дзяржаўных органаў і іншых дзяржаў
ных арганізацый па забеспячэнню знешнеэканамічных інтарэсаў краіны
абмяркоўваліся на сумесным пасяджэнні калегій міністэрстваў замежных
спраў, эканомікі і гандлю, якое прайшло 24 ліпеня з удзелам Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі.
Забеспячэнне эфектыўнай знешняй эканамічнай палітыкі – аснова даб
рабыту дзяржавы і яе грамадзян, а таксама ўмацавання аўтарытэту краіны
*

Гл. дак. № 78.

** Паведамленне называецца
знешнеэканамічнай дзейнасці».

«Кіраўнік
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дзяржавы

заклікаў

да

актывізацыі

на міжнароднай арэне. Прычым знешнеэканамічная дзейнасць не можа
мець поспеху без умелай знешняй палітыкі. Вырашэнне гэтых пытанняў,
лічыць беларускі лідэр, можа быць дасягнута толькі ўпартай работай як уну
тры краіны, так і за яе межамі. У ходзе пасяджэння Аляксандр Лукашэнка
ўказаў на неабходнасць кардынальнага змянення стылю і рэзультатыўнасці
знешнеэканамічнай дзейнасці на ўсіх узроўнях. Прэзідэнт крытыкаваў
работу міністраў і дыпламатаў, якія, на яго думку, не рэалізуюць у дастат
ковай ступені пастаўленую задачу – павышэнне аб’ё маў экспарту бела
рускай прадукцыі. Як адзначыў беларускі лідэр, экспарт скарачаецца не
ў фізічных аб’ёмах, а ў цэнавым выражэнні, што сведчыць аб няўмелай
гандлёвай палітыцы. У прыватнасці, кіраўнік дзяржавы ўказаў на нека
торы спад у эканамічным узаемадзеянні з асноўным гандлёвым партнё
рам нашай рэспублікі – Расійскай Федэрацыяй. Аляксандр Лукашэнка
падкрэсліў асабліва той факт, што многія гаспадарчыя пытанні не выраша
юцца беларускімі чыноўнікамі, а «перакладаюцца» на кіраўніка дзяржавы.
Аналізуючы негатыўную сітуацыю, якая склалася ва ўзаемаадносінах
з Украінай (спад экспарту, увядзенне абмежавальных мер у адносінах да
беларускіх тавараў), Прэзідэнт указаў на неабходнасць прыняцця крокаў
у адказ да тых краін, якія выкарыстоўваюць дыскрымінацыйныя меры да
беларускай прадукцыі. «Кожны такі выпадак павінен разглядацца як надз
вычайная падзея», – падкрэсліў ён. Усе службовыя асобы, якія не праду
хілілі такі крок, павінны несці персанальную адказнасць. Выслухаўшы
справаздачы кіраўнікоў шэрагу дыпламатычных місій, Аляксандр Лука
шэнка адзначыў нізкую актыўнасць міністэрстваў замежных спраў, гандлю
і эканомікі ў пытаннях павелічэння ўзаемнага тавараабароту як з нашы
мі суседзямі, так і з краінамі Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі, асобны
мі еўрапейскімі дзяржавамі. У той жа час станоўчая ацэнка была выказа
на рабоце пасольстваў у Вялікабрытаніі, Францыі, Швецыі, Швейцарыі,
Германіі, Італіі. Пры гэтым Прэзідэнт адзначыў, што неабходна наладжваць
больш цесныя эканамічныя ўзаемаадносіны з ЗША, для гэтага склаліся
неабходныя перадумовы.
Не засталіся без увагі кіраўніка дзяржавы і пытанні, якія датычацца ўступ
лення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. «Уваходжанне ў сістэму
СГА – магчымасць для Беларусі на роўных удзельнічаць у міжнародным
гандлі», – лічыць Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка зноў падкрэсліў важ
насць поўнага ўзаемадзеяння і каардынацыі курсу ў гэтым пытанні з Расіяй,
каб «выключыць сітуацыю, пры якой адна частка адзінай мытнай прасторы
(Расія) акажацца ў СГА, а другая – Беларусь – па-за гэтай арганізацыяй». Ад
нак да пытання аб уступленні ў СГА беларускае кіраўніцтва будзе падыходзіць
узважана, няўхільна захоўваюч
 ы нацыянальныя інтарэсы.
У ходзе мерапрыемства былі закрануты таксама пытанні маючага ад
быцца акцыяніравання шэрагу беларускіх прадпрыемстваў. «Інвестыцыі
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дзеля інвестыцый нам не патрэбны. Мы павінны захаваць сваю вытвор
часць у інтарэсах людзей», – заявіў Прэзідэнт. Каменціруючы сітуацыю,
якая склалася вакол інвестыцыйнага праекта піваварнай кампаніі «Бал
тыка»222, Аляксандр Лукашэнка растлумачыў, што ўсе ўзнікшыя непара
зуменні былі выкліканы адступленнем беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку
вышэйшых службовых асоб, ад зацверджанай кіраўніком дзяржавы пера
гаворнай лініі. «Знешне стварылася ўражанне, што мы пастаянна змяня
ем умовы. Тым не менш я стаяў і цвёрда стаю на пазіцыі, дакладна акрэс
ленай на першай сустрэчы з кіраўніцтвам “Балтыкі”», – заявіў Прэзідэнт.
На сумесным пасяджэнні калегій пільная ўвага была ўдзелена прабле
мам абароны айчынных таваравытворцаў і развіцця свабодных эканамічных
зон223. Кіраўнік дзяржавы даручыў ураду перагледзець парадак іх стварэн
ня і дзеяння з улікам таго, што рэзідэнты СЭЗ павінны займацца вытвор
часцю імпартазамяшчальнай і экспартнай прадукцыі. У астатніх выпадках
рэзідэнты СЭЗ павінны быць ураўнаваны з іншымі суб’ектамі гаспадарання.
Аляксандр Лукашэнка ўказаў на неабходнасць удасканалення кадравай
палітыкі. Як адзначыў прэзідэнт, прадстаўляць інтарэсы Беларусі за мяжой
павінны высокапрафесійныя людзі, якія маюць вопыт работы ў знешне
палітычным ведамстве, а не чыноўнікі з вышэйшых дзяржаўных органаў.
Асобна кіраўнік дзяржавы спыніўся на рабоце прадстаўнікоў Беларусі ў са
юзных структурах, якую ён ацаніў як нездавальняючую. Аляксандр Лука
шэнка даручыў кіраўнікам урада і Адміністрацыі Прэзідэнта да верасня
правесці пераатэстацыю прадстаўнікоў Беларусі, якія займаюць квотныя
пасады ў інтэграцыйных структурах.
Кіраўнік дзяржавы заклікаў кіраўнікоў міністэрстваў замежных спраў,
эканомікі і гандлю да больш цеснай каардынацыі работы па актывізацыі
знешнеэканамічнай дзейнасці, а таксама да ўзмацнення непасрэднага
ўзаемадзеяння паміж дыппрадстаўніцтвамі нашай краіны за мяжой і бела
рускімі экспарцёрамі.
«Звязда». 2002. 25 ліпеня.

№ 83
ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРЭС-СЛУЖБЫ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВІЗІЦЕ
А. ЛУКАШЭНКІ Ў РАСІЙСКУЮ ФЕДЭРАЦЫЮ
г. Мінск

14 жніўня 2002 г.

Прэзідэнт Рзспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 14 жніўня зрабіў
па запрашэнню Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі аднадзённы рабочы візіт
у Маскву.
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У рамках знаходжання ў расійскай сталіцы кіраўнік дзяржавы правёў пе
рагаворы з Прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. На сустрэчы ў Крам
лі абмяркоўваліся тры асноўныя накірункі двухбаковага супрацоўніцт
ва: пашырэнне гандлёва-эканамічных кантактаў, перспектывы саюзнага
будаўніцтва, а таксама ўзаемадзеянне на міжнароднай арэне. Як адзначыў
кіраўнік беларускай дзяржавы, практычна па ўсіх закранутых праблемах
было дасягнута поўнае ўзаемаразуменне.
Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін станоўча ацанілі праведзеную
напярэдадні сустрэчы работу ўрадаў і экспертаў дзвюх дзяржаў. На сён
няшні дзень ужо ёсць значныя зрухі, у тым ліку і ў выкананні ўзаемных
дамоўленасцяў, істотна скараціўся пералік неўрэгуляваных эканамічных
пытанняў, уведзены агульныя тарыфы на газ, энерганосьбіты, чыгуначныя
перавозкі. Нягледзячы на тое што ў першым паўгоддзі ўзаемны гандаль
Беларусі і Расіі некалькі знізіўся, за гэты перыяд амаль на 20 працэнтаў
зменшыўся аб’ём бартэрных аперацый ва ўзаемаразліках дзвюх краін, што
і было адзначана на сустрэчы ў Крамлі.
Асаблівая ўвага на перагаворах была ўдзелена праблеме выраўноўвання
ўмоў для суб’ектаў гаспадарання дзвюх дзяржаў. Уладзімір Пуцін падтры
маў Аляксандра Лукашэнку ў тым, што ў бліжэйшы час неабходна перш за
ўсё забяспечыць аднолькавыя правы для беларускіх і расійск
 іх вытворцаў,
а таксама грамадзян абедзвюх краін. «Мы вельмі многа аб гэтым гаворым,
але, на жаль, законы, прынятыя ў апошні час, не збліжаюць нашых людзей.
Беларусы ў Расіі і расіяне ў Беларусі не павінны быць іншаземцамі, гэтак
жа як і суб’екты гаспадарання. Калі нам удасца зрабіць канкрэтныя крокі
ў гэтым напрамку, то гэта будзе самая значная ініцыятыва прэзідэнтаў
дзвюх краін», – заявіў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнты Беларусі і Расіі прызналі, што ў пытаннях стварэння Саюз
най дзяржавы ёсць пэўныя цяжкасці, якія, аднак, не носяць прынцыповага
характару. Рознагалоссяў дастаткова, паколькі працэс саюзнага будаўніцт
ва даволі складаны, але гэтыя рознагалоссі ня значныя, лічыць Аляксандр
Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы асабліва адзначыў цёплыя адносіны, якія
склаліся не толькі паміж лідэрамі, але і ўрадамі і міністэрст вамі дзвюх краін.
У ходзе перагавораў дэталёва разглядаліся перспектывы стварэння Са
юзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Лідэры дзвюх краін абмеркавалі тры маг
чымыя варыянты далейшага развіцця мадэлі беларуска-расійскай інтэгра
цыі. Уладзімір Пуцін выказаў прапанову аб магчымым стварэнні дзяржавы
на федэратыўных прынцыпах. Ён прапанаваў правесці ў маі 2003 года рэ
ферэндум па пытанню ўтварэння адзінай дзяржавы, у якой забяспечвалася
б роўнасць суб’ектаў Беларусі і Расійскай Федэрацыі.
На думку Аляксандра Лукашэнкі, такі шлях наўрад ці будзе прыняты
беларускім народам, паколькі прапануецца фактычна падзяліць Беларусь
на вобласці і ўраўнаваць іх у правах з абласцямі Расійскай Федэрацыі. Та
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кім чынам, поўнасцю страчваецца суверэнітэт, што абсалютна не прыма
льна, упэўнены беларускі лідэр.
Другі магчымы шлях – па прынцыпу стварэння Еўрапейскага саюза
з захаваннем суверэнітэту кожнай з дзяржаў. Як адзначыў прэзідэнт нашай
краіны, гэта цалкам прымальны варыянт, аднак варта ўлічваць высокі ўзро
вень інтэграцыі нашых дзяржаў, тое, што мы жылі не так даўно ў адзінай
краіне і маем велізарны станоўчы вопыт.
Аляксандр Лукашэнка лічыць, што найбольш прымальны трэці вары
янт, які прадугледжвае няўхільнае выкананне дзеючага Дагавора аб ства
рэнні Саюзнай дзяржавы без якіх-небудзь змяненняў. «Давайце не будзем
разбураць тое, што ў нас ёсць на сённяшні дзень, ламаць саюзныя струк
туры, якія маюцца ў нас. Трэба рухацца наперад і ўдасканальваць іх», –
падкрэсліў беларускі лідэр. Такая пазіцыя, па словах прэзідэнта, знайшла
падтрымку ва Уладзіміра Пуціна.
Што ж датычыцца прапановы кіраўніка расійскай дзяржавы адносна
скарачэння тэрмінаў увядзення адзінай грашовай адзінкі, то яна можа мець
месца, аднак пры ўмове, што будзе праходзіць цывілізавана і выключна на
раўнапраўнай аснове, лічыць Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнты Беларусі і Расіі дэталёва абмеркавалі і ўзаемадзеянне краін на
міжнароднай арэне. Аляксандр Лукашэнка падзякаваў Уладзіміру Пуціну
і расійскаму Міністэрству замежных спраў за падтрымку, якая аказваец
ца Беларусі ва ўзаемаадносінах з ААН, АБСЕ і НАТО. Кіраўнік Расійскай
Федэрацыі запэўніў свайго беларускага калегу ў тым, што Расія і надалей
мае намер аказваць падобнае садзейнічанне. У сваю чаргу, Аляксандр Лу
кашэнка заявіў аб тым, што Беларусь заўсёды будзе займаць прарасійскую
пазіцыю ў вырашэнні калінінградскай праблемы.
Беларускі лідэр падкрэсліў, што, нягледзячы на ўсе спробы стварыць
шуміху вакол выказванняў прэзідэнтаў дзвюх дзяржаў, атмасферу неразумен
ня, ніякага «адкату» назад у саюзных адносінах няма.
«Звязда». 2002. 15 жніўня.

№ 84
АДКАЗЫ ПРЭЗІДЭНТА РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ У. ПУЦІНА
НА СУМЕСНАЙ З ПРЭЗІДЭНТАМ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
А. ЛУКАШЭНКАМ ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫІ
г. Масква

14 жніўня 2002 г.

Вопрос: Какие шаги будут предприняты Россией и Белоруссией для
дальнейшей интеграции? Существует множество мнений по этому поводу.
Хотелось бы, однако, услышать конкретику.
В. В. Путин: (Дополняя А. Г. Лукашенко) Мой ответ будет, может быть,
покороче, тем более что Александр Григорьевич дал развернутый ответ на
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ваш вопрос. Я считаю, что нужно заниматься целенаправленно гармони
зацией законодательства и бороться с бюрократией.
Я убежден, что за последние годы было очень много сделано на пред
мет создания единого Союзного государства. Очень много было сделано на
этих пространствах – России и Белоруссии – для облегчения жизни рядо
вых граждан. Инициаторами этого процесса были как раз и присутствую
щий здесь Президент Белоруссии и Первый Президент Российской Феде
рации Б. Н. Ельцин224.
Мы сегодня действительно обсуждали эту тему достаточно подробно. Алек
сандр Григорьевич уже сказал, что возможны разные варианты. Я, например,
считаю, что сегодня вполне могли бы уже перейти к каким-то конкретным
шагам – как говорится в одном известном фильме – «момент такой». Момент
заключается в том, что подавляющее население Белоруссии и России хотят
объединения. И второе. В политических так называемых элитах существует
определенный национальный консенсус по этому вопросу. И исполнитель
ные органы власти, и законодательные считают, что это правильно. Поэтому
мы вполне можем перейти к конкретным действиям.
Какие это могут быть действия? Они возможны по разным вариантам.
Первый – это самый прямой и самый конкретный. Создание в полном
смысле этого слова – единого государства. Я могу себе представить, что
это может пойти в определенных временных рамках. Скажем, в мае следу
ющего года можно было бы провести референдум по вопросу окончатель
ного объединения. В декабре 2003 года можно было бы провести выборы в
единый парламент, а весной, скажем – в марте 2004 года, провести выборы
единого главы государства. Это было бы движением к созданию – в пол
ном смысле этого слова – единой страны. Естественно, возникает вопрос:
что можно было бы предложить гражданам России и Белоруссии в каче
стве вопроса на референдуме?
Мы с Александром Григорьевичем тоже на эту тему говорили. Разумеет
ся, это требует доработки специалистов и парламентариев, экспертов. Но
могу представить себе, допустим, такой вопрос – причем, мне кажется, он
должен быть одинаковым и для Белоруссии, и для России – «Согласны
ли вы, что Россия и Беларусь объединяются в единое государство на фоне
следующих принципов: первое – обеспечение равенства прав и свобод
граждан объединенного государства. То, о чем сегодня еще в аэропорту го
ворил Александр Григорьевич.
Второе – равенство регионов России и Белоруссии как субъектов еди
ного государства.
Третье – создание единых органов власти в соответствии с Конституцией
Российской Федерации. Хочу на это обратить внимание. И скажу – почему.
Не потому, что нам Конституция Белоруссии меньше нравится, она может
быть образцом и примером для очень многих стран. Это конституция демо
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кратического государства. Но Беларусь, в отличие от России, – унитарное
государство. Россия и будущее совместное государство тоже может быть
только федеральным (федеративным), как Россия. Поэтому, конечно, я подругому себе этого не представляю. Это первый вариант. Он конкретный,
ясный и понятный.
Если по каким-то соображениям это трудно решить, тем более в до
статочно жесткие сроки, то можно пойти по другому пути, и об этом мы
тоже сегодня говорили. Это что-то похожее на объединительные процессы
в рамках Евросоюза. Союзный Парламент, который принимает решения,
которые в свою очередь должны быть подтверждены национальными про
цедурами. Это на сто процентов обеспечивает интересы обоих государств,
обеспечивает суверенитет, независимость и все, что с этим связано. Вот два
основных пути.
Мы считаем, что на сегодняшний день не исчерпаны те возможности,
которые нам предоставляет сегодняшнее состояние. И здесь я абсолютно
согласен с Александром Григорьевичем, когда он говорит о том, что нам
еще нужно активизировать процессы сегодняшнего дня и сегодняшние
структуры сделать дееспособными. Вот это наше предложение по глобаль
ным вопросам. Но есть и другие предложения, которые тоже достаточно
существенные, весомые, и я бы сказал, что они лежат в политико-эконо
мической сфере. У нас предусмотрено введение единой валюты в 2005–
2008 годах. В качестве единственного платежного документа предпола
гался российский рубль. С 2008 года предполагалось ввести некую единую
на будущее валюту. Я предлагаю, чтобы мы ввели российский рубль как
единую расчетную единицу не с 2005, а уже с 1 января 2004 года. Это потре
бует внесения изменений в законодательство Российской Федерации и со
ответствующие изменения в Республике Беларусь. Предложения Россий
ского Правительства и Центрального Банка на этот счет сформулированы.
Они непростые. Они требуют ответственных решений. Я Александру Гри
горьевичу их передал. Они не являются секретными. Можете обратиться
в мой Аппарат либо в Аппарат Правительства. Вы их получите.
Вопросы: Сегодня вы обсуждали экономические вопросы. Как извест
но, с июня Россия распространила на Белоруссию внутренние тарифы на
железнодорожные перевозки. При этом белорусская сторона пока не рас
пространила такие же условия на поставки российских товаров в Кали
нинградский порт. Александр Григорьевич, можете ли Вы, используя свои
властные полномочия, исправить эту ситуацию? И можете ли Вы, Влади
мир Владимирович, это прокомментировать?
В. В. Путин: (дополняя А. Г. Лукашенко) Мне даже нечего добавить. Мы
этот вопрос действительно обсуждали, и должен только констатировать,
что сотрудничество и взаимодействие внешнеполитических ведомств у нас
на очень хорошем уровне, и мы удовлетворены этой совместной работой.
232

Мне, собственно, и в этом случае нечего добавить. Мы действительно
коснулись этой темы. Но только действительно коснулись. Как я только
что обозначил – такая проблема действительно существует. Белорусский
коллега отреагировал мгновенно, подчеркнул, что если существует такая
проблема, то она будет решена в самые короткие сроки. Что касается в це
лом взаимодействия, я уже говорил это при нашей встрече. У нас действи
тельно есть определенный спад в торговле, в товарообороте. Вместе с тем я
хочу обратить ваше внимание на то, что у нас примерно на 20 % сократился
объем бартера. То есть наша торговля стала более прозрачной, более моне
тарной и более современной. Поэтому, в том числе, вот за счет этих факто
ров как бы общее понижение. В целом, я оцениваю наше сотрудничество
очень высоко, как весьма эффективное. Разумеется, хозяйственные вопро
сы всегда решаются с оттенком прагматизма. Мы всегда спорим, и наши
Правительства спорят, но это спор друзей, коллег. Да, есть, конечно, борьба
за национальные интересы, но мы до сих пор находили консенсус. Я уве
рен, что найдем не только по этому, но и по другим вопросам.
Вы знаете, вот я, например, упоминал о предложении, которое сейчас
сформулировано по моему поручению Правительством Российской Феде
рации, Центральным Банком о введении единой денежной единицы – ру
бля России в качестве единственного расчетного платежного средства Бе
лоруссии и России не с 2005 года, а с 1 января 2004 года. Но мы понимаем,
что это требует определенного напряжения, усилий со стороны белорус
ских коллег. Должен отметить, что практически все наши договоренности
выполняются. <…>
Дипломатический вестник МИД РФ. 2002. № 9. С. 24–26.

№ 85
ІНТЭРВ’Ю МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ М. ХВАСТОВА ІНФАРМАЦЫЙНАМУ
АГЕНЦТВУ «ІНТЭРФАКС» АБ ВЫКАЗВАННЯХ
ПРЭЗІДЭНТА РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ У. ПУЦІНА НАКОНТ
УВАХОДЖАННЯ БЕЛАРУСІ Ў СКЛАД РАСІІ*
20 жніўня 2002 г.**

г. Мінск

– Міхаіл Міхайлавіч! Як Вы расцэньваеце выказванні Прэзідэнта Расіі
Уладзіміра Пуціна, якія ён зрабіў у сераду ў Маскве, і што за імі стаіць?***
* Публікацыя называецца «Пра ўваходжанне Беларусі ў склад Расіі і гаворкі не можа
быць», – заявіў міністр замежных спраў Беларусі Міхаіл Хвастоў у эксклюзіўным інтэрв’ю
інфармацыйнаму агенцтву «Інтэрфакс».
** Дата публікацыі.
*** Гл. дак. № 84.
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– Нічога новага ў развагах У. Пуціна я для сябе не знайшоў. Гэта мена
віта выказванні, хаця некаторыя СМІ акцэнтуюць увагу на тым, што прэ
зідэнт Расіі зрабіў заяву. Ніякай заявы не было. Яшчэ ў 1996 годзе першы
прэзідэнт Расіі Барыс Ельцын гаварыў прыкладна тое ж самае, уяўляючы
яднанне дзвюх дзяржаў як іх аб’яднанне. Таму мадэлі, пра якія сёння пачалі
гаварыць услых, не з’яўляюцца навіной для беларусаў і расіян. Вызначаныя
сёння пытанні абмяркоўваліся вельмі даўно. У тым ліку разглядаўся і вары
янт уваходжання Беларусі ў склад Расіі як цэлай тэрыторыяй, так і рэгіёнамі.
Разглядаліся і еўрапейская мадэль інтэграцыі, і наша ўласнае бачанне
развіцця Саюзнай дзяржавы ў рамках заключанага дагавора аб яе стварэнні.
Пра ўваходжанне Беларусі ў склад Расіі і гаворкі быць не можа. Аб гэтай
пазіцыі Мінска даўно ведае кіраўніцтва Расіі. Пра гэта заўсёды казаў наш
прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка. Дадзеная тэма ажыўлена абмяркоўвала
ся яшчэ ў 1996 годзе, а ў лютым 1997-га беларускі лідэр заяв іў літаральна
наступнае: «Цераз суверэнітэт Беларусі я ніколі не пераступлю».
Усе мы разумеем, што на дадзеным этапе саюзнае будаўніцтва – гэта
стварэнне Саюзнай дзяржавы на прынцыпах міжнароднага права. Два
самастойныя суб’екты міжнароднага права дзейнічаюць у рамках да
гавора аб Саюзнай дзяржаве і працуюць на падставе палажэнняў, якія
зафіксаваны ў гэтым дакуменце. На сённяшнім этапе гаворка ідзе толькі
пра раўнапраўныя адносіны дзвюх суверэнных дзяржаў.
Што да эканамічнай інтэграцыі, то яна павінна быць больш поўнай.
Неабходна стварыць рэальную адзіную эканамічную і мытную прастору
без ніякіх перашкод для руху людзей і тавараў.
– На Ваш погляд, якую мэту меў У. Пуцін, агучваючы загадзя непрымальны для Беларусі варыянт?
– Уладзімір Уладзіміравіч Пуцін пачаў разважанне з гэтага пытання,
паставіўшы яго наперадзе ўсіх астатніх. Але пры гэтым ні ён, ні Аляксандр
Рыгоравіч Лукашэнка не выказаліся пра тое, якая з агучаных мадэляў вы
брана. Між тым ніводная з прапанаваных чатырох мадэляў фарміравання
Саюзнай дзяржавы сёння не вызначана як канчатковая.
У цяперашні час зразумела, што ні Расія, ні Беларусь не страцяць сваёй
палітычнай незалежнасці. Такім чынам, гэта мадэль (уваходжанне Бела
русі ў склад Расіі), прапанаваная ў якасці аднаго з варыянтаў, аб’е ктыўна
не падыходзіць для саюзнага будаўніцтва. Па-першае, падобнае не прадугледжана самім дагаворам аб стварэнні Саюзнай дзяржавы, гэта значыць
адсутнічаюць юрыдычныя падставы. Па-другое, гэта зусім непрымальна
для грамадзян Беларусі і Расіі.
Раўнапраўныя партнёрскія адносіны ў саюзнай дзяржаве пры адзіных
эканамічных умовах – гэта тая перспектыва, якую сёння трэба развіваць.
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– Ці не здаецца Вам, што пасля дадзеных выказванняў У. Пуціна на нейкі
час палітычны дыялог аб будаўніцтве Саюзнай дзяржавы будзе замарожаны?
– Кантакты паміж прэзідэнтамі будуць працягвацца. Яны аб гэтым да
мовіліся. Не спыняцца і разважанні аб перспектывах развіцця Саюзнай
дзяржавы. Акрамя таго, ёсць дакументы, якія абавязваюць сустракацца кі
раўніцтва абедзвюх краін у рамках Вышэйшага Дзяржаўнага Савета, саюз
нага ўрада і прымаць адпаведныя рашэнні.
На мой погляд, уся работа і беларускага, і расійскага бакоў будзе накіра
вана на выбар паміж дзвюма мадэлямі саюзнага будаўніцтва: або ў рамках,
прадугледжаных дагаворам аб стварэнні Саюзнай дзяржавы, або, як гэта
раней прапаноўвала Расія, па тыпу Еўрасаюза. Для Беларусі больш зразу
мелая пазіцыя, даўно агучаная беларускім прэзідэнтам, – у нас ёсць улас
ны вопыт саюзнай пабудовы, які павінен улічвацца пры выбары мадэлі.
Будучыню саюзнага будаўніцтва бачу ў рамках ужо заключанага і дзеючага
дагавора аб саюзе.
– Якімі шляхамі пойдзе цяпер развіццё Саюзнай дзяржавы? У Расіі зараз
фарміруецца грамадская думка аб магчымасці інтэграцыі толькі пры ўмове
ўваходжання Беларусі ў склад Расійскай Федэрацыі?
– Ацэнкі прапаноў, выказаных прэзідэнтам Расіі, розныя. Безумоўна,
развагі палітыкаў на высокім узроўні па гэтаму пытанню маюць права на
існаванне. Але трэба ўлічваць беларускую грамадскую думку, інтарэсы ма
ладога пакалення беларусаў, якія перш за ўсё заключаюцца ў захаванні па
літычнай самастойнасці Беларусі як дзяржавы. Гэты фактар будзе заўсёды
нас падтрымліваць у памкненнях будаваць саюзніцкія адносіны з Расіяй.
Так ycтpoeнa жыццё, што палітычныя заявы заўсёды апярэджваюць
дынаміку эканамічных адносінаў. Палітычная мадэль саюзных беларус
ка-расійскіх адносінаў ужо сфарміравана і зафіксавана ў адпаведным дага
воры, а вось эканамічная складаная далёка адстае. А перспектыва нашых
адносінаў будзе заключацца ў развіцці палажэнняў дагавора аб стварэнні
Саюзнай дзяржавы і ў глыбокай эканамічнай інтэграцыі.
– Ці не атрымалася так, што сваімі выказваннямі У. Пуцін дабіўся толькі
непрымання беларусамі пазіцыі Крамля ў пытаннях саюзнага будаўніцтва?
– Відавочна, што мадэль палітычнай інтэграцыі Беларусі ў Расію непрымальная ні для беларусаў, ні для расіян. Агульнае бачанне працэсаў яд
нання, збліжэння палітычных адносінаў – гэта раўнапраўныя саюзніцкія
адносіны пры захаванні палітычнага суверэнітэту. Вось за што сёння выступае беларускі бок.
У той жа час разважанні прэзідэнтаў неабходныя хаця б таму, што іх дзе
янні і задумкі павінны быць зразумелыя народам. Toe, што У. Пуцін аб
вясціў сваё бачанне саюзнага будаўніцтва, – гэта нармальны працэс. 3 яго
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думкай хтосьці можа пагадзіцца, а хтосьці – не. Але палітычны суверэнітэт
Беларусі – гэта багацце, якое будзе абавязкова захавана.
– Як выказванні расійскага лідэра паўплываюць на міжнародныя пазіцыі
Беларусі?
– Не думаю, што расійскі фактар будзе вызначальным у адносінах Бела
русі з трэцімі дзяржавамі.
Аб’ектыўна ні Расія, ні краіны Еўропы, ні міжнароднае супольніцтва
не зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь страціла сваё палітычнае аблічча.
Больш таго, чым мацнейшыя будуць саюзніцкія адносіны дзвюх краін
пры захаванні палітычнага суверэнітэту, тым больш увагі будзе ўдзяляцца
Беларусі на міжнароднай арэне.
Я не згодны са сцвярджэннямі аб тым, што палітычная вага рэспублікі
будзе змяншацца, паколькі ў адносінах Беларусі са знешнім светам будзе
дамінаваць расійскі фактар.
«Звязда». 2002. 20 жніўня.

№ 86
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ Ў РЭСПУБЛІКУ БЕЛАРУСЬ ПАРЛАМЕНЦКАГА
САКРАТАРА МЗС ЯПОНІІ К. МАЦУНАМІ
[21] жніўня 2002 г.

г. Мінск

18–20 жніўня 2002 г. адбыўся візіт у Рэспубліку Беларусь парламенцкага
сакратара Міністэрства замежных спраў Японіі К. Мацунамі225.
«Наша краіна надае вялікае значэнне развіццю сувязей з Японіяй і лі
чыць яе адным з асноўных партнёраў у шматбаковых адносінах на Далё
кім Усходзе», – заявіў Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь А. П. Вайтовіч на сустрэчы з К. Мацунамі. За апош
ні перыяд актывізаваліся кантакты паміж заканадаўчымі органамі дзвюх
краін, у прыватнасці, па пытанні абмену парламенцкімі дэлегацыямі.
К. Мацунамі, са свайго боку, адзначыў, што міжпарламенцкія кантакты і
дыялогі вельмі важныя для развіцця двухбаковых адносін.
Адбылася сустрэча Міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь
М. М. Хвастова з К. Мацунамі, падчас якой прайшоў абмен думкамі па пы
таннях беларуска-японскага палітычнага і гандлёва-эканамічнага супра
цоўніцтв а, а таксама ўзаемадзеяння дзвюх краін у рамках міжнародных ар
ганізацый. У ходзе перагавораў М. М. Хвастоў падкрэсліў зацікаўленасць
беларускага боку ў поўнамаштабным развіцці сувязей паміж Беларуссю і
Японіяй. Былі абмеркаваны магчымасці пашырэння міжпарламенцкага
ўзаемадзеяння, удасканалення дагаворна-прававой базы адносін, перш за
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ўсё ў гандлёва-эканамічнай сферы, актывізацыі крэдытна-інвестыцыйна
га супрацоўніцтва і ўзаемадзеяння ў навукова-тэхнічнай сферы. Міністр
выказаў удзячнасць Японіі за гуманітарную дапамогу Беларусі. К. Мацунамі,
у сваю чаргу, падкрэсліў, што візіт дэлегацыі Японіі павінен садзейнічаць
актывізацыі беларуска-японскіх кантактаў і наладжванню больш актыўнага
супрацоўніцтва паміж міністэрствамі замежных спраў дзвюх краін.
Парламенцкі сакратар МЗС Японіі падчас знаходжання ў Мінску так
сама правёў сустрэчы з намеснікам Старшыні Палаты прадстаўнікоў На
цыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь У. М. Канаплёвым, Першым на
меснікам Прэм’ер-міністра С. С. Сідорскім226, намеснікам Кіраўніка
Адміністрацыі Прэзідэнта М. М. Іванчанкам227 і Прэзідэнтам Нацыяналь
най акадэміі навук Беларусі М. У. Мясніковічам. У перагаворах браў удзел
Пасол Беларусі ў Японіі П. К. Краўчанка228.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 3. С. 15–16.

№ 87
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ УДЗЕЛЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ Ў СУСВЕТНЫМ
САМІЦЕ ПА ЎСТОЙЛІВАМУ РАЗВІЦЦЮ
[5] верасня 2002 г.

г. Мінск

26 августа – 4 сентября 2002 г. в Йоханнесбурге состоялся Всемирный
саммит по устойчивому развитию, в котором приняло участие более 21 тыс.
делегатов, представлявших страны – члены ООН, международные органи
зации, крупные неправительственные инициативы. 82 страны были пред
ставлены на уровне глав государств и правительств. Правительственную
делегацию Республики Беларусь возглавлял заместитель Премьер-мини
стра В. Н. Дражин, в ее состав входили также Первый заместитель Мини
стра экономики Н. П. Зайченко229, заместитель Министра иностранных
дел А. Н. Сычев230 и Посол Республики Беларусь в ЮАР А. Н. Ахрамчук.
В соответствии с резолюцией 55/199 Генеральной Ассамблеи ООН ос
новной целью Всемирного саммита являлось проведение анализа выпол
нения договоренностей, достигнутых на Конференции ООН по окружа
ющей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г.231, с целью усиления
политической поддержки принципов устойчивого развития. Результаты
данного анализа легли в основу 2 итоговых документов Саммита – Йохан
несбургской декларации по устойчивому развитию и Плана выполнения
решений Всемирного саммита по устойчивому развитию.
Неформальным девизом форума стал тезис Председателя Саммита,
Президента ЮАР Т. Мбеки232 «Люди, планета, благосостояние». Гене
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ральный секретарь ООН К. Аннан в своем обращении к делегатам при
звал Саммит сосредоточится на следующих проблемных областях, в кото
рых возможен быстрый и очевидный прогресс: охрана водных ресурсов,
устойчивая энергетика, здравоохранение, развитие сельского хозяйства
и сохранение биологического разнообразия. Указанные вопросы предо
пределили направление дискуссий в ходе согласования проектов итоговых
документов. Наибольшей остротой характеризовалось обсуждение таких
тем, как определение целевых показателей в области развития нетрадици
онной энергетики, субсидирование энергетического сектора, улучшение
санитарных условий, здравоохранение, деградация природных ресурсов,
сохранение биоразнообразия, в частности рыбных ресурсов, ратификация
Киотского протокола233, применение принципа «общей, но различаю
щейся ответственности».
Итоговые документы Саммита носят универсальный характер и ориен
тированы на интересы стран, находящихся на разных стадиях социальноэкономического развития, в том числе стран с переходной экономикой.
В основе Политической декларации и Плана выполнения решений Самми
та находятся положения международно признанных документов – «Повест
ка дня на XXI век»234, «Декларация тысячелетия», «Монтеррейский консен
сус»235, а также соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
План выполнения решений Саммита представляет собой программу кон
кретных мер по достижению устойчивого развития с указанием конкрет
ных целей и сроков их достижения. В нем предусматривается реализация
комплекса мер по борьбе с нищетой, охране и использованию природных
ресурсов, изменению неустойчивых моделей производства и потребления,
улучшению здравоохранения, учету фактора глобализации. Отдельные раз
делы Плана посвящены совершенствованию системы управления устойчи
вым развитием на международном, региональном и национальном уровнях,
а также средствам и механизмам реализации поставленных задач.
Работа белорусской делегации в ходе заседаний по обсуждению и со
гласованию проектов итоговых документов позволила закрепить в них по
ложения, отвечающие национальным интересам Республики Беларусь как
государства с переходной экономикой. По предложению Беларуси в План
выполнения решений Саммита внесен пункт о необходимости оказания
международного содействия странам, пострадавшим в результате круп
ных техногенных катастроф. Данное положение является важным допол
нительным фактором для привлечения международной помощи в целях
ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Представители Бе
ларуси приняли участие в пленарных заседаниях, работе главного коми
тета по подготовке итоговых документов, в работе круглого стола на тему
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«Претворим это в жизнь!», в презентациях и встречах по тематике между
народного форума.
4 сентября в рамках общей дискуссии состоялось выступление
В. Н. Дражина. Обращаясь к участникам Саммита, он отметил, что ми
ровое сообщество не достигло целей, поставленных в ходе важнейших
международных форумов прошлого десятилетия (Конференция в Риоде-Жанейро, Саммит тысячелетия и Конференция по финансированию
развития). Глава белорусской делегации привел анализ причин и условий,
препятствующих достижению устойчивого развития – недостаток поли
тической воли развитых государств, слабость национальных потенциалов,
расширение процессов глобализации. В условиях современной экономи
ческой и финансовой среды Беларусь призвала к обеспечению равноправ
ной интеграции развивающихся стран и стран с переходной экономикой
в мировое хозяйство, выигрыш от чего будет гораздо существеннее, чем
от непосредственной финансовой помощи. Одним из путей достижения
этого является универсальное членство во Всемирной торговой организа
ции. Белорусская сторона выступила за оказание всемерного содействия
странам, заинтересованным во вступлении в данную организацию. Глава
делегации уделил особое внимание чернобыльской проблематике и выра
зил надежду, что итоги форума позволят мобилизовать достаточные ресур
сы для коллективных действий по преодолению последствий катастрофы.
В. Н. Дражин заявил о поддержке Республикой Беларусь итоговых доку
ментов Саммита и приверженности нашей страны к сотрудничеству на
всех уровнях для достижения целей устойчивого развития.
В ходе пленарных заседаний и других мероприятий Саммита прошел
заинтересованный обмен мнениями белорусских представителей по акту
альным вопросам сотрудничества в социально-экономической и природо
охранной сферах с делегациями Российской Федерации, Украины, Казах
стана, Кыргызстана, Таджикистана, Польши, Болгарии, Чехии, Словакии,
Камбоджи, Вьетнама. Состоялся ряд двусторонних встреч и переговоров.
В. Н. Дражин провел переговоры с президентами Алжира и Венесуэлы,
вице-президентами ЮАР и Ирана, заместителями премьер-министров
Вьетнама и Малайзии, Министром иностранных дел Анголы, Министром
искусств, культуры, науки и технологий ЮАР. Встречи были направлены
на достижение конкретных результатов в реализации потенциала дву
стороннего сотрудничества в различных сферах. Состоялись переговоры
А. Н. Сычева с Министром иностранных дел и торговли Республики Ко
рея, Государственным министром по вопросам коммунального хозяйства
и охраны окружающей среды Бахрейна, Министром здравоохранения Ку
вейта. Н. П. Зайченко провел встречу с региональным директором Про
граммы развития ООН по странам Европы и СНГ К. Мижеи236.
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В рамках организованного ООН мероприятия «Фокус 2002 года –
устойчивое развитие» Республика Беларусь присоединилась к Картахен
скому протоколу по биобезопасности к Конвенции ООН о биологическом
разнообразии237.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 3. С. 101–103.

№ 88
ПАВЕДАМЛЕННЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ» АБ ПАСЛАННІ
ПРЭЗІДЭНТА РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ У. ПУЦІНА
ПРЭЗІДЭНТУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. ЛУКАШЭНКУ*
6 верасня 2002 г.**

г. Масква

В среду вечером замминистра иностранных дел России Валерий Лощи
нин238 передал белорусской стороне послание Владимира Путина. В нем –
вновь о российско-белорусской интеграции. Вернее, о тех путях, кото
рыми, по мнению российского президента, может развиваться Союзное
государство. Переход дискуссии из жанра устных заявлений в ранг дип
переписки означает, что Кремль готов «дожать» Лукашенко и добиться от
него однозначного ответа.
В своем письме Владимир Путин перечисляет те возможные варианты,
которые сам озвучивал во время недавней встречи с Александром Лука
шенко: полное слияние (больше похожее на поглощение), продвижение
по пути Евросоюза или сохранение статус-кво, даже сторонниками Союза
презрительно называемого «ползущей интеграцией»***. Глава российского
государства уже говорил, что наиболее предпочтительными считает пер
вые два варианта, причем первый – почти идеальным.
Из нового. Российский президент предлагает создать совместную группу
для «определения наиболее перспективной модели интеграции». При этом
группа, помимо собственного экспертного мнения, должна будет служить
инструментом «объективной оценки настроения россиян и белорусов».
Это предложение – упрек в адрес существующих союзных структур. Но
вдобавок и намек на еще один любимый козырь Александра Лукашенко –
«белорусский народ на это никогда не пойдет». Помимо еще не созданной
новой совместной структуры, справедливость данного тезиса намерена
проверить появившаяся на этой неделе в Минске инициативная группа по
проведению референдума.
* Публікацыя называецца «Ультиматум – почтой. Лукашенко получил из Кремля пись
мо о своем будущем».
** Дата публікацыі.
*** Гл. дак. № 83–85.
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Она предлагает белорусам ответить на три вопроса, в точности повторя
ющие предложение Путина: вхождение в состав Российской Федерации,
«копирование» Евросоюза или продолжение действия Союзного догово
ра в его нынешнем виде? Группу создал один из бывших претендентов на
пост главы белорусского государства Александр Ярошук, считающий, что
Лукашенко «монополизировал право говорить от имени народа».
Официальное письмо, переданное высокопоставленным дипломатом,
исключает возможность «отката» со стороны белорусского президента, как
это произошло в середине августа. Тогда Лукашенко, вернувшись из Мо
сквы, заявил, что Путина, озвучившего модели интеграции, «просто под
ставили», а на переговорах эти модели даже не обсуждались. Теперь шансов
сказать «этого не было» у белорусского президента нет.
Послание, составленное во вполне дипломатичной форме, по сути оче
редной ультиматум – сроков ответа в нем не значится, но ответ все равно
должен быть. «Вилка» тяжелая: Лукашенко либо соглашается на поставлен
ные ему условия, либо становится главным виновником развала Союзного
государства. Эксперты именно в жесткости выбора видят ключ к понима
нию ультиматума – таким образом можно безболезненно отойти от сближе
ния с Лукашенко, оставив ему к тому же роль инициатора «развода».
«Известия». 2002. 6 сентября.

№ 89
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ РАЗГЛЯДЗЕ СІТУАЦЫІ Ў БЕЛАРУСІ НА ПАСЯДЖЭННІ
ПАЛІТЫЧНАГА КАМІТЭТА ПАСЕ
г. Мінск

9 верасня 2002 г.

9 сентября 2002 г. в Париже прошло заседание Политического комитета
Совета Европы. Одним из пунктов повестки дня было обсуждение ситуа
ции в Республике Беларусь.
Специальный докладчик по Беларуси В. Берендт заявил, что в развитии
внутриполитической ситуации в республике в последнее время обозначи
лось ее ухудшение и «застой». Затянувшееся расследование по «исчезнув
шим» лицам, судебные приговоры М. Чигирю239, Ю. Бандажевскому240,
преследование «независимых» журналистов и закрытие некоторых оппо
зиционных печатных изданий он оценил как действия, наносящие ущерб
позитивному имиджу страны. По мнению докладчика, все это не позволит
ему рекомендовать возвращение Беларуси статуса «специально пригла
шенного» на ближайшей сессии ПАСЕ. Вместе с тем он подчеркнул, что
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Совет Европы оставляет дверь для Беларуси открытой, ожидая развития
тех «зачаточных» явлений, которые не остались незамеченными ПАСЕ,
в первую очередь, в работе белорусских парламентариев.
В последовавшей дискуссии, в которой приняли участие 5 членов ко
митета, неоднократно и четко звучала тема предвзятости подхода к Бела
руси и применения Советом Европы двойных стандартов в своей поли
тике. В частности, итальянский парламентарий М. Даниэли отметил, что
ряд принятых в последние годы в СЕ государств не отвечает его нормам
в гораздо большей степени, чем Беларусь. Подобная практика, по его мне
нию, ставит под сомнение авторитет Организации.
В результате дискуссии был принят проект резолюции по ситуации
в Беларуси с незначительными поправками, смягчающими жесткий тон
некоторых формулировок.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 4. С. 112–113.

№ 90
КАМЕНТАРЫЙ ПРЭС-САКРАТАРА МЗС
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ П. ЛАТУШКІ АДНОСНА
РАЗВІЦЦЯ СУПРАЦОЎНІЦТВА БЕЛАРУСІ З АБСЕ
г. Мінск

11 верасня 2002 г.

Пазіцыя беларускага боку па праблеме прысутнасці АБСЕ ў Беларусі
вядома Дзеючаму старшынству гэтай арганізацыі, заявіў прэс-сакратар
Міністэрства замежных спраў Беларусі П. Латушка інфармацыйнаму аген
цтв у «Медыяфакт». Пытанне прысутнасці КНГ АБСЕ павінна быць разгледжана на Пастаянным савеце АБСЕ так, як яно ўжо неаднаразова ста
вілася Беларуссю.
Напярэдадні кіраўніцтва АБСЕ зрабіла заяву, што Кансультатыўнанаглядальная група АБСЕ ў Беларусі «болей не можа выконваць свае
функцыі пры існуючым становішчы», маючы на ўвазе адмову беларус
кага Урада прадоўжыць візу апошняму палітычнаму прадстаўніку групы
ў Мінску. Партугальскае старшынства заклікала Беларусь трымацца ўзя
тых на сябе абавязацельстваў у рамках АБСЕ. У сваю чаргу, АБСЕ адзначыла гатоўнасць правесці кансультацыі аб будучым гэтай арганізацыі
ў нашай краіне і праінфармавала беларускія ўлады аб сваім намеры пра
цягваць кантакты на адпаведным узроўні для абмеркавання канкрэтных
прапаноў.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 4. С. 43.
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№ 91
КАМЕНТАРЫЙ ПРЭС-САКРАТАРА МЗС П. ЛАТУШКІ
АДНОСНА РАШЭННЯ ПАСЕ, ВЫКАЗВАННЯЎ ПРАДСТАЎНІКА
ЕС І ПРАВЯДЗЕННЯ КАНСУЛЬТАЦЫЙ З АБСЕ
г. Мінск

26 верасня 2002 г.

Міністэрства замежных спраў не будзе даваць ацэнку рашэнням аргані
зацыі, членам якой Рэспубліка Беларусь не з’яўляецца. Такім чынам пра
каментаваў прэс-сакратар МЗС Беларусі рашэнне Парламенцкай асамблеі
Савета Еўропы аб стварэнні спецыяльнай рабочай групы па расследаванні
абставін знікнення шэрагу беларускіх палітыкаў.
Адносна выказванняў датычна Беларусі прадстаўніка Еўрапейскага са
юза Х. Саланы241, якія ён зрабіў 25 верасня ў Вене, аб дыферэнцыраваным
падыходзе да новых суседзяў ЕС – Беларусі, Украіны, Малдовы, П. Ла
тушка заявіў, што «дыферэнцыраваны падыход існаваў і раней, да заявы
сп. Саланы. Якіх-небудзь новых прапаноў ад сп. Саланы мы не чакаем.
Адносіны да Украіны будуць, безумоўна, іншыя, чым да Малдовы, зы
ходзячы з памераў краіны і эканамічнага патэнцыялу. Такі ж падыход будзе
і ў адносінах да Беларусі».
Прэс-сакратар таксама паведаміў, што ў Вене пачаліся кансультацыі
па пытаннях форм узаемадзеяння Беларусі і АБСЕ на ўзроўні Пастаян
нага прадстаўніка Беларусі і Пастаяннага прадстаўніка Партугаліі (стар
шынства). Пазіцыя беларускага боку заключаецца ў непрымальнасці ця
перашняй формы прысутнасці АБСЕ ў Беларусі. Раней МЗС заяўляў, што
Беларусь настойвае на пераглядзе мандата місіі АБСЕ ў рэспубліцы, а так
сама разлічвае на новыя формы супрацоўніцтва з арганізацыяй. Рашэн
не аб пачатку кансультацый было прынята ў ходзе сустрэчы кіраўнікоў
міністэрстваў замежных спраў Беларусі і Партугаліі ў ходзе сесіі Генераль
най Асамблеі ААН у Нью-Йорку.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 4. С. 43.

№ 92
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ Ў БЕЛАРУСЬ ГЕНЕРАЛЬНАГА САКРАТАРА
КАМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ В’ЕТНАМА НОНГ ДЫК МАНЯ
г. Мінск

[16] кастрычнікa 2002 г.

13–15 кастрычніка 2002 г. па запрашэнні Прэзідэнта Рэспублікі Бе
ларусь Генеральны сакратар Камуністычнай партыі В’етнама Нонг Дык
Мань242 наведаў нашу краіну з афіцыйным візітам.
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У ходзе візіту Нонг Дык Маня прыняў Прэзідэнт Беларусі А. Лукашэн
ка. Былі абмеркаваны меры, накіраваныя на актывізацыю двухбаковых
палітычных адносін, узаемадзеяння ў рамках міжнародных арганізацый,
супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай, навукова-тэхнічнай сферах. Пад
час сустрэчы адзначалася, што ў Беларусі і В’етнама шмат агульных пунктаў
дачынення. Адзін з традыцыйных напрамкаў супрацоўніцтв а – узаемадзеянне ў галіне адукацыі, у беларускіх навучальных установах атрымалі
дыпломы і многія прадстаўнікі цяперашняга в’етнамск
 ага кіраўніцтва.
Паміж краінамі ўсталяваліся добрыя палітычныя і дыпламатычныя кан
такты, пад якія цяпер трэба падвесці моцную гандлёва-эканамічную базу.
У гэтым плане падкрэслена гатоўнасць ствараць сумесныя прадпрыемствы
і прадаставіць для В’етнама льготнае падаткаабкладанне, магчымасць удзе
лу ў акцыяніраванні беларускіх заводаў, прапанавана разгледзець пытан
не аб узаемным стварэнні больш спрыял
 ьных умоў для продажу тавараў.
Наша краіна гатова садзейнічаць падрыхтоўцы спецыялістаў, актывізаваць
навуковае, тэхнічнае і тэхналагічнае супрацоўніцтва.
Нонг Дык Мань, са свайго боку, праінфармаваў Прэзідэнта аб унутра
най сітуацыі ў В’етнаме, аб яго знешняй палітыцы, выказаў падзяку Бела
русі за дапамогу ў будаўніцтве мірнага жыцця краіны. Ён запрасіў А. Лу
кашэнку наведаць В’етнам з афіцыйным візітам. Па выніках перагавораў
урадам дзвюх краін было даручана распрацаваць комплекс канкрэтных
мер па павелічэнні тавараабароту, вырашыць пытанне аб адкрыцці пасоль
ства В’етнама ў Беларусі.
У рамках візіту прайшлі сустрэчы Генеральнага сакратара ЦК Кампар
тыі В’етнама са старшынямі Савета Рэспублікі і Палаты прадст аўнікоў
Нацыянальнага сходу Беларусі А. Вайтовічам і В. Паповым, падчас якіх
быў станоўча ацэнены ўзровень міжпарламенцкіх адносін паміж дзвю
ма краінамі. З 1998 па 2001 г. адбыўся шэраг сустрэч парламентарыяў,
падпісаны Пратакол аб супрацоўніцтве. Актыўныя кантакты ўсталяваны
на канферэнцыях Міжпарламенцкага Саюза. Узмацненне сувязей бакі
звязваюць з запланаваным візітам у Беларусь дэлегацыі Нацыянальнага
сходу В’етнама на чале з яго Старшынёй Нгуен Ван Анем243.
Адбылася сустрэча Міністра замежных спраў Беларусі М. Хвастова
з Міністрам замежных спраў В’етнама Нгуен Зі Ніенам244, які знаходзіўся
ў складзе афіцыйнай дэлегацыі. У ходзе перагавораў былі абмеркаваны
канкрэтныя шляхі рэалізацыі дамоўленасцей, дасягнутых падчас сустрэчы
Прэзідэнта Беларусі з Генеральным сакратаром ЦК Кампартыі В’етнама,
разгледжаны накірункі актывізацыі гандлёва-эканамічных адносін. Пад-
крэслена, што далейшаму развіццю ўсебаковых сувязей будзе садзейнічаць
адкрыццё пасольства В’етнама ў Беларусі. Міністры канстатавалі высокі
244

ўзровень супрацоўніцтва ў рамках міжнародных шматбаковых арганіза
цый, у першую чаргу ў ААН.
Адбыўся абмен думкамі і па шэрагу іншых пытанняў, якія ўяўляюць уза
емную цікавасць.
15 кастрычніка было падпісана Сумеснае камюніке па выніках візіту Ге
неральнага сакратара ЦК Кампартыі В’етнама ў Беларусь.
Падчас знаходжання ў Мінску кіраўнік в’етнамскай дэлегацыі наведаў
Рэспубліканскае ўнітарнае вытворчае прадпрыемства «Мінскі аўтамабіль
ны завод» і Мемарыяльны комплекс «Хатынь».
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 4. С. 11–12.

№ 93
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ УДЗЕЛЕ
БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ Ў ПАСЯДЖЭННІ ПАЛІТЫЧНЫХ
ДЫРЭКТАРАЎ І КАМІТЭТА НАЦЫЯНАЛЬНЫХ
КААРДЫНАТАРАЎ ЦЕІ
г. Мінск

22 кастрычнікa 2002 г.

22 октября 2002 г. в Риме состоялось заседание политических директоров
и Комитета национальных координаторов стран – членов Центрально-Ев
ропейской инициативы, в котором принял участие директор Департамента
Европы МИД, национальный координатор Беларуси в ЦЕИ В. Ших245.
Выступая в дискуссии политических директоров по вопросу расширения
Европейского союза, В. Ших обратил внимание на необходимость изучения
последствий этого процесса. Была выражена озабоченность Беларуси в свя
зи с серьезными трудностями, с которыми столкнется республика в экспор
те своей продукции в страны Союза. Уже в настоящее время ЕС применя
ет антидемпинговые меры в отношении белорусского экспорта калийных
и азотных удобрений, полиэфирного волокна и жгута. После расширения
Союза эти меры будут применяться и новыми членами ЕС. В. Ших подчер
кнул, что Беларусь приветствует намерение Европейской комиссии создать
независимую экспертную группу для подготовки доклада о политических
и экономических последствиях процесса расширения ЕС.
В ходе обсуждения роли этнических меньшинств в трансграничном со
трудничестве отмечалась важность этого вопроса для Беларуси. Была вы
ражена озабоченность Беларуси в связи с ужесточением визового режима
соседними странами*. Белорусский представитель подчеркнул, что такая
мера нанесет серьезный ущерб трансграничному сотрудничеству, торгов
ле, туризму, развитию человеческих контактов, и призвал международные
*

Гл. дак. № 67 і 76.
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структуры, включая ЦЕИ, обратить внимание на необходимость решения
этой проблемы.
В ходе заседания Комитета национальных координаторов были обсуж
дены организационные вопросы встречи глав правительств и министров
иностранных дел стран – членов ЦЕИ, а также проект итогового докумен
та предстоящего саммита ЦЕИ. Комитет утвердил выделение 9 тыс. евро
на финансирование белорусского проекта «Дети и Европа, к лучшему вза
имопониманию».
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 4. С. 112.

№ 94
АДКАЗ ПРЭС-САКРАТАРА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
П. ЛАТУШКІ НА ПЫТАННЕ АГЕНЦТВА «МЕДЫЯФАКТ»
АДНОСНА ДЗЕЙНАСЦІ КНГ АБСЕ Ў БЕЛАРУСІ
г. Мінск

24 кастрычніка 2002 г.

Пытанне: На мінулым тыдні МЗС Беларусі і Пастаянны прадстаўнік Бе
ларусі ў АБСЕ заявілі аб тым, што ў цяперашняй форме Кансультатыўнанаглядальная група АБСЕ ў Беларусі працаваць не будзе. Як Вы можаце
пракаментаваць развіццё сітуацыі вакол місіі АБСЕ?
Адказ: 29 кастрычніка 2002 г. з Беларусі выедзе апошні супрацоўнік місіі
АБСЕ ў Беларусі Аліна Жасан246. Беларусь заўсёды выказвалася за супра
цоўніцтва з АБСЕ, у тым ліку не ставіла пад сумненне прысутнасць АБСЕ ў
Беларусі. Разам з тым беларускі бок лічыць, што ў цяперашняй форме пры
сутнасць АБСЕ ў Беларусі не можа працягвацца. У МЗС Беларусі лічаць,
што павінны быць пачаты сур’ёзныя перагаворы па формам і мандаце бу
дучай прысутнасці АБСЕ ў Беларусі.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 4. С. 43.
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26–28 кастрычніка 2002 г. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка
наведаў з афіцыйным візітам Каралеўства Бахрэйн. У аэрапорце г. Манамы
Прэзідэнта Беларусі сустракаў Кароль шэйх Хамад бен Іса аль-Халіф247.
Каралеўства Бахрэйн – буйны фінансавы цэнтр на Блізкім Усходзе,
які займае прэстыжнае становішча і на сусветным фінансавым рынку, ак
тыўна супрацоўнічае з краінамі Захаду і ЗША. У гэтай сувязі пытанні раз
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віцця ўзаемавыгадных крэдытна-інвестыцыйных адносін паміж дзвюма
дзяржавамі дамінавалі ў ходзе ўсіх сустрэч візіту.
На перагаворах з Каралём Бахрэйна А. Лукашэнка падкрэсліў, што Бе
ларусь гатова наладзіць самыя цесныя сувязі ва ўсіх сферах супрацоўніц
тва, развіваць кантакты па самым шырокім спектры двухбаковага ўзае
мадзеяння. Кіраўнік дзяржавы адзначыў стратэгічна важнае становішча
дзвюх краін у сваіх рэгіёнах, Беларусь магла б стаць «пунктам апоры» для
Бахрэйна на Еўрапейскім кантыненце. Ён таксама прапанаваў адкрыць
пасольства Каралеўства Бахрэйн у Рэспубліцы Беларусь. Згодна з дамоўле
насцю ў бліжэйшы час пасол будзе прызначаны.
А. Лукашэнка і шэйх Хамад бен Іса аль-Халіф выказалі агульнае мерка
ванне пра неабходнасць пашырэння дзелавых кантактў, актывізацыі ган
длёвага і інвестыцыйнага супрацоўніцтва, вывучэння магчымасцей ства
рэння сумесных прадпрыемстваў. Пры гэтым Кароль Бахрэйна адзначыў
важнасць далейшага працягу сустрэч паміж афіцыйнымі асобамі дзвюх
краін і максімальна хуткага прыняцця адпаведных рашэнняў, паколькі,
паводле яго слоў, эканамічнае ўзаемадзеянне не церпіць прамаруджв ання.
Было падкрэслена, што кіраўніцтва Бахрэйна зробіць усё магчымае дзеля
паспяховага ажыццяўлення візіту Прэзідэнта Беларусі
Падчас сустрэчы А. Лукашэнкі з Прэм’ер-міністрам Бахрэйна шэйхам
Халіфам бен Салман аль-Халіфам248 адзначалася, што бахрэйнскі Урад
узяў на сябе абавязацельства ўсяляк падтрымліваць двухбаковае супра
цоўніцтва з Беларуссю, каардынаваць кантакты прыватных структур па
вывучэнні інвестыцыйнага клімату ў рэспубліцы, а таксама распрацоўкі
і рэалізацыі сумесных праектаў і праграм. У гэтым плане візіт Прэзідэнта
Беларусі ўсталяваў добры падмурак для далейшага развіцця ўсебаковага
ўзаемадзеяння. Значная частка сустрэчы была прысвечана абмеркаванню
актуальных праблем рэгіянальнага і міжнароднага характару. 3 прычыны
добрых адносін з арабскімі дзяржавамі Беларусь не можа заставацца абы
якавай да стану напружанасці ў асобных сектарах рэгіёна. «Беларусь шмат
цярпела ад войнаў, і наша краіна катэгарычна супраць усялякага ўжывання
сілы», – заявіў А. Лукашэнка. Прэм’ер-міністр вітаў такую пазіцыю бела
рускага лідэра і дадаў, што кіраўніцтва рэспублікі знойдзе ў Каралеўств е
Бахрэйн сваіх прыхільнікаў. Ён падкрэсліў значнасць ролі Беларусі для за
беспячэння супрацоўніцтва з краінамі Заліва.
У рамках візіту А. Лукашэнка азнаёміўся са славутасцямі Манамы, на
ведаў Нацыянальны музей Бахрэйна, Дом Карана, пакінуў запісы ў кнігах
ганаровых гасцей.
Члены беларускай дэлегацыі правялі ў бахрэйнскай сталіцы перагаво
ры з прадстаўнікамі шэрагу зацікаўленых ведамстваў. Адбылася прэзента
247

цыя гандлёвых і эканамічных магчымасцей нашай краіны ў Гандлёва-пра
мысловай палаце Каралеўства, прапанаваны канкрэтныя інвестыцыйныя
праекты ў сферы энергетыкі (мадэрнізацыя Мінскай ЦЭЦ-2, Лукомскай
ДРЭС), у галіне нафтахімічнага комплексу (рэканструкцыя ВА «Азот»).
Старшыня ГПП Халід Махамед Джасем Кану249 высока ацаніў экана
мічны патэнцыял нашай краіны і выказаў надзею, што кантакты паміж
прамыслоўцамі Беларусі і Бахрэйна будуць паспяхова развівацца.
У ходзе афіцыйнага візіту Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Каралеўст ва
Бахрэйн падпісаны міжурадавыя пагадненні аб садзейнічанні ажыццяўлен
ню і ўзаемнай абароне інвестыцый, аб пазбяганні двайнога падаткаабкла
дання, мемарандумы, аб супрацоўніцтве паміж міністэрствамі замежных
спраў, аб узаемаразуменні паміж Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі
і Бахрэйнскім цэнтрам навуковых даследаванняў. Міністр транспарту Бах
рэйна выказаў намер падпісаць у бліжэйшы час у Мінску пагадненне аб па
ветраных зносінах. Цяпер вырашаецца пытанне правядзення візіту Караля
шэйха Хамада бен Іса аль-Халіфа ў Рэспубліку Беларусь. Зацікаўленасць
угэтым была асабліва падкрэслена бахрэйнскім бокам.
Мясцовыя вядучыя сродкі масавай інфармацыі адзначалі, што кіраў
ніцтва Каралеўства звязвае з візітам Прэзідэнта Беларусі надзею на ўсеба
ковае паглыбленне супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 4. С. 12–14.
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28–29 кастрычніка 2002 г. адбыўся афіцыйны візіт Прэзідэнта Рэспуб
лікі Беларусь А. Лукашэнкі ў Дзяржаву Кувейт. У аэрапорце Прэзідэнта
Беларусі вітаў асабіста Кіраўнік дзяржавы Эмір шэйх Джабер аль-Ахмед
аль-Джабер аль-Сабах250.
Кувейт з’яўляецца адным з асноўных партнёраў Беларусі ў арабскім све
це. Дыпламатычныя адносіны паміж нашымі краінамі ўстаноўлены 25 мая
1992 г. Рынак Кувейта перспектыўны для Беларусі з прычыны яго высокай
пакупной здольнасці, магчымасці імпарту шырокага спектру прамысловай
прадукцыі. Развіваецца плённае крэдытна-інвестыцыйнае супрацоўніцтва.
Пасля прыбыцця ў сталіцу Эль-Кувейт і ўрачыстай цырымоніі суст
рэчы адбылася кароткая гутарка А. Лукашэнкі і Эміра Кувейта. У першы
дзень знаходжання ў краіне Прэзідэнт Беларусі сустрэўся з Міністрам па
справах канцылярыі Эміра шэйхам Насэрам Мухамедам аль-Ахмедам
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аль-Сабахам251, генеральным дырэктарам Кувейцкага фонду арабскага
эканамічнага развіцця Бадэрам аль-Хумаідзі, Першым намеснікам Прэ
м’ер-міністра, Міністрам замежных спраў шэйхам Сабахам аль-Ахмедам
 яд
аль-Джаберам аль-Сабахам252. Асноўнай тэмай перагавораў стаў разгл
шляхоў умацавання і пашырэння кантактаў па ўсім спектры двухбаковых
адносін з акцэнтам на эканамічных аспектах узаемадзеяння. Прэзідэнт
заявіў, што Беларусь пойдзе насустрач усім ініцыятывам Кувейта, асаблі
ва тым, якія датычацца капіталаўкладанняў у эканоміку нашай краіны,
удзелу ў акцыяніраванні і стварэнні сумесных прадпрыемстваў. Кувей
цкі бок праявіў цікавасць да рэалізацыі шэрагу інвестыцыйных праектаў
у галіне адукацыі, аховы здароўя і інш., прапанаваў разгледзець праект
развіцця сацыяльнай інфраструктуры Беларусі. Падчас сустрэчы А. Лука
шэнкі з Эмірам Кувейта 29 кастрычніка было абмеркавана шырокае кола
пытанняў двухбаковага ўзаемадзеяння ў розных сферах супрацоўніцтва,
у прыватнасці, у гандлёва-эканамічнай і інвестыцыйнай.
На перагаворах Прэзідэнта Беларусі з кіраўніцтвам Кувейта адбыўся
таксама абмен думкамі па актуальных рэгіянальных і міжнародных праб
лемах. Была выказана падтрымка знешнепалітычнаму курсу Беларусі, на
кіраванаму на недапушчэнне ўмяшання ва ўнутраныя справы краіны, пад
крэслена імкненне будаваць двухбаковыя адносіны зыходзячы перш за ўсё
з інтарэсаў сваёй дзяржавы.
У рамках візіту члены беларускай дэлегацыі правялі шэраг сустрэч.
Адбыліся перагаворы Кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі
У. Латыпава з Міністрам па справах канцылярыі Эміра, Міністра фінан
саў М. Корбута з Міністрам фінансаў Кувейта, Першага намесніка Прэ
м’ер-міністра Беларусі С. Сідорскага з Міністрам нафты і генеральным
дырэктарам Кувейцкага фонду арабскага эканамічнага развіцця, Прэ
зідэнта Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі М. Мясніковіча з намес
нікам генеральнага дырэктара Кувейцкага інстытута навуковых даследа
ванняў. Былі дасягнуты дамоўленасці аб павышэнні статусу сустаршынь
Сумеснай камісіі па гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве да ўзроўню
кіраўнікоў адміністрацый, аб прыцягненні капіталаўкладанняў у экано
міку Беларусі з ажыццяўленнем буйных інвестыцыйных праектаў, у тым
ліку ў нафтахімічнай сферы, і выпрацаваны падыходы да рэалізацыі гэ
тых праектаў, аб арганізацыі выставы беларускай прадукцыі, аб падрых
тоўцы навуковых кадраў для Кувейта, падпісана Пагадненне аб навуко
вым супрацоўніцтве. У ходзе пашыранай сустрэчы беларускай дэлегацыі
з прадстаўнікамі Гандлёва- прамысловай палаты Кувейта прайшла прэзен
тацыя шэрагу прыярытэтных інвестыцыйных праектаў у галіне энергеты
кі, нафтахіміі, машынабудавання, электронікі, фармацэўтыкі.
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Па выніках перагавораў у Эль-Кувейце было падпісана Міжурадавае
пагадненне аб паветраных зносінах паміж дзвюма краінамі. З беларускага
боку яго падпісаў Міністр замежных спраў М. Хвастоў.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 4. С. 14–15.
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ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ СУПРАЦОЎНІЦТВЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
З МІЖНАРОДНЫМІ АРГАНІЗАЦЫЯМІ
г. Мінск

30 кастрычніка 2002 г.

В целях обеспечения эффективного сотрудничества Республики Бела
русь с международными организациями и использования их возможно
стей для решения актуальных задач социально-экономического развития
государства Совет Министров Республики Беларусь постановляет:
1. Определить в качестве головных по вопросам сотрудничества Респу
блики Беларусь с международными организациями республиканские ор
ганы государственного управления и иные государственные организации,
подчиненные Правительству Республики Беларусь, согласно прилагаемо
му перечню.
2. Установить, что:
2.1. Министерство иностранных дел:
ежегодно до 1 марта представляет в Совет Министров Республики Бе
ларусь аналитико-прогнозный обзор, содержащий оценку эффективности
сотрудничества Республики Беларусь с международными организациями,
предложения по дальнейшему развитию сотрудничества и его совершен
ствованию;
принимает участие в формировании политической и внешнеэкономи
ческой составляющей в сотрудничестве с международными организация
ми, обеспечивает в рамках своей компетенции отражение национальных
интересов при определении и разработке программной деятельности меж
дународных организаций;
содействует решению вопросов финансового участия в деятельности
международных организаций;
2.2. определенные в соответствии с настоящим постановлением в каче
стве головных по вопросам сотрудничества Республики Беларусь с меж
дународными организациями республиканские органы государствен
ного управления и иные государственные организации, подчиненные
Правительству Республики Беларусь, осуществляют работу по следующим
направлениям:
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обеспечивают действенное участие Республики Беларусь в работе меж
дународных организаций и принимают необходимые меры по защите на
циональных интересов;
разрабатывают долгосрочные и перспективные планы сотрудничества
с международными организациями, копии которых представляются в Ми
нистерство иностранных дел, и конкретные предложения по развитию это
го сотрудничества;
направляют в Министерство иностранных дел ежегодно не позднее
25 января отчеты об участии в деятельности международных организаций,
включающие:
общие сведения о работе с соответствующей международной организа
цией в отчетный период;
оценку результативности сотрудничества;
количество реализуемых проектов и объем помощи, полученной за от
четный период;
бюджетно-финансовые аспекты и основные проблемные вопросы, ос
ложняющие участие Республики Беларусь в деятельности международной
организации;
предложения по повышению эффективности участия Республики Бе
ларусь в деятельности международной организации.
3. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Ре
спублики Беларусь согласно прилагаемому перечню.
Премьер-министр Республики Беларусь
Г. НОВИЦКИЙ
ПЕРЕЧЕНЬ
республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, и международных организаций, с которыми осуществляется
сотрудничество
Министерство архитектуры и строительства
Комитет по населенным пунктам Европейской экономической комис
сии Организации Объединенных Наций (далее – ЕЭК ООН)
Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам
Министерство внутренних дел
Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и ины
ми опасными видами преступлений на территории государств – участни
ков Содружества Независимых Государств (далее – СНГ)
Международная организация уголовной полиции
251

Министерство здравоохранения
Всемирная организация здравоохранения
Министерство иностранных дел
Всемирная торговая организация*
Гаагская конференция по международному частному праву
Евразийское экономическое сообщество
Европейская ассоциация свободной торговли**
Европейский союз**
Консультативная комиссия Договора по открытому небу
Конференция по разоружению
Организация Объединенных Наций (далее – ООН):
Генеральная Ассамблея
Секретариат ООН
Совет Безопасности
Совет по опеке
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и разви
тию – Международный торговый центр Конференции Организации Объе
диненных Наций по торговле и развитию Всемирной торговой организации
Международное агентство по атомной энергии
Международный суд
Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответ
ственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права,
совершенные на территории Югославии с 1991 года
Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответ
ственных за геноцид и иные серьезные нарушения международного гу
манитарного права, совершенные на территории Руанды, и руандийских
граждан, ответственных за геноцид и иные подобные преступления, со
вершенные на территории соседних государств в период между 1 января и
31 декабря 1994 года
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки
и культуры – Межправительственный совет по программе Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры «Ин
формация для всех»
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (об
щие вопросы деятельности)
* Республика Беларусь имеет статус наблюдателя.
** Республика Беларусь не является членом данной организации.
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Программа развития ООН (кроме вопросов технического сотрудни
чества), Детский фонд ООН и другие оперативные фонды и программы,
вспомогательные органы ООН
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
Экономический и Социальный Совет, его функциональные органы,
комитеты и комиссии
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе:
Сеть связи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Совместная консультативная группа Договора об обычных вооружен
ных силах
Суд по примирению и арбитражу в рамках Организации по безопасно
сти и сотрудничеству в Европе
Форум Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в об
ласти безопасности
Органы по имплементации международных договоров по разоружению:
Группа ядерных поставщиков
Организация по запрещению химического оружия
Организация Североатлантического договора*
Подготовительная комиссия Организации Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний
Секретариат Совета коллективной безопасности Договора о коллектив
ной безопасности
Организация экономического сотрудничества и развития*
Организация Черноморского экономического сотрудничества*
Постоянная Палата Третейского Суда
Содружество Независимых Государств (далее – СНГ):
Исполнительный комитет
Экономический суд
Совет евроатлантического партнерства
*

Совет Европы
Совет государств Балтийского моря*
Центрально-европейская инициатива
Центрально-европейское соглашение о свободной торговле*
Министерство обороны
Штаб по координации военного сотрудничества государств – участни
ков СНГ
*

Республика Беларусь не является членом данной организации.
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Министерство по чрезвычайным ситуациям
Межгосударственный совет по промышленной безопасности
Межгосударственный совет по чрезвычайным ситуациям природного
и техногенного характера
Международный технический комитет по предотвращению и тушению
пожаров
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Всемирная метеорологическая организация
Комитет по экологической политике ЕЭК ООН
Программа ООН по окружающей среде
Органы, созданные для имплементации природоохранных конвенций:
Венская конвенция об охране озонового слоя
Конвенция и Протокол к Конвенции о трансграничном загрязнении
воздуха на большие расстояния
Конвенция ООН о биологическом разнообразии
Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения
Конвенция о доступе к информации, участии общественности в про
цессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касаю
щимся окружающей среды
Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов
и их удалением
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием в тех странах, которые
испытывают серьезную засуху или опустынивание
Монреальский протокол о веществах, разрушающих озоновый слой
Рамочная Конвенция ООН об изменении климата
Рамсаарская Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих между
народное значение, главным образом в качестве местообитания водопла
вающих птиц
Министерство промышленности
Международная организация по экономическому и научно-техниче
скому сотрудничеству в области электротехнической промышленности
Министерство связи
Всемирный почтовый союз
Европейская организация спутниковой связи «Евтелсат»
Международная организация космической связи «Интерспутник»
Международная организация морской спутниковой связи «Инмарсат»
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Международная организация спутниковой связи «Интелсат»**
Международный союз электросвязи
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Международный совет по пшенице*
Международный союз по охране новых сортов растений
Международное эпизоотическое бюро
Организация защиты растительного мира Европы и Средиземноморья
Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединен
ных Наций**
Министерство спорта и туризма
Всемирная туристская организация**
Европейская спортивная конференция
Министерство статистики и анализа
Конференция европейских статистиков ЕЭК ООН
Межгосударственный статистический комитет СНГ
Статистическая комиссия ООН
Министерство торговли
Международное бюро выставок
Министерство транспорта и коммуникаций
Европейская конференция министров транспорта
Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН
Координационное транспортное совещание государств – участников СНГ
Международная морская организация**
Межправительственный совет дорожников
Министерство труда и социальной защиты
Международная организация по миграции*
Международная организация труда
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
Министерство финансов
Международный валютный фонд
Министерство экономики
Европейская экономическая комиссия ООН (общие вопросы деятель
ности комиссии)
* Республика Беларусь имеет статус наблюдателя.
** Республика Беларусь не является членом данной организации.
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Европейский банк реконструкции и развития
Комитет по развитию торговли, промышленности и предприниматель
ства ЕЭК ООН
Международная ассоциация развития*
Международный банк реконструкции и развития
Международная финансовая корпорация
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров**
Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
(в части вопросов технического сотрудничества)
Программа развития ООН (в части вопросов технического сотрудни
чества)
Энергетическая Хартия
Министерство энергетики
Всемирный энергетический совет
Комитет по устойчивой энергетике ЕЭК ООН
Комитет государственной безопасности
Антитеррористический центр государств – участников СНГ
Государственный комитет по авиации
Международная организация гражданской авиации
Межгосударственный авиационный комитет СНГ
Совет по авиации и использованию воздушного пространства СНГ
Государственный комитет пограничных войск
Координационная служба Совета командующих пограничными войсками государств – участников СНГ
Государственный таможенный комитет
Административный комитет Таможенной конвенции о международной
перевозке грузов с применением книжки международных дорожных пере
возок Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН
Всемирная таможенная организация
Комитет лесного хозяйства при Совете Министров Республики Беларусь
Комитет по лесоматериалам ЕЭК ООН
Комитет по архивам и делопроизводству при Совете Министров
Республики Беларусь
Международный совет архивов при Организации Объединенных На
ций по вопросам образования, науки и культуры
* Республика Беларусь имеет статус наблюдателя.
** Республика Беларусь не является членом данной организации.
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Комитет по науке и технологиям при Совете Министров
Республики Беларусь
Всемирная организация интеллектуальной собственности
Международная ассоциация содействия сотрудничеству с учеными из
новых независимых государств*
Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации
при Совете Министров Республики Беларусь
Евро-Азиатское сотрудничество государственных метрологических уч
реждений
Европейская организация по качеству
Комитет по внутреннему транспорту ЕЭК ООН (в части Правил, ка
сающихся безопасности и конструкций колесных транспортных средств)
Комитет по развитию торговли, промышленности и предприниматель
ства ЕЭК ООН (в части технического согласования и стандартизации)
Международная организация по законодательной метрологии
Международная организация по сертификации электрооборудования
на соответствие стандартам безопасности
Международная организация по стандартизации
Международная электротехническая комиссия
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертифи
кации стран СНГ
Комитет по энергоэффективности при Совете Министров
Республики Беларусь
Комитет по устойчивой энергетике ЕЭК ООН (в части энергосбереже
ния, эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, не
традиционных и возобновляемых источников энергии)
Белорусский государственный концерн пищевой промышленности
«Белгоспищепром»
Международная организация по какао*
Международная организация по кофе*
Международная организация по сахару
Белорусская железная дорога
Организация сотрудничества железных дорог
Национальная академия наук Беларуси
Международный научно-технический центр
Международный центр научно-технической информации
Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2002. № 126. Арт. 5/11423.
*

Республика Беларусь не является членом данной организации.
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№ 98
ЗАЯВА МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ СКАРАЧЭННІ ПАСТАВАК
РАСІЙСКАГА ПРЫРОДНАГА ГАЗУ Ў БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

2 лістапада 2002 г.

Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь разглядае рашэн
не расійскага боку аб пяцідзесяціпрацэнтным скарачэнні з 1 лістапада
2002 года паставак прыроднага газу як наўмысную акцыю па аказанню
эканамічнага націску на Рэспубліку Беларусь.
Рашэнне аб скарачэнні паставак прыроднага газу прынята нягледзячы
на тое, што «Белтрансгаз»253 добрасумленна выконвае ўмовы кантракту
з «Газпрамам» па аплаце бягучых паставак.
Нараўне з гэтым расійскі бок адмаўляецца ад кампенсацыі штогадо
вых страт у сотні мільёнаў долараў ЗША беларускага бюджэту, звязаных са
спагнаннем ускосных падаткаў ва ўзаемным гандлі.
Відавочна, што такія крокі расійскага боку вядуць да зрыву дамоўленас
цей на вышэйшым узроўні і наносяць сур’ёзны ўрон саюзным адносінам
Беларусі і Расіі. Беларускі бок чакае, што расійскі бок з усёй сур’ёзнасцю
падыдзе да выканання дамоўленасцяў па стварэнню адзінай эканамічнай
прасторы.
«Звязда». 2002. 5 лістапада.

№ 99
ПАВЕДАМЛЕННЕ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» АБ ЗАЯВЕ
ПАМОЧНІКА ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
В. ЦАПКАЛЫ254 ПА КАЛІНІНГРАДСК
 ІМ ПЫТАННІ*
13 лістапада 2002 г.**

г. Мінск

На саміце Расія-ЕС, што праходзіў у панядзелак у Бруселі, Уладзімір
Пуцін і лідэры Еўрасаюза падпісалі пагадненне, якое, у адпаведнасці з зая
вай расійскага боку, поўнасцю здымае калінінградскае пытанне.
Калі гавораць аб праблеме Калінінграда, размова ідзе пра магчымасць
жыхароў гэтага расійскага анклава карыстацца правам бязвізавага пра
езду ў іншыя рэгіёны Расійскай Федэрацыі пасля пашырэння Еўрасаюза
ў 2004 годзе. ЕС, з мэтай абараніць сябе ад нелегальнай іміграцыі, заявіў
аб намеры ўвесці для расійскіх грамадзян візавы рэжым адразу пасля ўва
* Публікацыя называецца «Перамога Расіі па калінінградскім пытанні стала Піравай».
** Дата публікацыі.
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ходжання ў яго склад Літвы і Польшчы. Расія са свайго боку абвінаваціла
Еўрасаюз у парушэнні правоў расіян на свабоду перамяшчэння.
За падзеямі, якія разгортваліся вакол калінінградскага пытання, нату
ральна, уважліва сачылі і ў Беларусі. Беларускую пазіцыю па гэтай прабле
ме ўчора падчас брыфінгу выказаў памочнік прэзідэнта Беларусі Валерый
Цапкала.
Для нас Калінінград не з’яўляецца чужой тэрыторыяй. Тлумачыцца гэта,
па-першае, тым, што ў Калінінградзе пражывае вельмі многа этнічных
беларусаў. Па-другое, калі паглядзець на геаграфічную карту Еўропы, стане
зразумелым, што немагчыма прыехаць з Калінінграда ў Расію, абмінуўшы
толькі Літву ці Польшчу, – давядзецца перасекчы і тэрыторыю Беларусі
ці Латвіі. Трэцяе – гэта тое, што для Рэспублікі Беларусь існаванне Саюз
най дзяржавы не з’яўляецца фікцыяй. Адпаведна, падыходы да грамадзян
і Расіі, і Беларусі павінны быць аднолькавымі. Нарэшце, самае галоўнае
тое, што большасць людзей, якія наведваюць і пакідаюць Калінінград,
прыязджаюць у Беларусь і не едуць далей у Расійскую Федэрацыю. У нас
існуюць, можа быць, нават больш шчыльныя і культурныя, і этнічныя кан
такты з гэтым расійскім анклавам, чым у астатняй тэрыторыі Расіі.
– Мы з вялікай увагай сачылі за развіццём падзей у Бруселі, – заявіў Ва
лерый Цапкала. – Беларуская пазіцыя заключаецца ў тым, што перамовы
паміж Расіяй і Еўрапейскім саюзам завяршыліся безвынікова.
Тлумачыцца гэта перш за ўсё тым, што галоўныя мэты, якія ставіць
перад сабой Расійская Федэрацыя – стварэнне свабоднага рэжыму пера
мяшчэння паміж Калінінградскім анклавам і тэрыторыяй Саюзнай дзяр
жавы, – у ходзе перамоў не былі дасягнуты. Згодна з тымі дакументамі,
якія былі прадстаўлены на разгляд, толькі фармальна можна гаварыць пра
тое, што яны павінны садзейнічаць перамяшчэнню, развіццю міжчала
вечых кантактаў паміж рэгіёнамі Еўропы. На самай справе візавы рэжым
уводзіцца, і даволі хутка. Прамежкавы перыяд – паўтара года – з’яўляец
ца ўсяго толькі адтэрміноўкай. Чым, калі не сурагатнай формай візавага
рэжыму, з’яўляецца ўвядзенне нейкіх рознакаляровых картак, не праду
гледжаных ніводным міжнародным дакументам? Прадастаўленне спісаў
і выдача дазволу на ўезд у краіну, пра якія гаворыцца ў дакуменце, існуюць
у многіх краінах: візу на мяжы можна атрымаць і пры ўездзе ў Швейца
рыю, па спісах можна ўехаць у Грэцыю і іншыя краіны. Іншымі словамі,
падпісанне дагавора паміж Еўрасаюзам і Расіяй можна разглядаць як увяд
зенне ў адносінах да жыхароў Калінінградскага анклава візавага рэжыму.
Не варта думаць, што праблема анклава і «вялікай зямлі» актуальная
толькі для Расіі. Узгадаем хаця б тую ж амерыканскую Аляску. Аднак на
канадскай мяжы чамусьці нікому ў галаву не прыходзіць патрабаваць
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у амерыканцаў нейкія там блакітныя ці ружовыя карткі. Больш таго, на
ват падчас існавання «жалезнай заслоны» колькасць абмежаванняў для
перамяшчэння ў тагачасны анклаў Заходні Берлін была значна меншая,
чым тая, якую плануецца ўвесці для грамадзян Расійскай Федэрацыі,
якія жывуць у Калінінградзе. Пра якую дэмакратыю можна весці гаворку
пры такім вырашэнні пытання? Што гэта, калі не двайныя стандарты ЕС
у дачыненні да сябра-Расіі? Падобна на тое, што сяброўства сяброўствам,
а ўласныя інтарэсы перш за ўсё.
З іншага боку, незразумелая і пазіцыя Расійскай Федэрацыі, яе аморф
насць падчас вырашэння такога важнага пытання – перамовы скончыліся
поўным правалам, але і такі вынік Расія гатова прыняць і нават называе
яго перамогай! I гэта пры тым, што падпісанае пагадненне яшчэ патрабуе
адабрэння ўладамі Літвы. Дарэчы, афіцыйная Масква не забывае раіцца
з гэтай рэспублікай па калінінградскім пытанні, чаго нельга сказаць пра
цікавасць Крамля да пазіцыі не менш зацікаўленай у вырашэнні праблемы
Беларусі. Між тым менавіта наша краіна заўсёды падтрымлівала Расію ў гэ
тым пытанні і садзейнічала ў правільным і эфектыўным яго ўрэгуляванні.
Чаго, на жаль, пакуль не атрымалася.
«Звязда». 2002. 13 лістапада.

№ 100
ЗАЯВА МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ АБ НЯДОПУСКУ БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ
Ў ЧЭХІЮ НА ПАСЯДЖЭННЕ САМІТА САВЕТА
ЕЎРААТЛАНТЫЧНАГА ПАРТНЁРСТВА
г. Мінск

16 лістапада 2002 г.

Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь расцэньвае адмову
Чэшск
 ага боку забяспечыць выдачу віз афіцыйнай дэлегацыі Рэспублікі
Беларусь для ўдзелу ў саміце Савета Еўраатлантычнага партнёрства (Пра
га, 21–22 лістапада 2002 г.) як грубае парушэнне дамоўленасцей СЕАП аб
праве кожнай дзяржавы самастойна вызначаць узровень свайго прадст аў
ніцтва на саміце.
Гэта беспрэцэдэнтнае навязанае Чэшскаму боку рашэнне, што з’явілася
чарговым крокам непрыкрытага ўціску на Рэспубліку Беларусь, сведчыць
аб несамастойнасці знешняй палітыкі Чэхіі, дэманструе, з якім пагардж
 ан
нем Чэшская Рэспубліка ставіцца да рашэнняў СЕАП, удзельніцай якіх
яна з’яўляецца.
260

Рэспубліка Беларусь праводзіла і будзе праводзіць паслядоўную і адказ
ную палітыку ў сферы міжнароднай бяспекі і кантролю над узбраеннямі,
зыходзячы з уласных нацыянальных інтарэсаў. Беларусь унесла ўклад прын
цыповай важнасці ў недапушчэнне распаўсюджвання ядзернай зброі, добра
ахвотна і без папярэдніх умоў адмовіўшыся ад ядзернай зброі і ліквідаваўшы
ў рамках абавязацельстваў па Дагаворы аб звычайных узброеных сілах
у Еўропе больш звычайных узбраенняў, чым вядучыя краіны НАТО.
Рашэнне Чэшскага боку не дазваляе Беларускаму боку прыняць удзел
на адпаведным узроўні ў форуме, дзе будуць абмяркоўвацца ключавыя пы
танні процідзеяння пагрозам і рызыкам XXI веку. МЗС Беларусі разгл
 ядае
гэтыя дзеянні Чэшскага боку як небяспечны прэцэдэнт, што ставіць пад
сумненне цэласнасць сістэмы Еўраатлантычнай бяспекі, яе ўніверсаль
насць і эфектыўнасць функцыянавання.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 4. С. 33–34.

№ 101
ІНТЭРВ’Ю НАМЕСНІКА ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У. Н. ДРАЖЫНА ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»
АБ СУПРАЦОЎНІЦТВ
 Е З ЗАМЕЖНЫМІ СУАЙЧЫННІКАМІ*
19 лістапада 2002 г.**

г. Мінск

– Уладзімір Несцеравіч, апошнім часам Вы былі ўдзельнікам сустрэчы га
радоў-пабрацімаў Беларусі і Расіі ў Віцебску, з’езда беларусаў Расіі ў Мас
кве. Чым выклікана ўвага дзяржавы, у дадзеным выпадку ўрада, да нашых
суайчыннікаў у Расіі і іншых краінах?
– Спачатку некалькі лічбаў, якія бываюць вельмі красамоўнымі. За межамі
Беларусі жывуць 3600 тысяч нашых суайчыннікаў. 3 іх толькі ў Расіі больш
як 1200 тысяч. Прычым сканцэнтраваны беларусы пераважна ў эканамічна
развітых рэгіёнах: Маскве і Маскоўскай вобласці – 150 тысяч, крыху менш у
Санкт-Пецярбургу і Ленінградскай вобласці, у Калінінградскай вобласці –
больш як 100 тысяч. Шмат беларусаў у свой час аселі ў Цюменскай вобласці
і іншых сібірскіх рэгіёнах.
Як бачым, сёння ў Расіі ёсць вялікая, дынамічная і даволі ўплывовая
ў месцах свайго кампактнага пражывання беларуская дыяспара. Не ўлічваць
гэты фактар было б сама меней неразумна. Таму наша дзяржава імкнецца
падтрымліваць рознабаковыя сувязі з дыяспарай, ведаць яе спадзяванні,
настроі, меркаванні. Невыпадкова ў складзе дэлегацыі на другім з’ездзе на
* Уладзімір Дражын: Нашы замежныя суайчыннікі – не чужыя наглядальнікі,
а ўдзельнікі будаўніцтва новай суверэннай Беларусі.
** Дата публікацыі.
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цыянальна-культурнай аўтаноміі «Беларусы Расіі»255 ў Маскве прысутнічалі
міністр культуры Леанід Гуляка, міністр інфармацыі Міхаіл Падгайны, наш
пасол у Расійскай Федэрацыі Уладзімір Грыгор’еў256, намеснік старшыні
Дзяржкамітэта па справах рэлігій і нацыянальнасцяў Уладзімір Ламека,
іншыя адказныя асобы.
Саліднае прадстаўніцтва на з’ездзе было і з боку Расіі.
– Ці можна разлічваць на тое, што суайчыннікі ў Расіі дапамогуць узняць
на новы ўзровень рэгіянальнае супрацоўніцтва з Беларуссю, асабліва ў сферы
эканомікі?
– Мы на гэта моцна спадзяёмся. Хачу адзначыць, што неабходнасць
пашырэння эканамічных сувязяў з этнічнай радзімай выдатна разумее
кіраўніцтва федэральнай аўтаноміі «Беларусы Расіі». Цікавы і каларытны
чалавек яе кіраўнік Францішак Каўрыга257, які родам з Мінскай вобласці.
Пасля арміі ён уладкаваўся на Мінскі завод ЭВМ, дзе прайшоў шлях ад
слесара да намесніка генеральнага дырэктара аб’яднання. Потым працаваў
дырэктарам Брэсцкага электрамеханічнага завода. Як таленавітага
кіраўніка і арганізатара вытворчасці, Ф. Каўрыгу запрашаюцъ на адказ
ную работу ў Маскву. Там ён у розны час прайшоў прыступкі намесніка
міністра радыёпрамысловасці СССР, першага намесніка старшыні
Дзяржкамітэта па працы і сацыяльных пытаннях, прэзідэнта карпарацыі
«Радыёкомплекс». Ён выдатна разумее жыццёвую неабходнасць развіцця
эканамічнага супрацоўніцтва для абедзвюх краін.
Сярод беларусаў ёсць уплывовыя заможныя людзі. Напрыклад, кіраўнік
рэгіянальнай аўтаноміі беларусаў у Цюмені Уладзімір Шугля, які валодае
ўласнай нафтавай кампаніяй. I такія прыклады неадзінкавыя.
У Цюменскай вобласці, вельмі багатай на нафту і газ, даволі вялікая бе
ларуская дыяспара. Там шмат нашых спецыялістаў працуюць на сібірскіх
радовішчах энерганосьбітаў, будоўлях рознага профілю. А карысць ад гэта
га і для Расіі, і для Беларусі.
Першая выкарыстоўвае высокакваліфікаваную працоўную сілу ў сваіх
мэтах, другая атрымлівае неабходныя ёй нафту, газ, можа пастаўляць
сібіракам прадукцыю айчынных вытворцаў.
Увогуле, з’езд адыграў важную ролю ў згуртаванні нашых суайчыннікаў,
іх кансалідацыі вакол беларускай ідэі. Мне прыемна адзначыць, што яны
былі ўдзячныя за матэрыяльную і маральную падтрымку з боку нашай
дзяржавы.
– І ў чым канкрэтна гэта падтрымка праяўляецца?
– Ужо не першы год плённа працуе з нашымі суайчыннікамі за мяжой
Міністэрства адукацыі рэспублікі. Напрыклад, летась яго супрацоўнікі
перадалі тры з паловай тысячы экземпляраў кніг беларускім школам,
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гурткам, нядзельным беларускамоўным школам і класам. Іх выкладчыкі
і вучні атрымліваюць на рэгулярнай аснове творы мастацкай літаратуры
на роднай мове, падручнікі, дапаможнікі. Геаграфія гэтых паставак даволі
шырокая – Цюмень, Башкірыя, іншыя рэгіёны Расіі, Літва, Латвія, Поль
шча, Казахстан.
Далёка не ўсе сем’і замежных беларусаў заможныя і маюць магчымасць
дапамагчы дзецям прадоўжыць вучобу пасля школы. Мы імкнёмся дапа
магчы ў гэтым па меры нашых магчымасцяў. Штогод дзесяткі нашых мала
дых суайчыннікаў з краін СНД, суседніх дзяржаў на льготных умовах пры
маюцца на вучобу ў ВНУ, каледжы, тэхнікумы, ПТВ нашай краіны.
Дзеці этнічных беларусаў, якія вучацца ў сярэдніх і нядзельных шко
лах, таксама кожны год маюць магчымасць адпачыць у Беларусі. Прычым
у самых прыгожых мясцінах, скажам, на Нарачы ў піянерскім лагеры «Зу
браня». Сёлета з дапамогай міністэрства 137 дзяцей беларускай школы
імя Ф. Скарыны з Вільнюса, нядзельнай беларускай школы Даўгаўпілса,
нядзельных школ Сыктыўкара, Львова, беларускіх абшчын Кішынёва
і Ціраспаля правялі частку летніх канікулаў у нашай краіне.
Школьнікі з Польшчы і Літвы ўдзельнічаюць у Рэспубліканскай
алімпіядзе па беларускай мове, у Навагодняй ёлцы, якая праводзіцца пад
патранатам прэзідэнта.
– Я не аднойчы быў сведкам таго, як за мяжой з вялікай асалодай нашы
суайчыннікі бралі ў рукі прывезеныя для іх у якасці падарункаў беларускія
кнігі. I звычайна чуецца мяккі папрок, маўляў, мала літаратуры з Беларусі да
нас паступае. Чым тут можна дапамагчы суайчыннікам?
– Нашы Міністэрства інфармацыі, Міністэрства культуры і іншыя
ўжо не першы год падтрымліваюць беларускія грамадскія аб’яднанні і
арганізацыі ў краінах СНД і Балтыі. Напрыклад, пастаянна дапамагаем
ім у правядзенні розных культурных мерапрыемстваў: фестываляў бела
рускай культуры, музыкі, святаў паэзіі, творчых конкурсаў, мастацкіх вы
ставак і г. д. Ужо традыцыйнымі сталі акцыі па перадачы скамплектава
ных беларускімі выдавецтвамі і паліграфічнымі прадпрыемствамі нашай
краіны бібліятэчак кніг. Як правіла, не радзей чым два разы на год нашы
суайчыннікі ў Paciі, Малдове, Украіне, Эстоніі, Літве атрымліваюць гэ
тыя наборы выданняў. Прычым улічваюцца пажаданні асобных беларускіх
дыяспар па тэматыцы і профілю кніг. Скажам, адных цікавіць у першую
чаргу вучэбная і вучэбна-метадычная літаратура, слоўнікі, даведнікі,
энцыклапедыі. Другія хочуць атрымаць выданні беларускай класічнай і су
часнай мастацкай літаратуры. Звычайна кожная такая бібліятэчка налічвае
300–600 экземпляраў кніг і іншых друкаваных выданняў.
Акрамя таго, Міністэрства інфармацыі аказвае інфармацыйную пад
трымку беларусам у розных краінах. Возьмем тую ж Калінінградскую во
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бласць. Міністэрства актыўна працуе там з «Беларускім інфармацыйнакультурным цэнтрам». У выніку зарэгістравана і плануецца да выдання
ў Калінінградскай вобласці «Беларуская народная газета». Зараз «На
родная газета», што выдаецца ў нашай краіне, і вышэйпамянёны цэнтр
у Калінінградзе разам прапрацоўваюць прававыя, фінансавыя, мытныя
і падатковыя аспекты сумеснага выпуску газеты, удакладняюць правы
і абавязкі бакоў.
Пры інфармацыйнай падтрымцы аддзялення пасольства Беларусі ў Расіі
ў Калінінградзе выходзіць інфармацыйная праграма «Крыніца», а таксама
сумесна з мінскім «Сталічным тэлебачаннем» ажыццяўляецца трансля
цыя праграмы «Сябры», якая расказвае пра апошнія падзеі ў палітычным,
эканамічным і культурным жыцці Беларусі.
Інфармацыйную дапамогу адчуваюць і арганізацыі беларускай дыяспа
ры ў Латвіі. Там пры актыўным удзеле таварыства беларусаў «Прамень»258,
пасольства Беларусі ў Рызе і грамадскіх арганізацый нашай краіны
з 1994 года выдаецца газета «Прамень».
Супрацоўнічаем мы і з грамадскімі арганізацыямі беларускай дыяспары
ў Польшчы, Эстоніі. У апошняй, дарэчы, больш за 10 гадоў выходзіць у
эфір на мясцовым радыё беларуская праграма.
– Не ведаю, можа, і добра, што сувязямі з дыяспарамі ў нас займаюцца
па меры сваіх магчымасцяў розныя дзяржаўныя і недзяржаўныя структуры
і арганізацыі. Пэўна, кожная з іх прыўносіць нешта сваё ў гэтую справу. Але
забяспечыць ёй сістэмнасць і юрыдычную базу можа толькі адпаведны закон.
Які лёс законапраекта «Аб рабоце з суайчыннікамі за мяжой»?
– Я не зусім з вамі згодны, што сітуацыя з работай з замежнымі
суайчыннікамі нагадвае вядомую байку Крылова. У нас ёсць Камітэт па
справах рэлігій і нацыянальнасцяў, які прадстаўляе дзяржаву ў зносінах
з замежнымі беларусамі. I вядома, МЗС праз свае замежныя устано
вы ў краінах знаходжання непасрэдна падтрымлівае і развівае стасункі
з прадстаўнікамі беларускай меншасці. Гэтыя два ведамствы і нясуць
асноўны цяжар работы з суайчыннікамі.
Што датычыць вышэйпамянёнага законапраекта... Улічваючы яго
вялікую важнасць як для дзяржавы, так і для нашых замежных суайчыннікаў,
а таксама характар праблематыкі, на вырашэнне якой ён скіраваны,
гэты законапраект сёння дапрацоўваецца з улікам патрабаванняў часу
і пажаданняў беларусаў замежжа.
– А што здарылася з npaграмай «Беларусы свету»? Чаму яна не працуе?
Яна што, вычарпала сябе?
– Выкажу ўласнае меркаванне. З гэтай праграмай на працягу апошніх
гадоў адбыліся негатыўныя змены. Яна стала вельмі палітызаванай. Да яе
прыстасавалася, а часам, чаго хаваць, «прымазалася» шмат людзей, для якіх
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інтарэсы згуртавання беларусаў свету вакол сваёй этнічнай радзімы стаяць
не тое што на другім, а на дзесятым месцы. Hа першым жа – вырашэнне
ўласных палітычных і меркантыльных мэтаў. I калі пры рэалізацыі пра
грам пачаў губляцца першапачатковы змест задуманага, адбылася падмена
яе мэтаў і задач, натуральна, беларускім бокам было прынята рашэнне аб
прыпыненні яе фінансавання. I цікавая рэч – адразу ад «Беларусаў свету»
адкалоліся тыя, хто на словах больш за іншых «хварэў» за суайчыннікаў.
Такім чынам, праграма закончыла свой цыкл. Але гэта не азначае, што
прыпынена работа з беларусамі свету. Упэўнены, прыняцце Закона «Аб
рабоце з замежнымі суайчыннікамі» надасць новы магутны імпульс гэтай
дзейнасці. У тым ліку і новым напрамкам дзейнасці праграмы «Беларусы
свету».
– Не аднойчы гучалі прапановы аб неабходнасці стварэння за мяжой
культурна-інфармацыйных цэнтраў, дзе б і нашы суайчыннікі, і іншаземцы,
якія цікавяцца Беларуссю, маглі атрымаць свежую і разнастайную інфармацыю
аб нашай краіне і г. д. Што робіцца ў гэтым накірунку?
– Адзін з першых такіх цэнтраў мяркуецца адкрыць у Маскве. Там по
бач з нашым пасольствам у Расіі ў хуткім часе будзе набыты будынак (ёсць
адпаведная згода ўрада Масквы), дзе і размесціцца цэнтр. Ёсць планы
стварэння цэнтраў у Калінінградзе, Свярдлоўску, Краснадары – там, дзе
знаходзяцца аддзяленні беларускага пасольства ў РФ. Таксама маем на
мер адкрыць інфармацыйна-культурныя цэнтры ў Кіеве, Рызе, Берліне,
сталіцах шэрагу іншых краін. Там, дзе працуюць нашы дыпламатычныя
прадстаўніцтвы) і дзе ёсць магчымасць знайсці адпаведнае памяшканне.
Сёння ў цяжкую матэрыяльную сітуацыю трапіла Беларускае тава
рыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі259, арганізацыя
з 76-гадовай гісторыяй, цікавымі традыцыямі, ля вытокаў стварэння якой
стаялі Янка Купала, Цішка Гартны, Міхась Чарот і іншыя знакамітыя
прадстаўнікі нашай нацыянальнай інтэлігенцыі. З-за адсутнасці сродкаў
таварыства не можа працаваць на поўную сілу. Што рабіць яго калектыву?
Ведаю пра гэта. Адкажу коратка. У нас раней 22 грамадскія арганізацыі
фінансаваліся з дзяржаўнага бюджэту. Цяпер – не. Што рабіць у дадзе
най сітуацыі таварыству? Я думаю, яны могуць атрымаць дзяржаўнае
фінансаванне, але пад канкрэтныя праграмы, якія супрацоўнікі тавары
ства павінны прадставіць ва ўрад. Пасля іх зацвярджэння яны атрымаюць
адпаведнае фінансаванне. Але мушу заўважыць: калектыву таварыства
трэба вучыцца самому зарабляць грошы. У іх ёсць база, памяшканні. Ня
хай і выкарыстоўваюць іх для папаўнення свайго бюджэту.
– Якія ў вас асабіста ўражанні ад сустрэч з суайчыннікамі?
– Хачу падзяліцца адным назіраннем: нашы суайчыннікі, дзе б яны
цяпер ні жылі, цягнуцца да сваёй этнічнай радзімы. Гэта я адчуў і на вы
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шэйпамянёным з’ездзе ў Маскве, і ў Паўднёвай Афрыцы ў Йаганесбургу
на сусветным форуме па ўстойліваму развіццю, і ў Берліне ў час работы
кангрэса Рускай прэсы. I ўсюды беларусаў цікавіла: як там дома, якія зме
ны, што новага ў канкрэтных рэгіёнах Беларусі і г. д.
У Калінінградскай вобласці, дзе летам давялося пабываць, запомнілася
сустрэча з кіраўніком аўтаноміі «Калінінградскае зямляцтва беларусаў»
Іосіфам Грэчкам. Ён і яго сябры-беларусы гаварылі пра недахват
інфармацыі аб Беларусі. Гэты дэфіцыт, як я ўжо казаў вышэй, нам удалося
ў значнай ступені ліквідаваць сумеснымі намаганнямі.
Я лічу выключна важным тое, што большасць беларусаў замежжа
падтрымліваюць намаганні прэзідэнта і ўрада Беларусі па рэфармаванню
эканомікі, умацаванню ўплыву дзяржавы на палітычныя і эканамічныя пра
цэсы ўнутры краіны і на міжнароднай арэне, развіццю беларускай культуры,
навукі і мастацтва. Беларусь сёння – гэта цывілізаваная еўрапейская краіна,
якая беспаваротна зрабіла свой выбар на карысць устойлівага развіцця.
Нам, беларусам, ёсць чым ганарыцца ў свеце. I прыгожай старажытнай
культурай, і высокай духоўнасцю, і моцным інтэлектуальным патэнцыя
лам, і ўменнем працаваць. I знакамітых асоб зямля беларуская дала чала
вецтву нямала – ад геніяльнага асветніка эпохі Адраджэння Францыска
Скарыны да цяперашняга нобелеўскага лаўрэата Жарэса Алфёрава260.
Вельмі добра, што замежныя беларусы не забываюць свае карані, свой
родны кут, матчыну мову, не губляюць сувязі з мілай сэрцу беларускай Ай
чынай.
«Звязда». 2002. 19 лістапада.

№ 102
КАМЕНТАРЫЙ ПРЭС-САКРАТАРА МЗС
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ П. ЛАТУШКІ АДНОСНА РАЗГЛЯДУ
САВЕТАМ ЕС ПЫТАННЯ АБ БЕЛАРУСІ
г. Мінск

20 лістапада 2002 г.

Інфармацыйнымі агенцтвамі распаўсюджваецца інфармацыя аб тым,
што Савет Еўрапейскага саюза не прыняў рашэння аб адмове ў выдачы
віз беларускім службовым асобам261. Савет Еўрасаюза пакінуў гэта пы
танне на меркаванне кожнай краіны – члена ЕС. Якое рашэнне прынята
канкрэтна кожнай такой краінай, нам невядома, адзначыў прэс-сакратар
МЗС Беларусі. Любое рашэнне краіны – члена ЕС аб абмежаваннях у вы
дачы віз беларускім службовым асобам МЗС Беларусі будзе разглядаць як
дыяметральна супрацьлеглае агульнай рэкамендацыі Міжнароднай гру
пы наглядальнікаў за прэзідэнцкімі выбарамі ў Рэспубліцы Беларусь пад
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эгідай АБСЕ. Названыя рэкамендацыі гавораць аб контрп
 радуктыўнас
ці і неабходнасці адыходу ад палітыкі ізаляцыі ў адносінах да Беларусі на
вышэйшых узроўнях еўрапейскай палітыкі. У МЗС Беларусі лічаць, што
характар адносін паміж АБСЕ і Беларуссю не павінен вызначацца Еўраса
юзам, абсалютна непрымальна спроба краін ЕС падмяніць сабой АБСЕ.
Міністэрства замежных спраў Беларусі разглядае вынясенне пытання аб
абмежаванні ў выдачы віз на Савет ЕС як акт непрыкрытага націску на
суверэнную дзяржаву, накіраваны на адраджэнне небяспечнай практыкі
вырашэння палітычных праблем з пазіцыі сілы. Такія падыходы значна
ўскладняюць удзел Беларусі ў агульнаеўрапейскіх працэсах.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 4. С. 45.

№ 103
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВІЗІЦЕ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У РАСІЮ
г. Мінск

27 лістападa 2002 г.

27 лістапада 2002 г. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка ажыц
цявіў аднадзённы рабочы візіт у Расійскую Федэрацыю па запрашэнні
Прэзідэнта У. Пуціна.
Пасля прылёту ў Маскву А. Лукашэнка ў рабочай рэзідэнцыі правёў на
раду з членамі беларускай дэлегацыі. Першы намеснік Прэм’ер-міністра
Беларусі С. Сідорскі праінфармаваў аб выніках работы па падрыхтоўцы
сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі, а таксама аб выніках перагавораў бе
ларускага і расійскага ўрадаў.
Сустрэча А. Лукашэнкі і У. Пуціна была прысвечана абмеркаванню кро
каў па далейшым збліжэнні ў рамках інтэграцыйных працэсаў, бягучых
пытанняў двухбаковага гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва, у тым ліку
ўзаемадзеяння ў паліўна-энергетычнай сферы. Значную частку перагавораў
склала эканамічная тэматыка. Была пазітыўна ацэнена работа, праведзеная
ўрадамі ў эканамічнай сферы, у прыватнасці, па падрыхтоўцы да ўвядзення
адзінай валюты, прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў. Прэзідэнты
дамовіліся інтэнсіфікаваць інтэграцыйныя працэсы ў рамках работы над
Канстытуцыйным актам Саюзнай дзяржавы і прынялі рашэнне павысіць
узровень беларуска-расійскай камісіі па распрацоўцы гэтага дакумента.
У ходзе перагавораў прэзідэнты яшчэ раз пацвердзілі нязменнасць курсу
на беларуска-расійскую інтэграцыю. Кіраўнікі дзяржаў таксама вызначылі
каляндар сустрэч на вышэйшым узроўні на бліжэйшую перспектыву. Была
дасягнута згода аб далейшай каардынацыі знешнепалітычных дзеянняў
у апаведнасці з саюзнымі дамоўленасцямі. Прэзідэнты абмеркавалі аспекты
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ўзаемадзеяння з краінамі СНД, Еўрапейскага саюза. Канстатавана супад
зенне пазіцый адносна дзейнасці КНГ АБСЕ на тэрыторыі сваіх дзяржаў.
Падводзячы вынікі перагавораў А. Лукашэнка адзначыў, што быў раз
гледжаны ўвесь спектр узаемаадносін Беларусі і Расіі, падкрэсліў выніко
васць сустрэчы, якая дазволіла дасягнуць прагрэсу не толькі ў разуменні
назапашаных праблем, але і ў практычнай рэалізацыі асобных пытанняў.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 4. С. 17.

№ 104
АДКАЗ ПРЭС-САКРАТАРА МЗС П. ЛАТУШКІ
НА ПЫТАННЕ АГЕНЦТВ
 А «МЕДЫЯФАКТ» АБ РАЗВІЦЦІ
АДНОСІН БЕЛАРУСІ З АБСЕ
г. Мінск

28 лістапада 2002 г.

Пытанне: Ці можна казаць аб якіх-небудзь зрухах у адносінах Беларусі з
АБСЕ, тым больш з улікам учарашніх заяў Прэзідэнта Беларусі ў Маскве?
Адказ: Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка ўчора ў Маскве
яшчэ раз пацвердзіў тое, што ён даўно агучваў: па-першае, беларускі бок не
супраць прысутнасці АБСЕ ў Беларусі; па-другое, мандат гэтай прысутнас
ці павінен быць удакладнены таксама, як і формы прысутнасці. Аб гэтым
Міністр замежных спраў Беларусі казаў у Нью-Йорку Дзеюч
 аму старшыні
АБСЕ, Міністру замежных спраў Партугаліі. Аб гэтым беларускі бок казаў і
Генеральнаму сакратару АБСЕ падчас яго візіту 4 лістапада 2002 г. у Мінск.
Мы маем намер у бліжэйшы час пачаць перагаворы па сутнасці гэтага пы
тання.
У МЗС не выключаюць, што як першы крок можа быць яшчэ адна сус
трэча Міністра замежных спраў Беларусі з Генеральным сакратаром АБСЕ
для таго, каб канчаткова дамовіцца аб пачатку перагавораў і іх працэдуры.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 4. С. 46.

№ 105
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВІЗІЦЕ
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ Г. НАВІЦКАГА
Ў ІНДЫЮ
г. Мінск

[30] лістападa 2002 г.

26–29 лістапада 2002 г. Прэм’ер-міністр Беларусі Г. Навіцкі наведаў Рэс
публіку Індыя з урадавым візітам. Пасля афіцыйнай цырымоніі сустр
 эчы ў
Дэлі каля Прэзідэнцкага палаца Г. Навіцкі ў адказ на пытанні журналістаў
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адзначыў, што Індыя для Беларусі з’яўляецца дружалюбнай краінай, з якой
мы маем намер супрацоўнічаць не толькі ў эканоміцы, але і ва ўсіх сферах
міждзяржаўных адносін. Ён даў высокую ацэнку дзейнасці Індыі як лідэра
Руху недалучэння.
У пачатку візіту адбылася сустрэча беларускай дэлегацыі з Міністрам
абароны Індыі Дж. Фернандэсам. Галоўнай тэмай перагавораў было аб
меркаванне двухбаковага супрацоўніцтва ў ваенна-тэхнічнай галіне. Затым
Г. Навіцкі сустрэўся з дзелавымі коламі Дэлі. Цэнтральнай падзеяй візіту
сталася сустрэча Прэм’ер-міністра Беларусі з Прэзідэнтам Індыі А. Кала
мам262, падчас якой былі разгледжаны пытанні ўсяго спектра беларускаіндыйскага ўзаемадзеяння. Падкрэслена, што перспектывы двухбаковых
сувязей, асабліва ў гандлёва-эканамічнай і культурнай сферах, маюць не
вычэрпны патэнцыял. Г. Навіцкі выказаў пазітыўнае стаўленне да ініцы
ятывы Індыі па заключению Канвенцыі аб усеабдымным супрацоўніцтве
дзяржаў у барацьбе з міжнародным тэрарызмам у рамках ААН. Адбыліся
перагаворы Г. Навіцкага з Прэм’ер-міністрам Індыі А. Ваджпаі263. Была
падкрэслена зацікаўленасць дзвюх краін у дасягненні больш важкіх вынікаў
у развіцці эканомікі. Г. Навіцкі адзначыў, што ў Беларусі разглядаюць Індыю
як прызнанага лідэра краін, якія развіваюцца. Яна мае значную вагу ў сус
ветнай палітыцы і адыгрывае ключавую ролю ў забеспячэнні стабільнасці
Паўднёва-Азіяцкага рэгіёна. Прыярытэтны напрамак у сістэме беларускаіндыйскіх адносін будуць мець эканамічныя праекты, наладжванне пра
мых кантактаў паміж прадпрыемствамі, стварэнне зборачных вытвор
часцей. Пасля перагавораў былі падпісаны Міжурадавае пагадненне аб
садзейнічанні ажыццяўленню і ўзаемнай абароне інвестыцый, Мемарандум
аб узаемаразуменні па арганізацыі Дзён навукі Беларусі ў Індыі.
Падчас знаходжання ў Дэлі прайшлі сустрэчы Г. Навіцкага з Віцэ-прэ
зідэнтам Індыі Б. Шэкхаватам264, Віцэ-прэм’ерам Л. Адвані265, Міністрам
замежных спраў Я. Сінхам266. Дасягнута дамоўленасць аб візіце ў Бела
русь у 2003 г. Прэзідэнта Індыі А. Калама. Адбыліся таксама перагаворы
з Міністрам развіцця людскіх рэсурсаў, навукі і тэхнікі М. Джошы і Мі
ністр
 ам па пытаннях прыватызацыі, гандлю і прамысловасці А. Шоуры, у
ходзе якіх ішла размова аб пашырэнні ўзаемадзеяння ў галіне вытворчасці
новых матэрыялаў, прадукцыі нафтахіміі, мікраэлектронікі.
Каментуючы вынікі візіту, Г. Навіцкі адзначыў, што галоўным яго ак
цэнтам сталася выпрацоўка канкрэтных падыходаў да пашырэння гандлё
ва-эканамічнага і інвестыцыйнага супрацоўніцтва. На перагаворах у Дэлі
было дасягнута поўнае ўзаемаразуменне ў пытаннях як знешнепалітычна
га, так і эканамічнага характару.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 4. С. 15–17.
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№ 106
ВЫСТУПЛЕННЕ МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ М. М. ХВАСТОВА НА ПАСЯДЖЭННІ
САВЕТА МІНІСТР
 АЎ ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
ДЗЯРЖАЎ – УДЗЕЛЬНІЦ АБСЕ
г. Порта

7 снежня 2002 г.

Уважаемый господин Председатель,
Дамы и господа,
Наша встреча проходит в период глубокой трансформации всей архи
тектуры европейской безопасности. Мы должны переосмыслить вклад
ОБСЕ в общие усилия по обеспечению безопасности и сделать решитель
ный шаг к определению соответствующей роли Организации в новых об
стоятельствах.
ОБСЕ продолжает оставаться важным инструментом политического
диалога государств в целях решения актуальных проблем безопасности.
Именно из этого мы должны исходить в предстоящей работе над Стра
тегией ОБСЕ по противодействию угрозам стабильности и безопасности
в XXI веке.
Наши совместные меры в ответ на акты международного терроризма
ознаменовали новую и важную страницу в деятельности Организации. Мы
позитивно оцениваем результаты деятельности по претворению в жизнь
Бухарестского плана, в том числе и гармонизацию антитеррористического
законодательства. Республика Беларусь уже присоединилась к 9 из 12 ин
струментов ООН по борьбе с терроризмом, и в настоящее время заверша
ются внутренние процедуры по присоединению Беларуси к трем остав
шимся. Уверен, что принятие Хартии ОБСЕ по предотвращению и борьбе
с терроризмом углубит наше сотрудничество на этом направлении.
Среди многогранных задач, стоящих перед ОБСЕ, важнейшее значе
ние имеет продолжение реформы нашей Организации. Принято решение
о начале пересмотра Хельсинкской шкалы взносов в регулярный бюджет
ОБСЕ. Мы приняли переходную шкалу и поставили задачу более суще
ственного ее пересмотра к 2005 году. Но первые консультации в рамках
Рабочей группы по методологии шкалы взносов выявили существенные
противоречия по данному вопросу. Вынуждены также констатировать от
сутствие прогресса и по проблеме наделения ОБСЕ юридическим стату
сом и международной правоспособностью.
Считаем весьма актуальным дальнейшее реформирование полевой де
ятельности ОБСЕ. Очевидно, что эффективность миссий нашей Органи
зации во многом зависит от того, насколько ответственно каждая миссия
270

выполняет свой мандат, насколько тесно и конструктивно она сотрудни
чает с властями принимающего государства.
По нашему убеждению, главный критерий полевого присутствия ОБСЕ
должен быть следующий: соответствие такого присутствия прежде всего
интересам и потребностям принимающего государства. Без соблюдения
данного критерия деятельность миссий не имеет смысла и перспектив.
Мы приветствуем начавшееся исправление функционального дисба
ланса в деятельности Организации. Продуктивная работа созданного в со
ответствии с решениями Бухарестского заседания Подкомитета ОБСЕ по
экономическим и экологическим вопросам является хорошим тому при
мером. Необходимо повысить роль экологического и экономического из
мерения ОБСЕ, в том числе через предоставление дополнительных финан
совых и людских ресурсов офису Экономкоординатора.
По нашему мнению, дополнительную динамику в актуализации эконо
мического и экологического измерения придаст также работа над новым
документом ОБСЕ по развитию сотрудничества в этих областях, по при
меру Боннского документа 1990 года267.
По-прежнему считаем, что наша Организация должна уделять больше
внимания вопросам сокращения разрыва в экономическом развитии меж
ду странами региона ОБСЕ, помощи странам с переходной экономикой
в их интеграции в мировое хозяйство.
Мы также призываем не ослаблять внимания к проблемам нелегальной
миграции и визовой политики в европейском регионе. Сегодня Беларусь
сталкивается с большими трудностями в связи с увеличением потока не
легальной миграции в регионе ОБСЕ. Достаточно сказать, что на терри
тории нашей страны пребывает около 150 тысяч нелегальных мигрантов.
Трансграничные масштабы этой проблемы не позволяют Беларуси спра
виться с ней в одиночку, опираясь только на свои национальные ресурсы,
и мы надеемся на помощь ОБСЕ и Европейского союза.
Мы хотели бы также видеть большую активность ОБСЕ и в ликвидации
долгосрочных последствий крупных техногенных катастроф, включая ава
рию на Чернобыльской АЭС.
Ожидаем, что все эти вопросы найдут отражение в повестке дня Под
комитета по экономическим и экологическим вопросам в следующем году.
Организационная реформа начала приносить свои плоды и в военнополитическом измерении ОБСЕ. Мы с удовлетворением отмечаем ощу
тимые результаты работы Форума по сотрудничеству в области безопас
ности268 в текущем году. Но Форуму необходимо внести конкретный вклад
в решение перспективных задач, стоящих перед Организацией.
271

Актуальными для нас также являются назревшая адаптация Венского
документа 1999 года269 и дальнейшее развитие региональных мер доверия
и безопасности в военной области.
В контексте новой военно-политической ситуации в районе примене
ния Договора ОБСЕ мы приветствуем заявления Литвы, Латвии и Эстонии
о намерении присоединиться к адаптированному договору. Напомню, что
Беларусь остается единственной страной, ратифицировавшей адаптиро
ванный Договор ОБСЕ и депонировавшей инструмент о ратификации.
Господин Председатель,
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил мне
сделать заявление о нашей готовности незамедлительно начать перегово
ры о мандате присутствия ОБСЕ в Беларуси. Вчера я направил соответ
ствующее письмо на имя Министра иностранных дел Португалии.
Сожалеем, что наши неоднократные попытки предметно обсудить во
прос о замене КНГ ОБСЕ, не справившейся со своими задачами, новыми
формами сотрудничества натолкнулись на полное игнорирование нашей
позиции, даже на попытки обвинить нас в стремлении «развалить» Орга
низацию. Мы никогда не ставили под сомнение присутствие ОБСЕ в Бе
ларуси с целью реального содействия правительству. Если такой подход
приемлем для Европейского союза и Соединенных Штатов, мы быстро
достигнем желаемого результата. С другой стороны, визовые ограниче
ния ряда стран ЕС и Соединенных Штатов в отношении Беларуси долж
ны быть сняты незамедлительно. Республика Беларусь будет действовать
ответственно и внесет свой вклад в решение общих задач, стоящих перед
нашей Организацией.
Позвольте в заключение высказать слова благодарности Действующе
му председательству, Португалии, за большой вклад в работу Организации
и подготовку данной встречи.
Благодарю за внимание.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 4. С. 107–109.

№ 107
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ УДЗЕЛЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ Ў РАБОЦЕ 57-Й СЕСІІ
ГЕНЕРАЛЬНАЙ АСАМБЛЕІ ААН
г. Мінск

[21] снежня 2002 г.

10 сентября – 20 декабря 2002 г. в Нью-Йорке проходила основная часть
очередной 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ее работе приняла
участие делегация Республики Беларусь во главе с Министром иностран
ных дел М. Хвостовым.
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Главными темами, рассмотренными на сессии, были проблемы борьбы
с международным терроризмом и урегулирования региональных конфлик
тов, в первую очередь палестино-израильского, ситуация вокруг Ирака.
Важным элементом в деятельности ООН стало содействие африканским
странам в их усилиях по достижению устойчивого развития и решению
специфических проблем континента. В рамках общеполитической дискус
сии было проведено специальное пленарное заседание на высоком уровне,
посвященное поддержке инициативы африканских государств «Новое пар
тнерство в интересах развития Африки» (НЕПАД)270. Объектом присталь
ного внимания сессии явился также вопрос укрепления Организации Объ
единенных Наций и связанные с этим предложения Генерального секретаря
по ее дальнейшей реформе. Решение острейших проблем нового столетия
в условиях глобализации требует создания структур и механизмов, действие
которых будет последовательным, предсказуемым и эффективным. Обнов
ленная универсальная Организация послужит созданию необходимого по
тенциала для реализации целей и задач, содержащихся в Декларации ты
сячелетия, а также в итоговых документах Международной конференции
по финансированию развития и Всемирной встречи на высшем уровне по
устойчивому развитию.
Усилия белорусской делегации были сконцентрированы на вопросах
активизации и совершенствования деятельности ООН в области борьбы
с терроризмом, трансграничной преступностью, поддержания междуна
родного мира и безопасности, создания благоприятных условий для устой
чивого развития государств мира в эпоху глобализации, включая страны
с переходной экономикой, обеспечения реализации договоренностей по
минимизации долгосрочных последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС, реформирования ООН, расширении политических контактов с ру
ководством ООН и делегациями государств – членов Организации. Эти
аспекты нашли свое отражение в выступлении М. Хвостова в рамках об
щеполитической дискуссии.
Члены белорусской делегации приняли участие в пленарных заседани
ях и работе шести главных комитетов Генеральной Ассамблеи, сделали ряд
официальных выступлений. Оформлено соавторство Беларуси в отноше
нии резолюций по различным вопросам повестки дня: положению детей,
клонированию человека, реформе ООН, сотрудничеству с региональными
и международными организациями, международной безопасности и разоружению. Белорусская сторона озвучила с трибуны ООН совместное за
явление от имени группы стран СНГ по проблематике предупреждения
преступности и уголовного правосудия. Значительная работа была про
ведена делегатами по продвижению инициированных Республикой Бела
русь проектов резолюций «Запрещение разработки и производства новых
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видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия»,
«Интеграция стран с переходной экономикой в мировое хозяйство», кото
рые были приняты соответственно в Первом и Втором комитетах.
В целом Республике Беларусь удалось закрепить в итоговых документах
и решениях Генеральной Ассамблеи ООН национальные интересы и госу
дарственные приоритеты нашей страны в области внешней и внутренней
политики.
В ходе дискуссии по программе НЕПАД выступил М. Хвостов, который
высказал поддержку усилиям, предпринимаемым ООН по обеспечению
мира и устойчивого развития в Африке. Вниманию международного со
общества были также представлены конкретные предложения Беларуси по
организации сотрудничества нашей страны с государствами Африки для
реализации целей и задач НЕПАД.
Участие белорусской делегации в сессии Генассамблеи было исполь
зовано для дальнейшего расширения взаимодействия и развития рабо
чих контактов с руководством государств – членов ООН и Секретариата
Организации. Состоялись встречи М. Хвостова с главами делегаций Сул
таната Оман, Бахрейна, Португалии, Азербайджана, России, Украины,
Индонезии и Корейской Народно-Демократической Республики, а так
же с заместителем Генерального секретаря ООН по гуманитарным во
просам К. Ошимой, Исполнительным директором Детского фонда ООН
(ЮНИСЕФ271) К. Беллами272, председателем Контртеррористического
комитета Совета Безопасности ООН Дж. Гринстоком273, руководством
Американского еврейского комитета274, представителями американских
деловых кругов. В рамках своего участия в работе 57-й сессии ГА ООН ми
нистр дал интервью Русской службе радио ООН, в ходе которого сообщил
об основных целях и задачах работы белорусской делегации на форуме и
отметил приоритетный характер сотрудничества с ООН для нашего госу
дарства. Придавая первостепенное значение вопросам совершенствования
деятельности ООН, белорусская делегация выступила в ходе пленарного
заседания по докладу Генерального секретаря «Укрепление системы ООН:
программа дальнейших преобразований». Заместитель руководителя деле
гации А. Сычев изложил позицию Беларуси в отношении мер по дальней
шему реформированию системы ООН и внес конкретные предложения от
имени делегации по ряду вопросов.
Реальным вкладом в решение кризисной ситуации вокруг Ирака стало
выступление белорусского представителя на открытом заседании Совета
Безопасности ООН по Ираку, где была подтверждена приверженность Бела
руси политико-дипломатическому урегулированию иракского вопроса под
эгидой ООН и неприемлемость для белорусской стороны идеи проведения
любых односторонних силовых акций без соответствующего мандата ООН.
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В полной мере белорусская делегация использовала парламентское из
мерение в работе сессии для установления новых и более прочных связей
с представителями ООН и ее вспомогательных органов, парламентариями
других государств, а также приняла активное участие в работе по предо
ставлению Межпарламентскому Союзу статуса наблюдателя в Генеральной
Ассамблее. Во время пребывания в Нью-Йорке руководитель белорусской
делегации выступил на ежегодной встрече глав делегаций и министров
иностранных дел государств – членов Движения неприсоединения. В сво
ем выступлении М. Хвостов призвал членов ДН к активизации сотрудни
чества в целях формирования эффективной международной коалиции по
борьбе с международным терроризмом и урегулированию существующих
проблем в области поддержания международного мира и безопасности.
Была дана положительная оценка усилиям, направленным на повышение
эффективности деятельности ДН и укрепление его роли в международных
делах. Участники встречи приняли итоговую Декларацию, отражающую
позицию стран – членов ДН по наиболее актуальным пунктам повестки
дня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Участие делегации Республики Беларусь в 57-й сессии Генеральной Ас
самблеи ООН позволило расширить возможности для практической ре
ализации принятых программных документов Организации, способных
послужить интересам устойчивого социально-экономического развития
страны и динамичной активности ее внешней политики на международ
ной арене.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2002. № 4. С. 98–100.

№ 108
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ПАСЯДЖЭННІ ВЫШЭЙШАГА ДЗЯРЖАЎНАГА
САВЕТА САЮЗНАЙ ДЗЯРЖАВЫ
г. Мінск

20 студзеня 2003 г.

20 января 2003 г. в г. Минске прошло заседание Высшего Государствен
ного Совета Союзного государства (ВГС) с участием Президента Респу
блики Беларусь А. Лукашенко и Президента Российской Федерации
В. Путина.
19 января 2003 г., накануне заседания ВГС, А. Лукашенко принял В. Пу
тина в загородной резиденции «Дрозды». Президент России стал первым
гостем в доме руководителя белорусского государства, в связи с чем В. Пу
тин особо поблагодарил А. Лукашенко за этот «добрый жест». Переговоры
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в формате «один на один» продолжались четыре часа и были возобновле
ны утром 20 января.
Лидеры двух стран подробно обсудили вопросы двустороннего со
трудничества и актуальные аспекты белорусско-российской интеграции.
Во время встречи было подтверждено, что дальнейшее движение вперед
должно базироваться на последовательном и полном выполнении достиг
нутых ранее договоренностей, прежде всего Договора о создании Союзно
го государства и Программы действий по реализации его положений.
А. Лукашенко и В. Путин положительно оценили итоги взаимодей
ствия двух стран в торгово-экономической сфере, подчеркнув, что в 2002 г.
показатель торговли между государствами увеличился на 5 % и составил
около 10 млрд долл. США. Беларусь занимает 2-е место после Германии
по товарообороту с Россией. Президенты отметили, что эту позитивную
тенденцию нужно сохранить.
На рассмотрение участников заседания Высшего Государственного Со
вета было вынесено 10 вопросов, в том числе о выполнении Программы
действий по реализации положений Договора о создании Союзного го
сударства, о бюджете Союзного государства на 2003 г., о ходе подготовки
проекта концепции Конституционного акта Союзного государства и дру
гие. При этом Председатель ВГС, Президент Республики Беларусь А. Лу
кашенко подчеркнул, что все вопросы повестки дня качественно подго
товлены и согласованы сторонами.
Во время заседания члены ВГС отметили, что принятие бюджета на
2003 г. является поистине историческим, поскольку он впервые утвержден
своевременно – в начале года, что свидетельствует об ответственном от
ношении двух стран к развитию Союзного государства.
Лидеры Беларуси и России высказались за более эффективную работу
над проектом Конституционного акта. С этой целью был утвержден новый
состав комиссии по его подготовке во главе с сопредседателями – Предсе
дателем Палаты представителей Национального собрания Республики Бе
ларусь В. Поповым и Председателем Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации Г. Селезневым. Президент Беларуси вы
разил надежду, что к следующему заседанию Высшего Государственного
Совета будет подготовлен согласованный текст проекта этого основопола
гающего союзного документа.
Всесторонне проанализировав состояние торгово-экономического со
трудничества Беларуси и России, ВГС принял директиву, в которой пра
вительствам двух стран поручено принять меры по созданию условий для
расширения взаимной торговли, по завершению формирования единого
таможенного пространства и координации работы по обеспечению защи
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ты товаропроизводителей Беларуси и России от недобросовестной конку
ренции товаров из третьих стран на рынках Республики Беларусь и Рос
сийской Федерации.
По мнению А. Лукашенко, в 2002 г. были сделаны важные шаги по соз
данию равных условий для субъектов хозяйствования Беларуси и России.
В 2003 г. внимание будет акцентировано на решении социальных вопросов
(пенсионное обеспечение белорусских и российских граждан, оказание
им медицинских услуг и так далее), поскольку «союз создается в интересах
народов Беларуси и России», подчеркнул Президент. В этой связи лиде
рами двух стран утверждена Концепция социального развития Союзного
государства до 2005 г. На ее основании будет создан целый свод законов в
Беларуси и России, а также кодексы законов Союзного государства.
Участники заседания рассмотрели вопросы, касающиеся обеспечения
безопасности Союзного государства, функционирования региональной
группировки войск (сил) Беларуси и России в 2003 г., комплекс основных
мероприятий по реализации Концепции безопасности Союзного государ
ства на период до 2008 г.
Во время заседания достигнута договоренность о том, что весной 2003 г.
белорусская и российская стороны согласуют дальнейшие меры по вве
дению с 1 января 2005 г. российского рубля в качестве единой платежной
единицы на территории двух стран. А. Лукашенко при этом отметил, что
введение российского рубля в качестве платежного средства на террито
рии Беларуси должно осуществляться в строгом соответствии с положени
ями Договора о создании Союзного государства.
Выступая на заседании, Президент Беларуси заявил, что с белорусской
стороны нет никаких препятствий для создания совместного предприятия
по транспортировке российского газа в Европу через территорию Беларуси.
Несмотря на некоторое расхождение с установленным графиком, такое
предприятие появится к июлю 2003 г.
Президент России, в свою очередь, указал на необходимость совер
шенствования порядка взаимодействия в таможенной сфере, механизма
согласования и принятия решений по этим вопросам, отметив недопусти
мость ситуации, когда российские таможенные органы в одностороннем
порядке принимают решения без уведомления в необходимых случаях бе
лорусской стороны.
А. Лукашенко и В. Путин подчеркнули, что на высшем уровне приняты
все необходимые решения для придания динамики белорусско-россий
скому объединению. Теперь правительствам Беларуси и России, а также
национальным банкам двух стран предстоит активизировать работу по их
реализации.
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На итоговой пресс-конференции А. Лукашенко и В. Путин выразили
удовлетворение результатами состоявшихся переговоров и заседания ВГС.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 1. С. 102–104.

№ 109
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВІЗІЦЕ
ДЭЛЕГАЦЫІ РАБОЧАЙ ГРУПЫ ПА БЕЛАРУСІ
ПАРЛАМЕНЦКАЙ АСАМБЛЕІ АБСЕ
[8] лютaгa 2003 г.

г. Мінск

5–7 февраля 2003 г. в Минске находилась делегация Рабочей группы по
Беларуси Парламентской ассамблеи ОБСЕ во главе с У. Цапф275.
В рамках визита состоялась встреча У. Цапф с Председателем Совета
Республики Национального собрания Беларуси А. Войтовичем. В отно
шениях Беларуси и Парламентской ассамблеи ОБСЕ создались хорошие
предпосылки, чтобы сделать шаг вперед. «Мы никогда не отказывались
и не будем отказываться от контактов с европейскими парламентариями,
в том числе с Парламентской ассамблеей ОБСЕ, и хотим расширять со
трудничество», – отметил спикер. По мнению А. Войтовича, способство
вать этому процессу будет решение проблемы с открытием Офиса ОБСЕ
в Минске276. В свою очередь, У. Цапф напомнила об условиях, выстав
ленных ОБСЕ (расширение полномочий парламента, введение института
уполномоченного по правам человека, проведение открытых и справедли
вых выборов), выполнение которых позволит Национальному собранию
Беларуси возобновить работу в Парламентской ассамблее.
Во время встречи Министра иностранных дел Республики Беларусь
М. Хвостова с руководителем Рабочей группы также обсуждалась тема
членства Национального собрания Беларуси в Ассамблее, рассмотрены
отношения Республики Беларусь и ОБСЕ в целом, развитие сотрудни
чества с институтами Европейского союза, был затронут вопрос пригла
шения международных наблюдателей на местные выборы. В ходе обмена
мнениями министр отметил наличие позитивной динамики в данных об
ластях взаимодействия. Он подчеркнул, что дальнейшее конструктивное
развитие отношений требует срочной отмены визовых ограничений со
стороны стран Европейского союза и перехода от диалога к конкретно
му сотрудничеству со всеми европейскими организациями. У. Цапф по
ложительно оценила факт открытия в Минске Офиса ОБСЕ, а также на
значение его руководителем представителя Германии Э. Хайкена277. Глава
Рабочей группы не исключила, что открытие Офиса будет способствовать
изменению решения государств Евросоюза об ограничении въезда на свою
территорию высших должностных лиц Беларуси.
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В ходе визита состоялись также встречи делегации с Министром ин
формации М. Подгайным, представителями политических партий, не
правительственных организаций, профсоюзов, СМИ, главами посольств,
аккредитованных в Минске.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 1. С. 125.

№ 110
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ УДЗЕЛЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ Ў ПАСЯДЖЭННІ
САВЕТА БЯСПЕКІ ПА ІРАКУ
г. Мінск

18 лютaгa 2003 г.

18 февраля 2003 г. в Нью-Йорке состоялось открытое заседание Совета
Безопасности ООН по иракской проблематике, созванное по просьбе Дви
жения неприсоединения, в котором приняла участие белорусская делегация.
В выступлении исполняющего обязанности Постоянного представите
ля Республики Беларусь при ООН О. Иванова278 была вновь подтверждена
твердая и последовательная приверженность нашей страны политико-ди
пломатическому разрешению иракского вопроса под эгидой ООН. Под
черкнута также неприемлемость для Беларуси одностороннего использо
вания силы против Ирака в нарушение его суверенитета и территориальной
целостности и в обход Совета Безопасности ООН. О. Иванов высказался
за дальнейшее продолжение и интенсификацию инспекционной деятель
ности в Ираке и выразил уверенность, что всестороннее сотрудничество
Ирака с ООН и поступательная нормализация ирако-кувейтских отноше
ний станут залогом окончательного разрешения иракской проблемы. Со
ставным элементом мирного процесса является поэтапная отмена санк
ций в отношении Ирака.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 1. С. 115–116.

№ 111
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ АДНАЎЛЕННІ ПАЎНАПРАЎНАГА ЧЛЕНСТВА
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У ПАРЛАМЕНЦКАЙ АСАМБЛЕІ АБСЕ
г. Мінск

20 лютaгa 2003 г.

20 февраля 2003 г. в Вене на заседании Постоянного комитета Пар
ламентской ассамблеи ОБСЕ было принято решение о восстановлении
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полноправного членства Национального собрания Республики Беларусь
в Ассамблее.
Парламентские делегации Германии, Казахстана, России, Украины,
Молдовы, Канады, Великобритании выразили однозначное мнение, в со
ответствии с которым белорусский парламент имеет полное право быть
представленным в ПА ОБСЕ. Руководитель Рабочей группы ПА ОБСЕ
по Беларуси У. Цапф в своем заключительном слове также высказалась
за предоставление места Национальному собранию Республики Беларусь
в Ассамблее.
В результате голосования данных предложений Постоянным комите
том ПА ОБСЕ принято решение о восстановлении полноправного член
ства Национального собрания Республики Беларусь в Ассамблее.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 1. С. 125.

№ 112
ВЫТРЫМКІ З ІНТЭРВ’Ю ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПРАДСТ
 АЎНІКАМ БЕЛАРУСКІХ І ЗАМЕЖНЫХ СРОДКАЎ
МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ ПА ВЫНІКАХ
САМІТУ СНД У КІЕВЕ І ГАЛОЎНЫХ
ПЫТАННЯХ МІЖНАРОДНАЙ ПАЛІТЫКІ
г. Мінск

20 лютага 2003 г.

Лукашенко А. Г. Прежде чем вы зададите вопросы, я хочу просто объ
ясниться. Я поручил организовать пресс-конференцию для белорусских
журналистов с целью, как это обычно бывает, довести до общественности
ситуацию, которая складывалась на переговорах в Киеве в рамках Содру
жества Независимых Государств, о тех решениях, которые там были при
няты. Может быть, рассказать о тех нюансах, которые были недоступны ни
журналистам, ни общественности, на переговорах в Киеве. Но поскольку
интерес проявили и наши друзья из журналистского сообщества других го
сударств, особенно соседи, то, следуя нашему принципу не отгораживать
ся от этих вопросов, она превратилась в такую хорошую международную
встречу. Мы абсолютно открыты для диалога, и я в том числе.
Я готов отвечать на все ваши вопросы, но прежде все-таки хочу проин
формировать нашу общественность. Может быть, будет интерес и россий
ских, и украинских, и других средств массовой информации к этой про
блематике, я хотел бы проинформировать по тем проблемам и вопросам,
которые поднимались на переговорах в Киеве.
О повестке дня. Повестку дня вы знаете, но я еще раз напомню и все
нюансы, которые были связаны с этим.
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Первым вопросом повестки дня был вопрос о развитии взаимодействия
государств – участников СНГ в экономической сфере. Мы рассмотрели
основной вопрос этой глобальной проблемы – вопрос зоны свободной
торговли в рамках Содружества Независимых Государств.
Должен сказать, что этот вопрос уже набил оскомину. Мы уже несколь
ко раз его поднимаем, так или иначе, но он уже звучал много раз. Более
того, чтобы окончательно создать зону свободной торговли, не надо боль
ше вносить эти вопросы ни в какую повестку дня. И в Киеве этот вопрос
в повестку дня можно было не вносить. Почему? Потому что все решения,
которые надо принять, мы уже подписали. То есть мы подписали в рамках
СНГ решения, но некоторые государства не ратифицировали их внутри,
не провели внутригосударственные юридические процедуры. И больше
всего этих процедур не проведено как раз Россией и Украиной. Прежде
всего Россией. Россия утверждает, что если ввести зону свободной торгов
ли в рамках СНГ, то российский бюджет что-то потеряет. Да, действитель
но, потеряет, но много и приобретет. Если где-то будет потеря российско
го бюджета, то значительно больше доходов, прибыли получат субъекты
хозяйствования Российской Федерации и возрастет товарооборот между
государствами. И от этого бюджет, российский и украинский, значительно
больше получит, уже не говоря о том, что очень сильно будет продвигаться
рост ВВП, развитие промышленности, сельского хозяйства – реального
сектора экономики. В этом убеждать никого не надо, что это важно, что
зона свободной торговли нужна. И Россия заявила: мы даем график, вот
кладем на стол и в течение 2003 года мы ратифицируем все договоры и вве
дем зону свободной торговли на постсоветском пространстве, за исключе
нием Прибалтики, в рамках СНГ.
Если, забегая вперед, говорить об избрании Председателя СНГ, этот во
прос тоже рефреном, как-то полушутя, звучал: если Леонид Данилович279
возглавит Совет глав государств, то и карты в руки. Пожалуйста, Украина
больше всех инициирует этот вопрос, вот вы и должны решить его. На что
я в шутку сказал: если не решишь, то в конце года снимем с работы. В шут
ку, конечно, по-доброму.
Поэтому этот вопрос не новый для журналистов. В таком контексте он
обсуждался, и были приняты решения. Это основа – в 2003 году закончить
создание зоны свободной торговли на пространствах республик Содруже
ства Независимых Государств.
Почему это важно? Знаете, когда-то все государства СНГ «падали»
в производстве. Сейчас наметился рост ВВП. Где-то значительный, где-то
незначительный, но идет рост ВВП.
Что такое рост? Это значит, больше товаров производим, больше услуг.
И отсутствие зоны свободной торговли замыкает наши экономики в рам
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ках наших государств. Вот будет расти ВВП, а выхода на другие рынки нет,
традиционные рынки России, Казахстана, Беларуси, Украины. Нет выхо
да – начнется стагнация, начнется опять спад производства внутри стра
ны. Поэтому надо дать возможность свободно торговать этому государству.
Это касается всех государств. Но меньше Беларуси, поскольку мы в Союзе
с Россией значительно в этом направлении продвинулись. И во-вторых,
исключая Беларусь и Россию, у нас на 5 процентов в прошлом году возрос
товарооборот. У всех других государств и в целом в рамках СНГ товарообо
рот рухнул. Это тоже отсутствие зоны свободной торговли. Поэтому наш
прогресс, наше богатство именно в решении этого главного экономиче
ского вопроса. За текущий год мы должны разрешить этот вопрос, чтобы
дать возможность развиваться.
О чем еще говорили главы государств, обсуждая эту проблему? Не но
вые вопросы, но тем не менее я вас проинформирую.
Во-первых, по нашей инициативе вопрос быстро прошел, поскольку
я прямо заявил, что мы «заговорили», откровенно говоря, «заболтали» этот
вопрос. Не надо больше о нем говорить, давайте принимать решение. Если
мы зону свободной торговли создаем, она будет общая, тогда – это второй
главный момент – не надо уговаривать глав государств о единой внешней
политике, о единой оборонной политике, поскольку это наш рынок, это
наше пространство. Мы вместе должны его защищать. Мы не можем не
помогать России, не поддерживать ее, и в том числе в оборонных вопро
сах, если мы оттуда получаем ресурсы и сырье. Это естественно. Это один
из таких нюансов. Зона свободной торговли – это база для сотрудничества
и в области политики, и в области внешней политики, и в области оборон
ной политики.
Очень много говорили о блокировании Западом наших товаров. При
водился пример. Допустим, в России и в Украине в этом году был избы
ток зерна, определенное количество, несколько миллионов тонн. Их эко
номика не потребляет такое количество зерна, хотя в советские времена
больше потребляли. И Украина, и Россия готовы были на международных
рынках, по международным правилам, продать зерно. Никого не выпусти
ли. Ввели ограничения. Евросоюз, другие государства, США ввели огра
ничения, и ни тонны зерна ни Украина, ни Россия не продали. Это просто
пример. А таких фактов очень много. И было констатировано, что Запад
начинает прессинговать наши государства, которые были в рамках Совет
ского Союза. Поэтому мы вынуждены в этой связи предпринимать какието действия и какие-то меры. На что я сказал, что политика Запада – она
вообще-то известна давно. Они защищают свой рынок, своих товаропро
изводителей, но давайте, наконец, и мы поймем, что и нам тоже надо за
щищать свои собственные интересы.
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Очень много было посвящено в рамках этого разговора вопросу всту
пления бывших республик Советского Союза, а ныне республик, входя
щих в СНГ, в ВТО – Всемирную торговую организацию. Надо иметь в виду,
что уже четыре государства СНГ – Молдова, Грузия, Армения и Киргизия,
вошли в эту организацию и должны согласовывать свои действия. Так,
примерно, как делает сейчас Беларусь и Россия.
Вот такие вопросы поднимались в ходе разговора по первому вопросу.
При утверждении повестки дня у нас стоял вопрос о продолжении ми
ротворческой операции СНГ и продлении срока пребывания Коллектив
ных сил по поддержанию мира в зоне конфликта в Абхазии, в Грузии.
Российские средства массовой информации, особенно НТВ280, много
уделяли этому внимания, почему-то главным вопросом, как я замечал,
определяли этот вопрос, хотя он был абсолютно не главным. И как только
эту повестку дня зачитали и мы начали ее утверждать, Эдуард Амвросиевич
Шеварднадзе281 попросил снять этот вопрос с повестки дня, поскольку, как
он сказал, это может принести очень много проблем для него и для грузин.
Он называл известные проблемы, в том числе и электричка, и паспорта,
и различные заявления, очень много проблем. На что Президент России,
очень правильно я считаю, эта позиция еще со времен Бориса Николаеви
ча Ельцина присутствует, сказал, если наши миротворцы там не нужны, вы
скажите, мы их оттуда выведем. Но мне кажется, что Эдуард Амвросиевич
понимает, что без миротворцев, из Абхазии могут и наблюдатели ООН вы
ехать. Он понимает, что это может привести к плохим последствиям. Он
попросил отсрочить этот вопрос. Миротворцы пока остаются там. Этот
вопрос был снят, и было решено в течение двух недель или в крайнем слу
чае одного месяца доработать решение, и скорее всего в рабочем порядке
мы его подпишем. Думаю, что продление мандата состоится. Миротворцы
там остаются и выполняют свои функции.
Очень важный вопрос – третий вопрос. Он обозначен был как актуаль
ные международные региональные проблемы. Это вопрос вокруг Ирака,
Корейской Народной Демократической Республики, антитеррористиче
ской операции в Афганистане и вообще борьбы с международным терро
ризмом.
Борьбе с международным терроризмом, этой глобальной проблеме,
мы уделяем внимание не первый раз, об антитеррористической операции
в Афганистане в этом плане мы мало говорили, потому что уже известные
темы, уже говорено, переговорено очень много. Если мы не уделяли вни
мания этим разговорам, то вокруг вопросов Ирака и КНДР говорили до
статочно много. Позиция была единой. Что касается Ирака – надо делать
все, чтобы не допустить войны в том регионе, потому что это может при
вести к непоправимым последствиям. Начиная от того, я тут журналистов
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готов поддержать, они говорили о конфликте цивилизаций, и, несомнен
но, это приведет к непоправимому ущербу в международных отношениях,
международном праве. Нельзя допустить, чтобы в обход цивилизованных
форм отношений государств были употреблены какие-то варварские мето
ды. И договорились о том, что мы поддерживаем позицию России и Фран
ции, Германии и других государств. Допустим, кто-то считает, что в Ира
ке есть оружие массового поражения, ядерное оружие, то надо показать
это оружие. Соединенные Штаты, Великобритания и другие государства
такие заявления делают, то правильно сказал руководитель МАГАТЭ: вы
скажите, где это оружие лежит, мы пойдем, его там возьмем и всему миру
продемонстрируем. Никто это место не показал. То есть оружия массового
поражения уничтожения в Ираке на сегодняшний день нет. Поэтому надо
там продолжить инспекционную работу и ни в коем случае не развязывать
войну. Это единая политика, единая позиция, которая была выработана.
Что касается КНДР, то мы получили информацию и с российской сто
роны, и от глав других государств и пришли к выводу, что надо выполнять
те соглашения и те обещания, которые были даны Корейской Народной
Демократической Республике.
И самое главное – не загонять руководство КНДР в угол. Потому что
выход из угла один – только прямо. Что бы там, напротив, ни стояло, толь
ко прямо. Мы это хорошо знаем в Беларуси. Нас политически пытались и
пытаются загнать в угол. Поэтому мы поддерживаем такую политику. Надо
по-человечески, по-хорошему вести диалог с руководством КНДР. Тем бо
лее все знают, что такое корейцы, тем более в Северной Корее – это люди
очень решительные. И не надо дразнить людей, у которых есть оружие
массового поражения – и химическое, и биологическое, и ядерное.
Вот, что касается Ирака и КНДР.
Афіцыйны інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс]. –
Рэжым доступу: http://www.president.gov.by/press13388.print.html>.

№ 113
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ УДЗЕЛЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ Ў САМІЦЕ
РУХУ НЕДАЛУЧЭННЯ
[27] лютaгa 2003 г.

г. Мінск

20–26 февраля 2003 г. в г. Куала-Лумпур (Малайзия) состоялся XIII сам
мит стран – членов Движения неприсоединения (ДН), в котором приняла
участие делегация Республики Беларусь во главе с Министром иностран
ных дел М. Хвостовым. Встреча была самой представительной за всю исто
рию Движения. Из 114 стран-членов были представлены 111, из которых
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59 – на уровне глав государств и правительств. В качестве наблюдателей
и гостей присутствовали представители около 100 государств и организа
ций. В ходе встречи членами ДН стали Восточный Тимор и Сент-Винсент
и Гренадины.
Беларусь впервые участвовала в работе Саммита как полноправный
член Организации, была избрана вице-председателем встречи и предсе
дательствовала на пленарной сессии глав государств и правительств. На
торжественной церемонии открытия М. Хвостов произнес вступительное
слово от имени европейской региональной группы ДН.
XIII саммит стран – членов Движения неприсоединения проходил под
девизом «Продолжение возрождения Движения неприсоединения». В ходе
встречи участники выработали ряд основополагающих решений, включа
ющих задачи продвижения многосторонности как основы для построения
нового международного миропорядка, укрепления единства Движения,
основанного на общих интересах стран-членов, необходимости сосредо
точения на достижении позитивных результатов. Движению необходимо
быть действенным и активным в международных событиях, чтобы нахо
диться в центре процессов принятия решений, повышать эффективность
работы, улучшать координацию и сотрудничество стран-членов в ходе по
стоянных заседаний Координационного бюро, в полной мере использо
вать все существующие механизмы и структуры Движения, в том числе ре
гулярные встречи министров иностранных дел, способствовать усилению
роли ООН как основной организации, ответственной за международный
мир и безопасность. Малайзия в качестве нового Председателя на 3-лет
ний период заявила о своей готовности приложить максимум усилий для
возрождения Движения, придания нового импульса его деятельности.
М. Хвостов выступил на пленарном заседании Саммита и изложил ви
дение Правительством Республики Беларусь проблем развития современ
ного мира. Результативно использовались возможности многочисленных
контактов для активизации двусторонних отношений со странами – чле
нами ДН. В ходе встречи с Министром иностранных дел Малайзии было
передано личное послание Президента Беларуси А. Лукашенко в адрес
Председателя Движения неприсоединения, Премьер-министра Малай
зии М. Мохамада282. Состоялись двусторонние встречи с министрами
иностранных дел Венесуэлы, Вьетнама, Замбии, Индонезии, Суринама,
Индии, Ливии, Республики Корея, проведены переговоры с Генеральным
директором ФАО283 Ж. Диуфом284. В качестве председателя М. Хвостов
возглавлял работу интерактивной министерской сессии «Продолжение
обновления Движения неприсоединения», после окончания которой про
вел консультации с председателями других сессий – министрами ино
странных дел Малайзии, ЮАР, Ирана и Ямайки.
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Основным результатом работы Саммита явилось принятие Заключи
тельного документа и Куала-Лумпурской декларации – программных до
кументов Движения по насущным проблемам международной повестки
дня, включая оценку ситуации в «горячих» точках мира, анализ экономи
ческих аспектов глобализации, реформирование ООН. Главы государств
также приняли заявление по ситуации вокруг Ирака и Палестины. В целом
принятые документы соответствуют подходам Беларуси по обозначенным
в них проблемам.
В рамках работы Саммита был впервые организован бизнес-форум для
государств – членов Движения, в котором принимала участие и делегация
Республики Беларусь. Основное внимание в работе форума было уделено
вопросам развития сотрудничества государств по линии Юг–Юг, пробле
мам, вызовам и перспективам, вытекающим из процессов глобализации,
путям устранения экономического разрыва между развитыми государства
ми Севера и развивающимися странами Юга. В выступлениях участников
бизнес-форума поднималась тема пересмотра подходов к основополага
ющим принципам многосторонней системы торговли, в первую очередь
ВТО. В ходе обсуждения проблемы глобализации и ее влияния на разви
тие мирохозяйственных связей выступил Первый заместитель Министра
экономики Беларуси Н. Зайченко. Он подтвердил приверженность нашей
страны базовым принципам Движения неприсоединения, отметил, что
проблемы, стоящие перед Беларусью и государствами Движения в отно
шении вызовов глобализации, практически схожи, в том числе и по инте
грации в систему международной торговли.
В рамках бизнес-форума прошел ряд двусторонних встреч членов бе
лорусской делегации с представителями деловых и политических кругов.
В частности, состоялись беседы с Генеральным секретарем АСЕАН285, гене
ральным секретарем индийских торговых и промышленных палат, дирек
тором и вице-президентом Азиатского института стратегии и лидерства286,
Министром предпринимательства и труда Свазиленда. Были распростра
нены печатные материалы о Республике Беларусь, в том числе экономикоинвестиционный обзор за 2002 г., каталог инвестиционных предложений
белорусских предприятий, а также информация о правовых основах дея
тельности инвесторов в Республике Беларусь.
Работа белорусской делегации в XIII саммите и бизнес-форуме стран –
членов Движения неприсоединения позволила представить широкому
кругу участников позицию Беларуси по основным международным про
блемам современности, закрепить в итоговых документах встречи поло
жения, отвечающие ее интересам, ознакомить с экономическими возмож
ностями государства.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 1. С. 121–123.
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№ 114
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У РАСІЙСКУЮ ФЕДЭРАЦЫЮ
г. Мінск

[24] лютaгa 2003 г.

22–23 лютага 2003 г. па запрашэнні Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі
У. Пуціна адбыўся рабочы візіт у Маскву Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
А. Лукашэнкі, дзе ён браў удзел ва ўрачыстасцях, прымеркаваных да Дня
абаронцаў Айчыны.
А. Лукашэнка, У. Пуцін, а таксама прэзідэнты Казахстана і Украіны
Н. Назарбаеў і Л. Кучма сталі ганаровымі гасцямі святочнага вечара ў Крам
лёўскім палацы. Пасля ўрачыстага канцэрта 22 лютага прайшлі нефарма
льныя перамовы чатырох прэзідэнтаў, якія былі прадоўжаны ў наступны
дзень. Па выніках гэтых сустрэч лідэры дзяржаў, пацвердзіўшы дамоўле
насці апошніх самітаў СНД у Кішынёве і Кіеве, прынялі рашэнне аб новым
этапе эканамічнай інтэграцыі і пачатку перамоў аб мерах, што неабходныя
для фарміравання адзінай эканамічнай прасторы287.
Як адзначана ў Заяве прэзідэнтаў, да верасня 2003 г. плануецца падрыхта
ваць пагадненне аб фарміраванні адзінай эканамічнай прасторы, узгодне
най эканамічнай палітыцы па шэрагу кірункаў, гарманізацыі адпаведнага
заканадаўства і стварэнні адзінай рэгулюючай міждзяржаўнай незалежнай
Камісіі па гандлі і тарыфах. Канчатковай мэтай дадзенай працы з’яўляецца
стварэнне Арганізацыі рэгіянальнай інтэграцыі288. У гэтай сувязі заснава
на сумесная Група высокага ўзроўню, зацверджаны мандат. Група будзе
размешчана ў Кіеве, яе ўзначаліць прадстаўнік Казахстана. Рашэнне, пры
нятае Беларуссю, Казахстанам, Расіяй і Украінай, не мае закрытага харак
тару, да яго ў далейшым змогуць далучыцца і іншыя дзяржавы.
Падводзячы вынікі сустрэч, А. Лукашэнка адзначыў, што ўдзельнікі пе
рамоў пацвердзілі намер зрабіць канкрэтныя крокі ў напрамку абароны
сваіх рынкаў, а таксама падтрымання традыцыйных гандлёвых сувязей.
Прэзідэнты заявілі, што ствараемая Арганізацыя рэгіянальнай інтэграцыі
ніяк
 ім чынам не стане альтэрнатывай СНД.
У Дзень абаронцаў Айчыны Л. Кучма, А. Лукашэнка, Н. Назарбаеў
і У. Пуцін усклалі гірлянду да помніка Невядомаму салдату ў Аляксандраў
скім садзе Маскоўскага Крамля.
23 лютага пасля святочных урачыстых мерапрыемстваў у падмаскоўным
гарналыжным спорткомплексе адбылася сустрэча прэзідэнтаў Беларусі
і Расіі, падчас якой былі абмеркаваны пытанні двухбаковага супрацоўніц
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тва пераважна ў фінансава-эканамічнай сферы, разгледжаны падрыхтоўка
праекта Канстытуцыйнага Акта і іншыя аспекты саюзнага будаўніцтв а.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 1. С. 12–13.

№ 115
ЗАЯВА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У СУВЯЗІ
З ПАЧАТКАМ ВАЕННЫХ ДЗЕЯННЯЎ СУПРАЦЬ ІРАКА
г. Мінск

20 сакавіка 2003 г.

Рэспубліка Беларусь выказвае глыбокую занепакоенасць у сувязі з па
чаткам Злучанымі Штатамі Амерыкі і Вялікабрытаніяй ваеннай аперацыі
супраць Ірака.
Ужыванне ўзброенай сілы супраць суверэннай дзяржавы без санкцыі
Савета Бяспекі ААН парушае асноўныя прынцыпы Статута ААН і міжна
роднага права. Дадзеныя дзеянні ігнаруюць думку большасці міжнароднай
супольнасці, прычыняюць урон існуючай сістэме міжнародных адносін
і рэзка абвастраюць абстаноўку ў Персідскім заліве і блізкаўсходнім рэгіёне.
Рэспубліка Беларусь выступае за хутчэйшае спыненне ваенных дзеян
няў і вырашэнне іракскага пытання выключна ў рамках статутных паўна
моцтваў Савета Бяспекі ААН, на які ўскладаецца галоўная адказнасць за
падтрыманне міжнароднага міру і бяспекі.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 2. С. 28.

№ 116
ВЫТРЫМКА З ДАВЕДКІ АБ СУПРАЦОЎНІЦТВЕ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ З КРАІНАМІ ЛАЦІНСКАЙ АМЕРЫКІ,
ПАДРЫХТАВАНАЙ У МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

Не пазней сакавіка 2003 г.

Началом отсчета истории двусторонних отношений Республики Бела
русь со странами Латинской Америки является провозглашение независи
мости и строительство суверенного белорусского государства. Дипломати
ческие отношения с ведущими странами региона (Аргентиной, Бразилией,
Колумбией, Кубой, Мексикой, Уругваем, Чили) установлены на протяже
нии 1992 г. В настоящее время Беларусь поддерживает дипломатические от
ношения с 27 из 33 суверенных государств Латинской Америки и Кариб
ского бассейна. С рядом островных Карибских стран (Багамские Острова,
Барбадос, Доминика, Сент-Кристофер и Невис, Тринидад и Тобаго), а так
же Суринамом эти отношения еще предстоит оформить. Сотрудничество со
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странами Латинской Америки способствует обеспечению многовекторно
сти и сбалансированности характера белорусской внешней политики.
Основополагающим фактором, который существенно сближает пози
ции Беларуси и стран Латинской Америки, является понимание того, что
стабильность в международных отношениях может опираться только на
многополюсное мироустройство.
Латиноамериканские страны придают большое значение процессу
расширения членского состава Совета Безопасности ООН и проведения
реформ в целях устранения диспропорций в нынешнем его составе, со
вершенствования механизмов принятия решений и придания адекватно
го характера процедурам работы с тем, чтобы в его составе нашли более
справедливое представительство все страны – члены ООН, призывают
соблюдать в ходе проведения реформы Совета Безопасности принципы
справедливого географического распределения и суверенного равенства
государств. Их чаяния созвучны позиции Беларуси: интересы стран Ла
тинской Америки и Карибского бассейна должны быть учтены при рас
ширении членского состава Совета Безопасности в силу юридических тра
диций и вклада региона в дело мира.
Особое место во внешнеполитической деятельности, как Беларуси, так
и латиноамериканских стран, занимают вопросы международной безопас
ности, разоружения, нераспространения ядерного оружия, либерализации
внешней торговли и борьбы с протекционизмом, укрепления демократии
и режима соблюдения прав человека, универсализации международного
права, повышения эффективности Движения неприсоединения, охраны
окружающей среды, борьбы с терроризмом, наркобизнесом и т. д.
Событием, оказавшим влияние на консолидацию позиций стран реги
она, явился теракт 11 сентября 2001 г. в США, который вызвал негативную
реакцию со стороны стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Проблема борьбы с терроризмом стала одной из центральных тем со
стоявшегося в ноябре 2001 г. в столице Перу 11-го Совещания глав госу
дарств и правительств Ибероамериканских государств, объединяющих
19 испано- и португалоязычных стран Латинской Америки, Испанию
и Португалию. Ибероамериканские страны взяли на себя обязательство
не оказывать помощь и не предоставлять убежища организаторам терро
ристических актов, где бы они ни происходили, а также оказывать содей
ствие в предании суду и экстрадиции террористов.
Усилия стран Латинской Америки направлены на поэтапное формиро
вание своей собственной концепции региональной безопасности, осно
ванной исключительно на политических средствах ее достижения. Широко
известно, что они первыми выступили с инициативой о договорно-право
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вом закреплении безъядерного статуса своего региона (Договор Тлате
лолко289) и обеспечивают его уже на протяжении более трех десятилетий.
К этим усилиям следует отнести также объявление Западного полушария
зоной, свободной от противопехотных мин, принятие региональной кон
венции, запрещающей незаконное производство и оборот огнестрельного
оружия. Поэтому инициатива Беларуси о создании в Центральной Европе
зоны свободной от ядерного оружия нашла живой отклик среди латиноамериканских стран.
Латинская Америка – один из наиболее динамично развивающихся
регионов. Несмотря на то что мировой финансовый кризис не обошел
стороной и экономику латиноамериканских стран, этот растущий и ем
кий рынок представляет для белорусской промышленности несомненный
интерес, в том числе и с точки зрения продвижения продукции машино
строения (тракторов, автомобилей) и нефтехимического комплекса (шин,
синтетических нитей, калийных удобрений).
Совпадение подходов Беларуси и стран Латинской Америки к широкому
спектру актуальных проблем современности является предпосылкой, кото
рая должна послужить активизации сотрудничества со странами региона.
Практическая линия белорусской внешней политики в Латинской Аме
рике направлена на то, чтобы с учетом этих благоприятных предпосылок
максимально содействовать расширению поля взаимодействия в мировой
политике, интенсификации взаимовыгодного экономического сотрудни
чества, разносторонних связей в культурной области, в сфере образова
ния, межчеловеческих контактов.
Единство задач, отсутствие политической доминанты и спорных про
блем во внешней политике большинства латиноамериканских стран,
взаимодополняемость экономик, взаимные симпатии народов являются
хорошими предпосылками к развитию двусторонних связей между Респу
бликой Беларусь и странами Латинской Америки, исключает искусствен
ные перепады в отношениях, придает им предсказуемость и стабильность.
Определенный опыт двустороннего сотрудничества накоплен в рамках
международных организаций. Так, страны Латинской Америки поддержа
ли предложение Беларуси предоставить ей с 1997 г. статус наблюдателя, а с
1998 г. – полноправного члена Движения неприсоединения. При поддерж
ке латиноамериканского парламента были восстановлены полномочия
Национального собрания Республики Беларусь в Межпарламентском Со
юзе. Страны Латинской Америки заявляют о своей поддержке конструк
тивной инициативы Республики Беларусь, направленной на установление
политического диалога с Группой Рио290 и Организацией американских
государств (ОАГ291).
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Развитие политического диалога и торгово-экономических связей Ре
спублики Беларусь со странами Латинской Америки находится в начале
своего пути, и в основе их лежит прагматичное, конструктивное начало.
Ведущие государства региона – Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили и
некоторые другие – могут быть партнерами Беларуси, наиболее адекват
ными уровню технологического развития нашей страны.
Важным этапом в белорусско-латиноамериканских отношениях стал пер
вый визит на Кубу 2–5 сентября 2000 г. Президента Республики Беларусь.
В 1999 г. состоялся первый официальный визит делегации Беларуси во
главе с Первым заместителем Министра иностранных дел в Уругвай, Чили
и Перу.
В 2001 г. состоялся визит Министра иностранных дел Республики Бела
русь в Коста-Рику для участия в 31-й сессии Генеральной ассамблеи ОАГ
и визит заместителя Министра в Коста-Рику, Панаму, Сент-Китс и Невис,
Сент-Люсию и Ямайку.
Республика Беларусь в последние годы проводит работу по расшире
нию своего дипломатического присутствия в регионе. Первое белорусское
Посольство было открыто в 1998 г. в Республике Куба. Открытие в 2000 г.
Посольства Беларуси в Аргентине и активизация его деятельности способ
ствуют в первую очередь торгово-экономическому сотрудничеству.
Расширение в ближайшее время связей с главным торговым партнером
Беларуси в регионе – Бразилией – является одним из многообещающих
направлений деятельности в Южно-Американском регионе. Открытое
в 2001 г., Генеральное консульство Беларуси в Рио-де-Жанейро призвано
способствовать углублению отношений с этим крупнейшим государством
Латинской Америки.
В Республике Беларусь действуют Посольство Республики Куба и По
четное консульство Восточной Республики Уругвай, а также аккредитова
ны по совместительству послы Аргентины, Боливии, Бразилии, Мексики,
Перу, Эквадора.
Роль стран Латинской Америки в торгово-экономических отношени
ях с Беларусью весьма значительна. Из них поставляются некоторые виды
ценного сырья, ряд видов оборудования и технологий, соответствующих
лучшим мировым стандартам, товаров широкого потребления и продо
вольствия. Латиноамериканские страны представляют интерес для бело
русских предприятий как обширный рынок сбыта производимой про
дукции, сырья и материалов. Имеются перспективы для широких продаж
в регионе сельскохозяйственной и дорожной техники, продукции маши
ностроения, электротехнических изделий, оптики и др.
Несмотря на схожесть тенденций развития и менталитета, общность
культуры стран региона, вопрос установления и развития устойчивых
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торгово-экономических связей со странами Латинской Америки лежит
не столько в плоскости общерегионального подхода со стороны Белару
си, сколько в необходимости поиска моделей и резервов активизации от
ношений Беларуси с каждой отдельно взятой латиноамериканской или
Карибской страной. Такой вывод можно сделать, анализируя состояние
двусторонней торговли, номенклатуру товарооборота и перспективные
проекты сотрудничества со странами региона.
В работе с регионом Латинской Америки существенное значение при
дается развитию договорно-правовой базы сотрудничества. В относи
тельно хорошем состоянии находится договорно-правовая база сотруд
ничества с Кубой. С остальными странами региона она только начинает
формироваться. На различных стадиях подготовки и согласования с экс
пертами Аргентины, Бразилии, Мексики, Перу, Уругвая, Чили, Эквадора
находятся проекты соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве
и о взаимном поощрении и защите инвестиций. Подписание этих согла
шений представляется важным для Республики Беларусь, так как позволи
ло бы в ближайшей перспективе наращивать потенциал сотрудничества.
В целом многие латиноамериканские государства уже переросли рам
ки стереотипных представлений о развивающихся странах. Латинская
Америка сегодня – это динамично растущий рынок с полумиллиардным
населением, объемом внешней торговли более 620 млрд долл. США, сум
марным валовым внутренним продуктом, превышающим 1,5 трлн долл.
США. Регион постепенно и уверенно начинает приобретать статус одного
из центров мировой хозяйственной активности.
Решая задачу развития торгово-экономических отношений между Бе
ларусью и странами Латинской Америки, следует исходить не только из
потребностей белорусского внутреннего рынка, но и реальных возможно
стей. Речь идет об установлении тесных контактов между белорусскими
и латиноамериканскими фирмами и предприятиями. Существенный про
рыв в белорусско-латиноамериканском торгово-экономическом сотруд
ничестве может быть достигнут лишь в том случае, когда промышленность
сможет предложить динамичному и требовательному латиноамерикан
скому рынку передовую, отвечающую современным требованиям про
дукцию, причем сделает это на условиях, выгодных не только для себя, но
и для потребителя.
Выход на латиноамериканские рынки должен быть многовекторным,
то есть осуществляться в рамках развития всех существующих ныне на
правлений и уровней внешнеэкономического сотрудничества с регионом,
что должно сопровождаться поддержкой со стороны государства, выража
ющейся в реальном стимулировании экспортных производств, содействии
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перспективным экспортерам товаров и услуг, «дипломатическом сопрово
ждении» наиболее крупных проектов.
Появление латиноамериканского вектора во внешней политике Бела
руси отвечает ее национальным интересам, основано на анализе сотрудни
чества ведущих государств мира со странами региона. Латинская Америка
важна для нас как один из мостов интеграции Беларуси в мировые полити
ческие и хозяйственные связи.
Развитие отношений со странами Латинской Америки отвечает не толь
ко политическим, но и экономическим интересам Республики Беларусь.
Латиноамериканский регион – один из центров мировой хозяйственной
активности.
Г. Ляшук,
начальник отдела Латинской Америки
Управления Америки МИД Республики Беларусь
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДВУСТОРОННЕЙ ТОРГОВЛИ
Благоприятствующим фактором является взаимодополняемость эконо
мик Беларуси и стран Латинской Америки. В отличие от западноевропей
ских государств, где возможности белорусского экспорта готовых изделий
и технологий существенно ограничены, Латинская Америка представляет
собой емкий, растущий и технологически приемлемый для белорусской
продукции рынок. Для Беларуси Латинская Америка важна как источник
некоторых видов ценного сырья, отдельных видов оборудования и техно
логий, товаров широкого потребления и продовольствия.
Несмотря на то что мировой финансовый кризис не обошел стороной
Латинскую Америку и на континенте замедлились темпы экономического
роста и сократились показатели импорта, удалось сохранить объемы бело
русского экспорта в регион и добиться их некоторого увеличения.
В 2002 г. товарооборот Беларуси со странами Южной Америки составил
271,6 млн долл. США и увеличился в сравнении с 2001 г. на 1,2 %.
Экспорт составил 113,8 млн долл. США, вырос на 1,5 %. Импорт соста
вил 157,8 млн долл., вырос на 1 %. Структура товарооборота по сравнению
с 2001 г. практически не изменилась, несколько снизилось отрицательное
сальдо двусторонней торговли и составило 44 млн долл. США.
Среди стран аккредитации белорусских загранучреждений экспорт уве
личился в Бразилию (на 16,6 %) и Чили (в 15 раз), снизился на Кубу (на
26,2 %) и в Мексику (на 20,6 %). В Аргентину экспорт составил 4,8 тыс.
долл. США, отсутствовал экспорт в Уругвай. Произошло увеличение экс
порта в Никарагуа и Панаму. В 2002 г. появился экспорт в Белиз (изделия
из стали) и Гондурас (калийные удобрения).
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По объему товарооборота и белорусского экспорта главным торговым
партнером Беларуси в Южной Америке является Бразилия. На втором ме
сте стоит Куба, на третьем – Мексика.
Основу белорусского экспорта в регион в 2002 г. составляли калийные
удобрения. Только калийные удобрения экспортировались в Венесуэлу,
Гондурас, Колумбию, Сальвадор, Чили, Эквадор. Калийные удобрения яв
лялись главной статьей экспорта в Бразилию, Мексику, Никарагуа. В свя
зи с переориентацией на другие рынки в сравнении с 2001 г. отсутствовал
экспорт калийных удобрений на Кубу и в Перу.
Прослеживается тенденция увеличения объемов поставок других основ
ных экспортных товаров: в Бразилию – подшипников, льняных тканей,
стекловолокна; на Кубу – электрооборудования, частей и оборудования
для автомобилей и тракторов, аппаратуры для управления электротоком,
арматуры для трубопроводов; в Мексику – изделий из черных металлов,
синтетических нитей и волокон.
Наметилась тенденция диверсификации экспорта. Появились новые
товарные группы в структуре экспорта в Бразилию (шины, оборудова
ние для термической обработки, синтетические нити, посуда), на Кубу
(оптика, электротрансформаторы, оборудование для сортировки грун
та, печатная продукция и др.), в Мексику (лазерные и ультразвуковые
станки), в Доминиканскую Республику (льняные ткани и ткани из ис
кусственного волокна, изделия из стали), в Перу (части и оборудование
для автомобилей и двигателей, спиртные напитки). Основу импорта со
ставлял сахар-сырец.
Г. Кисляк,
сотрудник отдела Латинской Америки
Управления Америки МИД Республики Беларусь
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 1. С. 45–51.

№ 117
ЗАЯВА ПАЛАТЫ ПРАДСТАЎНІКОЎ
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У СУВЯЗІ З ВАЙНОЙ СУПРАЦЬ РЭСПУБЛІКІ ІРАК
г. Мінск

2 красавіка 2003 г.

Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь глы
бока ўстрывожаная развязанай Злучанымі Штатамі Амерыкі і Вялікабры
таніяй вайной супраць Рэспублікі Ірак. На вачах ва ўсяго свету адбываец
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ца расправа з больш слабай дзяржавай. Масіраваным ракетна-бомбавым
ударам падвяргаюцца Багдад і іншыя іракскія гарады, гінуць ні ў чым не
вінаватыя мірныя жыхары, у тым ліку жанчыны і дзеці, разбураюцца пра
мысловыя аб’екты, грамадзянскія будынкі і жылыя дамы, пад пагрозай
знікнення аказаліся помнікі старажытных цывілізацый. Справакавана ма
савае бежанства. Наспяваюць гуманітарная і экалагічная катастрофы.
Ваенныя дзеянні супраць суверэннага Ірака разгорнуты ў аднабаковым
парадку, без рашэння Савета Бяспекі ААН, а таму павінны разглядацца
як акт агрэсіі. У выніку гэтай несанкцыяніраванай акцыі нанесены сур’
ёзны ўдар па аўтарытэту Арганізацыі Аб’яднаных Нацый, груба паруша
ецца яе Статут, парушаюцца агульнапрызнаныя прынцыпы міжнародных
адносінаў і нормы міжнароднага права.
Уварванне ўзброеных сіл ЗША і Вялікабрытаніі на тэрыторыю Ірака не
было выклікана аб’ектыўнай неабходнасцю, таму што гэта краіна не ўяў
ляла сабой рэальнай небяспекі для ЗША, іх саюзнікаў і іншых дзяржаў.
Палітычнае і ваеннае кіраўніцтва ЗША і Вялікабрытаніі не прыслухалася
да голасу розуму, не ўзяла пад увагу меркаванне міжнароднага супольніц
тва, што выявілася ў тым ліку і праз маштабныя антываенныя маніфеста
цыі, якія праходзяць па ўсім свеце.
Відавочна, што Злучаныя Штаты Амерыкі ініцыіравалі вайну супраць
Ірака не толькі з-за доступу да вельмі багатых радовішчаў нафты ў гэтым
рэгіёне, але і для таго, каб зацвердзіць сваё панаванне над светам і прадэманстр
 аваць магчымасць вырашаць лёсы іншых народаў пры дапамозе
ваеннай сілы.
Парламентарыі Рэспублікі Беларусь асуджаюць агрэсію супраць Рэс
публікі Ірак і лічаць, што ў вырашэнні вострых праблем сучаснага свету
ваенныя аперацыі не могуць служыць аргументам чыёй-небудзь праваты
і спосабам вырашэння канфлікту. Мы заяўляем, што выкліканыя вайной
з Іракам ахвяры і разбурэнні цалкам ляжаць на сумленні іх арганізатараў
і выканаўцаў.
Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь патра
буе спыніць бамбардзіроўкі Рэспублікі Ірак. Мы заклікаем ЗША, Вялікаб
рытанію і іх саюзнікаў праявіць разважлівасць і вывесці свае войскі з яе
тэрыторыі.
Беларускія парламентарыі звяртаюцца да Арганізацыі Аб’яднаных На
цый, парламентаў усіх дзяржаў і міжпарламенцкіх арганізацый з заклікам
прыняць усе неабходныя меры для спынення вайны з Іракам.
Іракскае пытанне павінна вырашацца выключна палітычнымі сродкамі
ў рамках паўнамоцтваў Савета Бяспекі ААН, на які ўскладзена адказнасць
за падтрыманне міру і бяспекі на нашай планеце.
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Нельга дапусціць далейшую эскалацыю канфлікту, вынікі якога могуць
стаць трагічнымі не толькі для іракскага народа, але і для ўсяго сусветнага
супольніцтва.
«Звязда».2003. 5 красавіка.

№ 118
ВЫТРЫМКА З ПАСЛАННЯ ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ДА БЕЛАРУСКАГА НАРОДА
І ПАРЛАМЕНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

16 красавіка 2003 г.

I. Международное положение Республики Беларусь.
Обеспечение международной и национальной безопасности
Главным событием мировой политики, конечно же, является воору
женное нападение США и Великобритании на Ирак.
Война была развязана в обход международных правовых норм. Жертвы
среди мирного иракского населения, женщин, детей, потери среди амери
канцев, англичан, граждан других государств – вот лишь первая, видимая
часть цены этой войны.
Заняв почти всю территорию Ирака, войска Соединенных Штатов
и Великобритании пока не предъявили даже косвенных свидетельств про
изводства или хранения Ираком оружия массового уничтожения, хотя это
было главным официальным предлогом для войны.
Очевидно, основная цель акции – не только Саддам Хусейн292, Ирак
и даже не нефть, а формирование нового порядка в мире с особыми пра
вами единственной сверхдержавы по произвольному использованию во
енной силы.
Послевоенный миропорядок, благодаря которому более полувека удава
лось избегать крупных агрессивных войн, основывался на недопустимости
применения вооруженной силы без решения Совета Безопасности ООН.
Совершив нападение на суверенное государство в нарушение Устава
Организации Объединенных Наций, Соединенные Штаты и Великобри
тания отбрасывают мир к тому времени, когда война признавалась при
емлемым инструментом внешней политики.
Создается опаснейший прецедент – отныне желание поменять неугод
ное руководство другого государства может быть достаточным основанием
для вооруженного нападения на него.
Мир возвращается к тому состоянию, когда международное право уже
не может защитить суверенитет и территориальную целостность государ
ства, не имеющего достаточно сил для отражения нападения.
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Мировое сообщество должно противостоять этой губительной тенден
ции, которая в конечном итоге обернется против всех, включая и амери
канский народ.
Беларусь вместе с подавляющим большинством стран мира делает все
от нее зависящее для восстановления нарушенного правопорядка и сохра
нения основанной на принципах международного права системы между
народной безопасности.
Наша страна, которая еще помнит ужасы Второй мировой, готова внести
посильный вклад в предотвращение гуманитарной катастрофы в Ираке.
Осуждая Америку за развязанную войну, за жертвы и страдания людей,
вызванные вторжением в Ирак, мы в то же время не злорадствуем по по
воду ее потерь.
США на сегодняшний день являются самой мощной и влиятельной
страной в мире. С этим трудно спорить. С Америкой нужно и можно нала
живать нормальные отношения. Конструктивно решать имеющиеся про
блемы. Мы об этом заявляли неоднократно, и в последние дни для подоб
ных заявлений появилось еще больше оснований.
Но не все зависит от нашей доброй воли. В Соединенных Штатах из
года в год не прекращаются попытки протащить через Конгресс преслову
тый акт о демократии в Беларуси, предусматривающий выделение на на
сильственную «демократизацию» нашей страны около полусотни миллио
нов долларов. Это легально.
Учитывая небольшую численность нашей оппозиции и уже сложивши
еся схемы «освоения» ею зарубежных грантов, следует ожидать появления
у нас 50-ти долларовых миллионеров за счет американских налогоплатель
щиков. Еще неизвестно, выделят ли американцы деньги (а я надеюсь, в Ва
шингтоне в конце концов возобладает трезвый подход к развитию отноше
ний с Беларусью), а уже белорусская оппозиция их начала активно делить.
Неужели Штатам так важна насильственная «демократизация» Беларуси?
Вряд ли. Скорее, это только официально заявленный повод. Истинной
целью атак на нашу страну является, в первую очередь, белорусско-рос
сийская интеграция, наш Союз.
В сложившихся условиях стратегический интерес Беларуси состоит
в дальнейшем развитии Союза Беларуси и России, придании союзным от
ношениям новой динамики.
Мы переживаем один из сложнейших этапов развития интеграции. Но
к числу важнейших достижений последнего года следует отнести то, что
даже при изменении подходов российского руководства к нашему Союзу
нам удалось сохранить, отстоять достигнутый уровень белорусско-россий
ских отношений и принципы, на которых основывается Союз.
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Руководство Беларуси считает дискуссию о вхождении нашей страны
в состав России исчерпанной. Суверенитет, государственная самостоя
тельность Беларуси (как и России) останутся незыблемыми – это не пред
мет переговоров. Путь поглощения большим государством меньшего –
исторический анахронизм, к которому нет смысла возвращаться.
У российского руководства есть понимание позиции белорусской сто
роны и готовность к конструктивному поиску путей дальнейшего станов
ления Союза на основе принципа суверенного равенства. В этой связи
вызывает недоумение суета некоторых депутатов, рассылающих письма со
стонами о потере Беларусью ее суверенитета.
Адресаты известны – Джордж Буш, Тони Блэр.
Неужели хотите заработать такой ценой политический капитал? На что
вы рассчитываете? Может быть, на иракский сценарий?
Должно же быть чувство меры и реальности. Вы же позорите не только
себя, но и страну. Разве это забота о независимости и светлом будущем для
своего народа, когда призывают зарубежные страны к вмешательству во
внутренние дела нашей страны? При этом хочу предупредить этих «раде
телей». Конечно, сценарий абсолютно нереальный. Но, не дай бог, поко
леблется ситуация в Беларуси – вы за это ответите сполна.
Дилемма (или вхождение в состав России, или откат от уже достигну
того уровня союзных отношений) является искусственной конструкцией.
Союз Беларуси и России, при всем своем несовершенстве, – это наиболее
высокий уровень взаимодействия среди республик, некогда составлявших
Советский Союз.
Его конструкция в принципе отвечает сложившейся в начале третьего
тысячелетия модели межгосударственной интеграции: сильные межгосу
дарственные структуры и суверенные государства-участники.
Наглядный и эффективный пример – Европейский союз, успешно
сочетающий суверенное равенство своих участников с делегированием
полномочий интеграционным структурам: до 70 процентов вопросов эко
номической жизни стран ЕС регулируется регламентами Комиссии Евро
пейских сообществ.
Союз Беларуси и России также сочетает государственную самостоя
тельность своих участников с делегированием полномочий интеграцион
ным структурам. Такая модель отношений – единственно жизнеспособ
ная, и ее надо развивать.
Проект Конституционного Акта, представленный совместной бело
русско-российской комиссией на рассмотрение Президентов, в целом от
вечает таким подходам. Он может быть вынесен на широкое обсуждение
и после доработки с учетом замечаний будет предложен на референдум.
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Проект Конституционного Акта развивает положения Договора о соз
дании Союзного государства, не внося в него принципиальных изменений.
Беларусь выступала и выступает за делегирование (на паритетной осно
ве) союзным структурам серьезных полномочий.
А в проекте Конституционного Акта закреплен тот уровень полномо
чий союзных структур, на который была готова Российская Федерация.
Возникает вопрос – надо ли проводить референдум, если Конституци
онный Акт не содержит положений, принципиально меняющих действу
ющий Договор?
Положительный ответ на этот вопрос становится очевидным, если
учесть то, что и действующий Договор сегодня применяется только в ча
сти, не противоречащей конституциям двух стран. По этой причине не
созданы парламент, судебные органы Союзного государства.
Принятый на референдуме Конституционный Акт станет документом
высшей юридической силы, правовым фундаментом строительства полно
ценных органов Союзного государства. При этом я хочу честно сказать вам
и народу: в руководстве России бытует, я считаю, ошибочное, односторон
нее мнение о том, что она на сегодняшний день не может по многим при
чинам, прежде всего внутренним, изменить свою Конституцию. Это якобы
должна делать Беларусь. Но я задаю вопрос руководству России: «А почему
вы считаете, что Беларусь может все поменять, в том числе и Конституцию,
а вы не можете?» Это касается и государственного строительства, и единой
валюты будущего Союза. Второе дело – односторонний подход к этим во
просам. Многие считают, что мы чуть ли не можем войти завтра в состав
России, однако не учитывают при этом последствий, прежде всего полити
ческих. Если кто-то в России думает о том, что Беларусь станет ее субъек
том, то это их грубая ошибка. Если мы говорим о Союзе, и особенно Союзе
тесном, чуть ли не едином государстве, то надо иметь в виду комплекс во
просов и направлений, которые возникнут при этом, – и экономические,
и политические, и военно-стратегические, и внешнеполитические. Не ду
маю, что разумные и трезвые силы России и Беларуси могут согласиться на
то, что Беларусь станет каким-то краем в Российской Федерации.
Конституционный Акт должен быть законом прямого действия, реально
уравнивающим права граждан, субъектов хозяйствования двух государств.
Принципы Договора о создании Союзного государства должны про
низывать все сферы белорусско-российского сотрудничества, включая
денежно-кредитную сферу. Введение единой денежной единицы станет
завершающей стадией, венцом целой системы совместных мер по эконо
мической интеграции, полного выполнения ранее достигнутых догово
ренностей о равных условиях хозяйствования.
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Как в политической сфере исключается поглощение одной страны дру
гой, так и в финансовой – недопустимо механическое замещение одной
валюты другой.
Необходим детально проработанный механизм управления валютнофинансовой сферой в Союзном государстве, в котором должны быть ого
ворены права нашей страны во всех сегментах денежного обращения.
Единственно приемлемым для Беларуси вариантом, и мы давно об этом
сказали России, является равный статус Национального банка Республики
Беларусь и Центрального банка Российской Федерации с делегированием
функций органа управления единого эмиссионного центра Межбанков
скому валютному союзу293. То есть мы уже определились, что нашей валю
той будет российский рубль, белорусы с этим не спорят. Определились и
в том, что это будет единый эмиссионный центр. Но вопрос не в этом. А
в том, кто будет управлять этими процессами? Мы считаем: Межбанков
ский валютный союз при равноправии двух банков.
Еще один принципиальный вопрос – это равенство белорусского и рос
сийского укладов экономической жизни в рамках Союзного государства.
Часть российской политической и экономической элиты пытается ставить
перспективу Союза в зависимость от принятия нашей страной российской
неолиберальной экономической модели, для которой характерны присво
ение основной части национального богатства небольшой группой так на
зываемых «олигархов», неприемлемо высокий разрыв между сверхбогаты
ми и беднейшими слоями общества.
Сложившаяся в Беларуси модель социально ориентированной рыноч
ной экономики рассматривается этими кберугами как препятствие бело
русско-российской экономической интеграции.
Разница в подходах к регулированию экономической жизни реально
существует, и было бы ошибкой ее игнорировать или замалчивать.
Но из этого надо делать правильные выводы. Прежде всего не отвечает
действительности тезис о том, что разница экономических укладов пре
пятствует созданию единого экономического пространства. Китай и Гон
конг, объединенные по принципу «одна страна – две системы», – убеди
тельное тому доказательство.
Правила экономической жизни Союзного государства должны созда
ваться, ориентируясь на самые современные, передовые международные
стандарты.
Исключительно важную роль в формировании правовой основы еди
ного экономического пространства призван играть Парламент Союзного
государства294.
Отрадно уже то, что именно белорусско-российский союз дает пример
для понимания необходимости интеграции и поддержки в странах СНГ
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этой идеи и только что изложенной мною модели. Но мы можем предложить
Российской Федерации и другой вариант государственного устройства Со
юза. Я не стану подробно на этом варианте останавливаться, но такие пору
чения мною даны. Мы можем предложить более радикальный вариант, если
Российская Федерация готова с ним согласиться. И в ближайшее время на
встрече с моим коллегой Владимиром Владимировичем Путиным я передам
ему этот вариант. Пока же он не подлежит публичному обсуждению.
На четырехсторонней встрече в Москве в феврале этого года президен
ты Беларуси, Казахстана, России и Украины еще раз попытались пред
ложить «живую формулу» для укрепления экономических связей между
нашими странами. Именно для этого мы пытаемся создать Организацию
регионального сотрудничества295.
Попробуем. Реальный потенциал здесь есть. Цель Группы высокого
уровня, независимой регулирующей Комиссии ясна – формирование еди
ного экономического пространства.
Важным экзаменом серьезности этих намерений четырех государств
станет их способность добиться согласования переговорных позиций при
вступлении во Всемирную торговую организацию.
Реальная отдача от интеграции с Россией, другими странами СНГ даст
возможность для осуществления полноценной политики на других на
правлениях. Только идти надо не с протянутой рукой, а с достойными
предложениями и проектами.
Этот год начался с «развязки» вопроса о присутствии ОБСЕ в Беларуси.
Я хочу высоко оценить деятельность депутатов, сумевших добиться
разрешения абсолютно надуманного конфликта относительно участия на
шего Национального собрания Республики Беларусь в Парламентской Ас
самблее ОБСЕ. Разумные и аргументированные доводы рано или поздно
находят отклик и собирают необходимое число сторонников. То же самое
я могу сказать и о так называемых визовых ограничениях, которые сегод
ня, похоже, остались в прошлом.
Считаю, что в таком же ключе должна продолжаться работа по восста
новлению статуса «специального приглашенного» в Парламентской Ас
самблее Совета Европы. Убежден, что мы услышаны и в этом органе.
Беларусь вносит достойный вклад в укрепление региональной безопас
ности и развитие общеевропейского сотрудничества.
Мы ожидаем, что это обстоятельство будет в полной мере учтено в раз
рабатываемой в настоящее время Евросоюзом политике новых углублен
ных отношений с будущими соседями в рамках концепции «широкой
Европы»296. У нас здесь достаточно точек соприкосновения. Это – возрас
тание внешнеторгового товарооборота, общие проекты по упрочению без
опасности, ликвидации последствий Чернобыля и другие.
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Исходя из политических и прежде всего экономических интересов не
обходимо активнее развивать наши отношения и с государствами других
регионов. Нужно полнее использовать наше членство и в Движении не
присоединения для углубления сотрудничества со странами Азии, Афри
ки, Латинской Америки.
Говоря о развитии наших отношений со странами Азии, хотел бы осо
бо выделить перспективы белорусско-китайских отношений. Экономиче
ская мощь и политическое влияние Китая на международной арене будут
неуклонно возрастать.
Также нам необходимо динамично развивать взаимовыгодные отноше
ния с Турцией, арабским миром.
Беларусь должна присутствовать во всех регионах мира, где это эконо
мически выгодно и сообразно ее национальным интересам. Действия бе
лорусской дипломатии на основных внешнеполитических направлениях
будут оцениваться, главным образом, с позиции их экономической эф
фективности и реализации мирных инициатив. И не надо тем, кто сегодня
занимается так или иначе внешней политикой, делать вид, что мы решаем
здесь глобальные вопросы и должны присутствовать чуть ли не в каждой
точке мира, как американцы. Нам это не надо, и мы на это не способны.
Сегодня все государства мира переосмысливают подходы к обеспече
нию международной и национальной безопасности. Думаю, вы все согла
ситесь с тем, насколько верным был сделанный в свое время выбор воен
но-стратегического союза с братской Россией.
Уважаемые товарищи!
Наша страна никому не угрожает и ни с кем не имеет конфликтов, чре
ватых вооруженными столкновениями. Реальной угрозы вооруженного
нападения на нашу страну не существует.
Но чтобы никому такая мысль не могла прийти в голову, мы должны
держать порох сухим.
Белорусско-российское единое оборонное пространство – важнейший
фактор обеспечения безопасности наших стран, региональной безопасно
сти в целом.
Я очень высоко оцениваю подготовленное к подписанию Соглашение
о совместной охране внешней границы Союза в воздушном простран
стве и создании единой региональной системы ПВО. Мы заинтересованы
в скорейшем его подписании.
Сегодня Беларусь – единственный верный и боеспособный, подчерки
ваю, боеспособный союзник России.
В результате целенаправленных и постоянно проводимых преобразова
ний белорусские Вооруженные Силы становятся мобильнее, материаль
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но и технически лучше оснащаются. Более того, мои последние действия
в последнее время, в том числе и посещения ведущих предприятий ВПК,
организуются и проводятся с единственной целью – скорейшей модерни
зацией наших Вооруженных Сил. И хочу сказать, что мы сегодня имеем
отдельные виды оружия, которое можно назвать оружием сдерживания
агрессора и его пособников. Это обычное оружие, но оно способно нане
сти значительный урон на значительных расстояниях от территории на
шего государства.
Со всей ответственностью заявляю – сегодня Беларусь располагает Во
оруженными Силами, по профессионализму, численности и оснащению
способными вести боевые действия на современном уровне.
Одновременно следует продолжить укрепление военной составляющей
Союзного государства и Договора о коллективной безопасности.
Преобразование Договора о коллективной безопасности в полномас
штабную региональную организацию требует скорейшего формирования
действенных механизмов и выработки конкретных направлений практи
ческой работы.
Важнейшим приоритетом для Беларуси остается активное участие
в международных и региональных системах безопасности.
В условиях, когда три из пяти граничащих с нами государств становятся
членами НАТО (а четвертая – Украина – стремится в альянс), мы должны
находить оптимальные формы взаимодействия с этим военно-политиче
ским блоком.
Заканчивая разговор в этом разделе, хочу коротко остановиться на бы
тующем в нашем обществе, да и в ваших кругах, мнении. Ну, а как же так,
президент говорит, что нет желающих воевать и т. д. и т. п., а постоянно
в средствах массовой информации, особенно российских, а также отдель
ных наших оппозиционных, слышится: мол, кто следующий в «оси зла»?
Они уже нас записали в «ось зла» и указывают пальцем на Беларусь в ряду
других государств. Уважаемые друзья, читайте и умейте читать между
строк. Я еще раз хочу повторить то, что недавно сказал. У них немного ума,
у этих людей, и потому они рисуют такие картинки. Внутренняя оппози
ция пытается запугать общество, насторожить его и этим самым, возмож
но, дестабилизировать обстановку в стране. Это им выгодно, поэтому они
указывают на свой народ и на свою страну, мол, вы следующие. Конечно,
есть такие «умники» и вне страны. Они тоже пытаются прессинговать нас,
запугать руководство страны. Но нас запугать невозможно. Даже создани
ем в своих государствах так называемых «фронтов защиты Беларуси». Мы
ни в чьей защите не нуждаемся, мы никого не просим, чтобы нас защища
ли. Мы в состоянии защититься сами и помочь другим это сделать, если
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это будет соответствовать нашим жизненно важным интересам. Я прошу
иметь это в виду, когда вы слышите подобные рассуждения об «оси зла», о
том, «кто следующий».
Афіцыйны інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс]. –
Рэжым доступу: http://www.president.gov.by/press14098.print.html>.

№ 120
ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРЭС-СЛУЖБЫ ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ УДЗЕЛЕ ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У ПАСЯДЖЭННІ МІЖДЗЯРЖАЎНАГА
САВЕТА ЕЎРАЗЭС І СЕСІІ САВЕТА КАЛЕКТЫЎНАЙ БЯСПЕКІ
г. Мінск

29 красавіка 2003 г.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял участие
в заседании Межгосударственного Совета Евразийского экономического
сообщества и сессии Совета коллективной безопасности, которые прошли
27–28 апреля в Республике Таджикистан (г. Душанбе).
Основной темой заседания Межгосударственного Совета Евразийского
экономического сообщества явилось обсуждение вопросов жизнедеятель
ности ЕврАзЭС и перспектив развития интеграционных процессов в рам
ках этой структуры.
Как отметил в своем выступлении Глава белорусского государства, эко
номическое сотрудничество «пятерки» должно основываться на прагма
тичном подходе, реальных потребностях и возможностях. Этот принцип
заложен в приоритетных направлениях развития ЕврАзЭС на 2003–2006
годы, которые 27 апреля утвердили президенты Беларуси, Казахстана,
Киргизии, России и Таджикистана. Документ регламентирует развитие
Сообщества в таких сферах, как формирование таможенного союза и еди
ной таможенной территории, проведение единой экономической полити
ки, развитие энергетического рынка и рынка капитала, создание Транс
портного союза, а также взаимодействие в агропромышленном комплексе.
Лидеры пяти стран рассмотрели вопрос о создании механизма защиты
внутренних рынков государств – членов ЕврАзЭС в условиях непримене
ния специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер
во взаимной торговле. Выступая по этому пункту повестки дня, Александр
Лукашенко отметил, что скорейший отход от применения государствами
Сообщества защитных мер во взаимной торговле является одним из ос
новных условий успешной реализации приоритетных направлений разви
тия ЕврАзЭС до 2006 года, а также устранения барьеров, препятствующих
формированию Единого экономического пространства. В этой связи бе
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лорусский лидер подверг критике позицию России, которая настаивает на
поэтапном решении этой проблемы, и был поддержан некоторыми други
ми участниками переговоров. Главы государств поручили правительствам
к 1 сентября подготовить предложения по данному документу и внести на
рассмотрение президентов.
Александр Лукашенко отметил важность продолжения согласования
таможенно-тарифной политики в отношении импорта товаров, гармони
зации налоговых законодательств, формирования общего баланса топлив
но-энергетических ресурсов, повышения эффективности использования
национальных транспортных комплексов. Пока же, по его мнению, в рам
ках ЕврАзЭС не предпринимаются конкретные шаги по выполнению ра
нее принятых договоренностей. Президент подчеркнул, что это касается
и новой интеграционной структуры – Организации региональной инте
грации, создаваемой по инициативе руководителей Беларуси, Казахста
на, России и Украины. «Группа экспертов высшего уровня соберется в мае
в Минске в четвертый раз, а движения вперед нет. Если так и дальше будет
продолжаться, то мы не будем участвовать в этой организации, поскольку
это лишь трата времени», – заявил он. Александр Лукашенко подчеркнул,
что нет необходимости изобретать новую модель интеграции – можно вос
пользоваться той, что уже отработана в рамках Союза Беларуси и России.
Лидеры Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсу
дили ряд аспектов двустороннего взаимодействия, координации действий
стран Сообщества по присоединению ко Всемирной торговой организа
ции, а также пути борьбы с наркотрафиком. Соответствующим службам
даны поручения внести предложения о противодействии распростране
нию наркотиков.
Важным моментом заседания явилось утверждение Статута Суда Евра
зийского экономического сообщества, создаваемого в целях обеспечения
единообразного применения действующих в рамках ЕврАзЭС докумен
тов, а также рассмотрения споров экономического характера. Принято
решение о том, что до формирования новой структуры ее функции будет
исполнять Экономический суд СНГ297.
Продлены на год полномочия нынешнего Председателя Межгосудар
ственного Совета ЕврАзЭС Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Принято решение о предоставлении Республике Армения статуса на
блюдателя при Евразийском экономическом сообществе. В настоящее
время статус наблюдателя имеют Молдова и Украина.
Очередное заседание в рамках ЕврАзЭС на уровне глав государств
пройдет в Казахстане.
В этот же день Президент Беларуси провел двустороннюю встречу с гла
вой Таджикистана Эмомали Рахмоновым. Стороны обсудили актуальные
аспекты взаимодействия.
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В понедельник, 28 апреля Александр Лукашенко принял участие в сес
сии Совета коллективной безопасности.
На встрече в узком составе президенты Армении, Беларуси, Казахстана,
Киргизии, России и Таджикистана обменялись мнениями о региональной
и международной обстановке и об основных задачах Организации Догово
ра о коллективной безопасности298.
В ходе расширенного заседания были рассмотрены организационноправовые аспекты становления новой Организации, ее финансового обе
спечения. Определены правовые рамки функционирования и полномочия
основных органов ОДКБ – Секретариата, советов министров иностран
ных дел и министров обороны, других.
Главы государств обсудили перспективы развития сотрудничества в рам
ках ОДКБ и выразили свою решимость активизировать взаимодействие по
обеспечению безопасности стран-участниц, дали поручения Секретариату
и другим органам найти пути устранения барьеров в сотрудничестве.
Выступая на встрече «шестерки», Александр Лукашенко заявил, что
Беларусь рассматривает полноценное сотрудничество в рамках Договора о
коллективной безопасности не только в качестве приоритета по обеспече
нию национальной безопасности, но и в качестве серьезного инструмента
в укреплении стабильности на постсоветском пространстве. По мнению
белорусского лидера, ОДКБ предоставляет уникальные возможности для
развития военно-политического и военно-технического сотрудничества.
Президент Беларуси выразил надежду, что создание полноценного Объ
единенного штаба ОДКБ, четкая работа органов Организации позволят
странам «шестерки» более эффективно реагировать на вызовы и угрозы
коллективной безопасности. По предложению белорусской стороны, этот
штаб станет рабочим органом как ОДКБ, так и Совета министров обороны
стран-участниц.
Как считает Александр Лукашенко, до сих пор не в полной мере создан
эффективный механизм практического воплощения уже принятых реше
ний. Нуждается в совершенствовании процедура согласования целей и
характера военно-политических контактов с третьими странами и между
народными организациями по вопросам международной и региональной
безопасности. Решению этого вопроса во многом будет способствовать
укрепление руководящей составляющей Организации – Секретариата,
убежден белорусский лидер.
Актуальность координации действий возрастает в связи с нынешней
ситуацией в мире, сказал Президент. Александр Лукашенко обратил
внимание на попытки некоторых стран разрушить существующую си
стему мирового порядка, ослабить ООН, провести линии раздела между
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государствами на постсоветском пространстве. «Несомненно, от реали
зации подобных замыслов не выиграет ни международная безопасность,
ни наше единство. Практика «разделяй и властвуй», возможно, и эф
фективна на каком-то отрезке времени, но впоследствии плоды такой
политики не принесут ничего хорошего для тех, кто добровольно стал ее
заложником», – заявил белорусский лидер.
По решению глав государств председательство в Совете коллективной
безопасности от Российской Федерации перешло к Республике Таджики
стан.
Александр Лукашенко подчеркнул, что взаимодействие в рамках ОДКБ
будет приоритетом для руководства нашей республики в военной сфере, так
же как и функционирование белорусско-российской группировки войск.
По итогам сессии президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кир
гизии, России и Таджикистана приняли совместное заявление, в котором
подчеркнули намерение стран – участниц ОДКБ внести достойный вклад
в укрепление антитеррористической коалиции, региональной и междуна
родной безопасности на основе общепризнанных норм и принципов меж
дународного права при координирующей роли ООН.
Ими отмечена необходимость тесной координации и согласования
действий мирового сообщества по разрешению афганского кризиса, спра
ведливого политического урегулирования иракской проблемы под эгидой
Совета Безопасности ООН, а также высказана готовность принять актив
ное участие в программах гуманитарной помощи и восстановления Ирака.
Афіцыйны інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс]. –
Рэжым доступу: http://www.president.gov.by/press13215.print.html>.

№ 120
ІНТЭРВ’Ю НАМЕСНІКА МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. СЫЧОВА ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»
АБ МІЖНАРОДНЫМ ЧАРНОБЫЛЬСКІМ СУПРАЦОЎНІЦТВЕ*
21 мая 2003 г.**

г. Мінск

– Аляксандр Мікалаевіч, нават вельмі прыблізнае параўнанне ацэнкі страт,
якія нанесены нашай краіне ў выніку Чарнобыльскай катастрофы (235 млрд
дол. ЗША), і сродкаў, якія былі выдаткаваныя на ліквідацыю наступстваў
аварыі (каля 13 млрд дол. ЗША ў перыяд з 1991 па 2002 г.), пераконвае
ў тым, што ў бліжэйшай перспектыве адной Беларусі вырашыць увесь ком* Матэрыял называецца
супрацоўніцтву».

«Як

надаць

імпульс

** Дата публікацыі.

307

міжнароднаму

чарнобыльскаму

плекс чарнобыльскіх праблем не пад сілу. Наколькі мы можам разлічваць на
міжнародную дапамогу?
– Мушу зазначыць, што і лічба 235 млрд дол. ЗША не з’яўляецца кан
чатковай. Яна можа быць істотна заніжанай па прычыне адсутнасці поў
ных ведаў аб доўгатэрміновых наступствах радыяцыйных аварый і склада
насці падліку грашовага эквіваленту вынікаў забруджвання навакольнага
асяроддзя, пагаршэння стану здароўя людзей і г. д.
Ужо шмат гадоў наша дзяржава мэтанакіравана, не шкадуючы сродкаў,
вядзе планамернае аднаўленне пацярпелых раёнаў, клапоціцца пра жыц
цё іх жыхароў. Але гэту работу ў значнай ступені ўскладняе абмежаванасць
рэсурсаў, якая выклікана, у прыватнасці, аб’ектыўнымі цяжкасцямі пера
ходу да рынкавай эканомікі. У дадзенай сітуацыі міжнароднае чарнобыль
скае супрацоўніцтва мае велізарнае значэнне.
Нагадаю, што Беларусь (тады БССР) першая заявіла пра неабходнасць
міжнароднага садзейнічання ў вывучэнні і пераадоленні наступств аў чар
нобыльскай аварыі напярэдадні яе трэцяй гадавіны – 12 красавіка 1989 г.
на 44-й сесіі Еўрапейскай эканамічнай камісіі ААН. 20 лютага 1990 г. наша
дзяржава афіцыйна звярнулася да сусветнай супольнасці за садзейнічан
нем і дапамогай. Сёлета Беларусь сумесна з Расіяй і Украінай ініцыіруе
чарговую рэзалюцыю, якая, мы разлічваем, зможа надаць новы імпульс
міжнароднаму чарнобыльскаму супрацоўніцтву.
– Калі ласка, больш падрабязна пра дзейнасць ААН у гэтай справе.
– Сёння ў рамках арганізацыі існуюць два каардынацыйных механіз
мы па чарнобыльскай праблематыцы: Міжустаноўчая мэтавая група ААН
па Чарнобылю, у якую ўваходзяць прадстаўнікі шэрагу спецустаноў ААН,
і Пяцібаковы каардынацыйны камітэт з прадстаўнікоў Беларусі, Расіі,
Украіны, Каардынатара ААН па міжнароднаму чарнобыльскаму супра
цоўніцтву (у рангу намесніка Генеральнага сакратара ААН) і яго намесні
ка (у рангу Рэгіянальнага дырэктара ПРААН па краінах Еўропы і СНД).
Дзейнасць мэтавай групы і каардынацыйнага камітэта сведчыць аб тым,
што сусветная супольнасць захоўвае інтарэс да Чарнобыля, нягледзя
чы на даволі доўгі перыяд пасля аварыі, іншыя катастрофы і гуманітар
ныя крызісы, якія прыцягваюць да сябе ўвагу і рэсурсы патэнцыяльных
партнёраў.
I гэта невыпадкова, бо назапашаны Беларуссю вопыт за 17 гадоў уліч
ваецца пры прыняцці рашэнняў у многіх галінах. Напрыклад, веды аб нас
тупст вах шырокамаштабнага радыеактыўнага забруджвання аказваюць
уплыў на развіццё ядзернай энергетыкі ва ўсім свеце. Таксама важны во
пыт арганізацыі супрацоўніцтва па пераадоленню наступстваў тэхнаген
най аварыі, якая мае трансгранічны характар. Мы лічым, што сёння ас
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ноўнай задачай ААН з’яўляецца актывізацыя намаганняў па прыцягненню
ўвагі сусветнай супольнасці да чарнобыльскай праблематыкі і мабілізацыі
сродкаў для фінансавання мэтавых праграм і праектаў. У гэтым кантэксце
ўяўляецца апраўданым правядзенне пад эгідай ААН тэматычных прэзен
тацый і дабрачынных кірмашоў, сустрэч і інтэрв’ю з палітыкамі, ток-шоу,
распаўсюджванне сувеніраў і памятных знакаў.
– А што робіць МЗС у гэтым накірунку?
– Наша міністэрства пастаянна інфармуе сусветную грамадскасць
аб праблемах наступстваў Чарнобыля, паўсюдна шукае донараў для іх
вырашэння. Напрыклад, мы шырока распаўсюджваем нацыянальныя
«чарнобыльскія» даклады, садзейнічаем з’яўленню ў замежных СМІ пуб
лікацый і інтэрв’ю прадстаўнікоў Беларусі, правядзенню інфармацыйнамастацкіх выставак, розных дабрачынных акцый, прасоўванню беларускіх
праектных прапаноў для фінансавання па лініі міжнародных арганізацый і
спецыялізаваных фондаў.
Выдатным інструментам для інфармавання аб постчарнобыльскіх
праблемах можа стаць інфармацыйная платформа ў сетцы Інтэрнэт, распрацаваная ў рамках сумеснага швейцарска-беларуска-ўкраінскага праек
та «Чарнобыльінфа». На сайце змешчаны матэрыялы і меркаванні прадс
таўнікоў урадавых і няўрадавых структур.
Зараз вядзецца актыўная работа па стварэнню міжнароднай навуковадаследчай сеткі па Чарнобылю пад эгідай ААН і міжнароднага навукова
га форуму па Чарнобылю пад эгідай Міжнароднага агенцтва па атамнай
энергіі (МАГАТЭ).
У рамках форуму намечана разглядаць медыцынскія і экалагічныя нас
тупств ы катастрофы. Дзейнасць форуму з’яўляецца асабліва важнай для
нашай краіны, бо недахват прызнаных міжнароднай супольнасцю наву
ковых даных аб наступствах Чарнобыля ў многім вызначаюць цяжкас
ці прыцягнення замежнай дапамогі ў Беларусь. Форум пачаў сваю рабо
ту ў лютым 2003 года. Яго вынікам стане правядзенне ў наступным годзе
міжнароднай канферэнцыі па выпрацоўцы стратэгіі далейшых дзеянняў
па ліквідацыі наступстваў катастрофы. Разам з тым хачу адзначыць, што
многія перспектыўныя праграмы былі прыпыненыя з-за адсутнасці фінан
савання.
– Значная крыніца міжнароднай дапамогі – дзейнасць замежных няўрада
вых дабрачынных арганізацый і прыватных ініцыятыў. Як Вы ацэньваеце іх
уклад?
– Так, у нашу краіну працягвае паступаць гуманітарная дапамога ў выглядзе тавараў і грашовых сродкаў з-за мяжы ад дабрачынных арганізацый.
Толькі «Канадская дапамога ахвярам Чарнобыля» ў рамках праекта па ра
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монту і рэканструкцыі ўстаноў сістэмы адукацыі, аховы здароўя і сацыя
льнай абароны, будаўніцтва водаачышчальных збудаванняў у Магілёўск
 ай
і Віцебскай абласцях выдаткавала 4,7 млн дол. ЗША.
Паводле даных Дэпартамента па гуманітарнай дзейнасці Кіраўніцтва
справамі Прэзідэнта Беларусі, летась у нашу краіну паступіла грузаў гума
нітарнай дапамогі на суму каля 45 млн дол. ЗША. А на аздараўленні за мя
жой пабывалі 60 тысяч беларускіх дзяцей. Пры гэтым самая значная гума
нітарная дапамога ў грашовым выглядзе паступіла з Вялікабрытаніі (больш
чым 13 млн дол. ЗША), а ў выглядзе тавараў і маёмасці – з Германіі (на суму
больш чым 17 млн дол. ЗША).
У чэрвені гэтага года наша міністэрства мяркуе наладзіць візіт у Бела
русь кіраўнікоў італьянскіх няўрадавых арганізацый, якія актыўна аказва
юць гуманітарную дапамогу нашым чарнобыльцам.
На жаль, многія з нашых грамадскіх арганізацый, каб атрымаць падтрымку і заваяваць давер замежных партнёраў, наўмысна згушчаюць фар
бы, перабольшваюць і без таго сур’ёзныя наступствы Чарнобыльскай
катастрофы. I пры гэтым беспадстаўна абвінавачваюць органы ўлады
ў бяздзейнасці. Гэта – заганны падыход. Мы павінны аб’яднаць свае на
маганні для барацьбы з наступствамі чарнобыльскай трагедыі і праз уста
ляванне партнёрскіх сувязяў, развіццё кантактаў фарміраваць пазітыўны
імідж Беларусі, садзейнічаць умацаванню яе суверэнітэту і эканамічнага
патэнцыялу.
– У сувязі з гэтым не магу не спытаць у Вас наконт перспектыў міжнарод
нага чарнобыльскага супрацоўніцтва.
– Можна сказаць, што Беларусь паступова прыняла на сябе лідзірую
чую ролю ў міжнародным супрацоўніцтве па пераадоленню наступстваў
катастрофы. Менавіта наша краіна першая пачала развіццё новага пака
лення чарнобыльскіх ініцыятыў. Іх мэта – садзейнічаць устойліваму раз
віццю пацярпеўшых тэрыторый. У гэтым сэнсе характэрнай з’яўляецца
праграма «Супрацоўніцтва для рэабілітацыі» (СОПЕ299). Фаза яе актыў
най рэалізацыі пачалася сёлета. Прадугледжаны ўдзел у фінансаванні
асобных мерапрыемстваў праграмы з боку МЗС Францыі, Асацыяцыі
сельгасвытворцаў гэтай краіны, Упраўлення па развіццю і супрацоўніцтву
Федэральнага дэпартамента замежных спраў Швейцарыі і Камчарно
быля.
Цікавы факт: у рамках гэтай праграмы аб’яднаны фінансавыя і чалаве
чыя рэсурсы няўрадавых і дзяржаўных арганізацый Беларусі і замежных
краін.
Адным з вынікаў візіту ў нашу краіну намесніка Генеральнага сакра
тара ААН па гуманітарных пытаннях, Каардынатара ААН па міжнарод
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наму чарнобыльскаму супрацоўніцтву Кензо Ашымы (красавік 2002 года)
стала распрацоўка пакета з 9 новых праектаў па комплекснай рэабіліта
цыі пацярпеўшых тэрыторый*. Пошук фінансавання для гэтых праектаў,
з якіх на Беларусі плануецца рэалізаваць 3 – «Стварэнне сеткі крэдытных
саюзаў на пацярпеўшых тэрыторыях», «Стварэнне ўмоў для ўстойліва
га развіцця асабістых падсобных гаспадарак», «Адукацыя ў галіне аховы
здароўя і навыкаў здаровага ладу жыцця на пацярпеўшых ад чарнобыль
скай аварыі тэрыторыях», – вядзецца па лініі Праграмы развіцця ААН
(ПРААН).
«Звязда». 2003. 21 мая.

№ 121
ПАВЕДАМЛЕННЕ БЕЛТА АБ ЗАЯВЕ ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ НАСТУПСТВАХ МАГЧЫМАЙ
ПЕРАДЫСЛАКАЦЫІ АМЕРЫКАНСКІХ ВАЕННЫХ БАЗ
У ПОЛЬШЧУ**
5 чэрвеня 2003 г.***

г. Мінск

Беларусь разглядае магчымую перадыслакацыю амерыканскіх ваенных
баз у Польшчу і шэраг іншых усходнееўрапейскіх краін як «пагрозу нацы
янальнай бяспецы і нашым інтарэсам». Аб гэтым заявіў сёння прэзідэнт
Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў ходзе рабочай паездкі ў Брэсцкую воб
ласць.
Такое развіццё падзей, на думку кіраўніка дзяржавы, «было б неразум
ным з боку ЗША», паколькі ў гэтым выпадку іх войскі трапляюць у зону
нашай дасягальнасці. «Калі ЗША ўсё ж прымуць рашэнне перадыслацы
раваць свае сілы ў гэтым выпадку да граніц Беларусі, то наша краіна будзе вымушана адэкватна на гэта рэагаваць», – падкрэсліў прэзідэнт. Калі
сітуацыя будзе развівацца ў горшым для нас напрамку і ствараць нам па
грозу, то мы гэтыя пункты возьмем не толькі пад жорсткі кантроль, але і пад
прыцэл і будзем цікавіцца ўсім, што адбываецца на тэрыторыі Польшчы,
дадаў беларускі лідар. Аляксандр Лукашэнка перакананы, што аналагічнага
падыходу адносна набліжэння амерыканскіх войск
 аў прытрымліваецца
і Расія. Прэзідэнт падкрэсліў, што па гэтай праблеме наша рэспубліка мае
намер цесна супрацоўнічаць з Расійскай Федэрацыяй.
«Звязда». 2003. 5 чэрвеня.
* Гл. дак. № 56.
** Паведамленне называецца «Беларусь разглядае магчымую перадыслакацыю амерыканскіх
ваенных баз у Польшчу як “пагрозу нацыянальнай бяспецы і нашым інтарэсам”».
*** Дата публікацыі.
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№ 122
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВІЗІЦЕ
Ў БЕЛАРУСЬ ГЕНЕРАЛЬНАГА ДЫРЭКТАРА СУСВЕТНАЙ
АРГАНІЗАЦЫІ ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЙ УЛАСНАСЦІ К. ІДРЫСА
г. Мінск

[12] чэрвеня 2003 г.

10–11 чэрвеня 2003 г. адбыўся візіт Генеральнага дырэктара Сусвет
най арганізацыі інтэлектуальнай уласнасці300 К. Ідрыса301. Беларусь ста
ла першай краінай, якую ён наведаў пасля перавыбрання на гэту пасаду.
Пасля прыбыцця ў Мінск К. Ідрыс заявіў аб падтрымцы намаганняў урада
Беларусі па развіццю і стымуляванню інтэлектуальных працэсаў. На думку
Генеральнага дырэктара, Беларусь валодае вялікім патэнцыялам інтэлек
туальнай уласнасці, што вельмі актуальна для прыцягнення інвестыцый.
У першы дзень візіту адбылася сустрэча Міністра замежных спраў Бе
ларусі С. Мартынава з К. Ідрысам, падчас якой былі абмеркаваны перс
пектывы супрацоўніцтва паміж Беларуссю і САІУ. С. Мартынаў выказаў
упэўненасць у тым, што візіт Генеральнага дырэктара будзе цікавым і пас
пяховым. К. Ідрыс выказаў падзяку беларускаму боку за падтрымку ў час
яго перавыбрання, падкрэсліў імкненне ў рамках знаходжання ў Мінску
абмеркаваць з кіраўніцтвам Беларусі шырокае кола пытанняў двухбакова
га ўзаемадзеяння.
У ходзе сустрэчы з К. Ідрысам Прэзідэнт Беларусі А. Лукашэнка адзначыў, што наша краіна як інтэлектуальна развітая дзяржава з навука
ёмістай эканомікай вельмі зацікаўлена ў кантактах з САІУ. Беларусь мае
вялікую колькасць вынаходніцтваў і адкрыццяў, з’яўляецца ўдзельніцай
17 міжнародных дагавораў, адміністрацыйныя функцыі ў адносінах да якіх
выконвае арганізацыя, і ў сувязі з гэтым існуе поўнае разуменне важнас
ці інтэлектуальнай уласнасці ў развіцці эканомікі. Прэзідэнт запэўніў,
што Рэспубліка Беларусь належна выканае свае функцыі каардынатара
рэгіянальнай групы Усходняй Еўропы, Цэнтральнай Азіі і Каўказа ў САІУ.
К. Ідрыс, са свайго боку, выказаў намер падтрымаць намаганні і ініцыяты
вы беларускага кіраўніцтва ў пытаннях ператварэння рэсурсу інтэлектуа
льнай уласнасці ў эфектыўны сродак эканамічнага росту дзяржавы.
Прэм’ер-міністр Беларусі Г. Навіцкі падчас перамоў з К. Ідрысам заявіў, што ўрад выступае з прапановай стварэння ў рэспубліцы навучаль
нага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці для падрыхтоўкі спецыялістаў у
розных галінах эканомікі, праваахоўных органах, для навукова-даследчай
дзейнасці. З улікам геаграфічнага становішча Беларусі такі цэнтр можа
мець міжнароднае значэнне. Прэм’ер-міністр выказаў падзяку кіраўніку
САІУ за экспертную, кансультацыйную і матэрыяльную дапамогу Белару
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сі з боку арганізацыі. К. Ідрыс падтрымаў ініцыятыву стварэння міжна
роднага навучальнага цэнтра. Ён падкрэсліў таксама, што мэтай яго візіту
ў Мінск з’яўляецца далейшае развіццё і ўмацаванне плённага двухбако
вага супрацоўніцтва. Па выніках перамоў быў падпісаны Мемарандум аб
узаемаразуменні паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Сусветнай арганіза
цыяй інтэлектуальнай уласнасці.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 2. С. 16–17.

№ 123
ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРЭС-СЛУЖБЫ ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ НАРАДЗЕ ПА ПЫТАННЯХ
ВЫКАРЫСТАННЯ РАСІЙСКАГА РУБЛЯ Ў ЯКАСЦІ АДЗІНАЙ
ВАЛЮТЫ САЮЗНАЙ ДЗЯРЖАВЫ*
г. Мінск

18 чэрвеня 2003 г.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 18 чэрвеня пра
вёў нараду па пытаннях выкарыстання расійскага рубля ў якасці адзінай
валюты Саюзнай дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка лічыць гэта пытанне вельмі прынцыповым, па
колькі яно напрамую звязана не толькі са знешняй палітыкай. Гэта – пад
мурак далейшага развіцця нашай дзяржавы.
Дадзеная тэма не з’яўляецца новай, паколькі ўвядзенне адзінай грашо
вай адзінкі прадугледжана ў Дагаворы аб стварэнні Саюзнай дзяржавы і
плане мерапрыемстваў па яго рэалізацыі. Прэзідэнт падкрэсліў, што нічога
новага не адбываецца – мы ўсяго толькі дакладна кіруемся раней прапіса
ным планам дзеянняў, хаця гэты працэс крыху зацягнуўся па віне абедз
вюх краін. Як і было агаворана двума бакамі, спачатку механізм увядзення
адзінай грашовай адзінкі выпрацуюць эксперты, затым разгл
 едзяць цэн
тральныя банкі і ўрады краін і ўзгодняць з прэзідэнтамі, пасля чаго кіраўнікі
Беларусі і Расіі па выніках сумеснага абмеркавання прымуць камчатковае
рашэнне і ва ўстаноўленым парадку яго зацвердзяць. На сённяшні дзень
Урад Беларусі прадставіў свае напрацоўкі беларускаму лідару.
Аднак апошнім часам у СМІ, асабліва расійскіх, з’явілася шмат спеку
ляцый на дадзеную тэму. У сувязі з гэтым прэзідэнт падкрэсліў, што нія
кіх абяцанняў, заяў і запэўніванняў у час сустрэчы з намеснікам Старшы
ні Урада Расіі – Міністрам фінансаў Аляксеем Кудрыным302 і Старшынёй
расійскага Цэнтральнага банка Сяргеем Ігнацьевым303 не было і быць не
магло. Ніхто не абменьваў наш суверэнітэт на трэці, пяты ці дваццаць пяты
прэзідэнцкі тэрмін, заявіў Аляксандр Лукашэнка. I ў чарговы раз паўтарыў
*

Паведамленне называецца «Галоўнае – інтарэсы людзей і нацыянальнай эканомікі».
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для тых, хто спрабуе спекуляваць на гэтай тэматыцы, што яго асабістае
жыццё і лёс у палітыцы нічога не вартыя ў параўнанні з лёсам беларускага
народа і дзяржавы.
Закранаючы падобныя хлуслівыя выдумкі, прэзідэнт назваў яшчэ адзін
домысел, які фігуруе апошнім часам у СМІ, – аб магчымасці прадаўжэн
ня яго паўнамоцтваў праз рэферэндум. Аляксандр Лукашэнка заяв іў, што
ў Беларусі прэзідэнт будзе выбірацца толькі народам. На рэферэндуме гра
мадзяне могуць толькі пашырыць кола асоб, якім будзе прадастаўлена пра
ва балаціравацца на гэтую высокую дзяржаўную пасаду, дазволіўшы займаць яе больш як два тэрміны. Але стаць прэзідэнтам можна толькі праз
усенародныя адкрытыя выбары.
У рэспубліцы ідзе планамерная работа па рэалізацыі палажэнняў Дага
вора аб стварэнні Саюзнай дзяржавы, якія датычацца ўвядзення адзінай
валюты, з тым, каб былі створаны неабходныя гарантыі суверэнітэту Бела
русі і павышэння дабрабыту беларускага народа.
Пры гэтым прэзідэнт сфармуляваў два канцэптуальныя пастулаты гэта
га працэсу. Валютны саюз, роўна як і саюз з Расіяй у цэлым, павінен буда
вацца толькі на раўнапраўнай аснове. Акрамя таго, пагадненне па адзінай
валюце можа быць падпісана і запушчана ў жыццё толькі пасля выканан
ня ўсіх раней дасягнутых беларуска-расійскіх дамоўленасцяў, накіраваных
на стварэнне Адзінай эканамічнай прасторы. Спачатку павінна быць за
бяспечана роўнасць правоў грамадзян дзвюх краін і ўмоў гаспадарання.
Адзіная валюта стане завяршальным вянцом гэтага ўсёабдымнага працэсу,
падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Аднак раўнапраўе, як лічыць прэзідэнт, гэта не значыць падзяліць па
роўну: Беларусь не патрабуе больш таго, што павінна атрымаць зыходзячы
з унутранага валавога прадукту.
Пагадненне аб адзінай валюце павінна быць не толькі зафіксаванае
ў дакументах, але і гарантаванае па ўсіх накірунках так, каб нікому не даз
волена было парушыць дагавор, падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Асноў
ныя палажэнні гэтага пагаднення будуць прапісаны ў Канст ытуцыйным
Акце Саюзнай дзяржавы, які прымуць на ўсенародным рэферэндуме ў на
шых краінах.
Прэзідэнт са шкадаваннем канстатаваў, што на сённяшні дзень шэраг ра
ней дасягнутых дамоўленасцяў не выкананы расійскім бокам (напрыклад, па
кампенсацыі страт беларускага боку ў памеры 150–200 млн долараў штогод
ад спагнання ўскосных падаткаў). Адсюль узнікае пытанне – дзе гарантыя,
што пагадненне па адзінай валюце таксама не будзе выкінута ў сметніцу?
Пры гэтым, падкрэсліў беларускі лідар, гарантыі павінны мець не толь
кі эканамічны, але і палітычны характар – Беларусь павінна паўнапраўна
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ўдзельнічаць у прыняцці і палітычных, эканамічных, прававых рашэнняў
у Саюзнай дзяржаве.
Што датычыцца Адзінага эмісійнага цэнтра Саюзнай дзяржавы, то, як
адзначыў кіраўнік дзяржавы, мы настойваем на тым, каб правілы ажыц
цяўлення эмісіі грошай (незалежна ад месца іх друкавання) прымаў над
банкаўск
 і савет, дзе два бакі будуць знаходзіцца ў роўным становішчы.
На нарадзе прэзідэнт заклікаў да таго, каб старанна былі ўзважаныя і па
зітыўныя, і адмоўныя бакі ўвядзення расійскага рубля. На думку кіраўніка
дзяржавы, увядзенне адзінай валюты – не самамэта, самае важнае – забяс
печыць павышэнне дабрабыту нашых грамадзян. Калі мы не будзем бачыць
такога выніку, то ні Беларусь, ні Расія не зробяць гэты крок. Палітычныя
гульні ў гэтым пытанні цалкам выключаныя, запэўніў кіраўнік дзяржавы.
Па абмяркоўваемай тэме на нарадзе разгарнулася вострая дыскусія. Та
му на працягу бліжэйшых паўтара-двух месяцаў беларускі бок дапрацуе
праект пагаднення аб увядзенні адзінай валюты, які стане асновай для ма
ючых адбыцца перагавораў прэзідэнтаў Беларусі і Расіі.
Прэзідэнт запатрабаваў не дапусціць кулуарнасці пры разглядзе гэта
га найважнейшага пытання. Павінна быць выслухана матываваная думка
прадстаўнікоў апазіцыі, вучоных. Кіраўнік дзяржавы не выключыў, што
давядзецца параіцца з грамадзянамі краіны. Пасля гэтага дакумент зноў
будзе разгледжаны на ўзроўні кіраўніка дзяржавы з улікам усяго спектра
меркаванняў.
Пры гэтым Беларусь строга прытрымліваецца дамоўленасцяў аб тым,
што з 1 студзеня 2005 года расійскі рубель павінен стаць адзіным плацеж
ным сродкам, а ў 2008 годзе неабходна перайсці на адзіную валюту.
Аднак пры прыняцці такіх рашэнняў галоўнае – інтарэсы людзей і на
цыянальнай эканомікі, падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
«Звязда». 2003. 19 чэрвеня.

№ 124
ЗАЯВА МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У СУВЯЗІ З ЗАКРЫЦЦЁМ
ПАСОЛЬСТВА ІЗРАІЛЯ Ў МІНСКУ
г. Мінск

5 жніўня 2003 г.

Міністэрства замежных спраў са шкадаваннем успрыняло афіцыйнае
паведамленне аб рашэнні ізраільскага боку закрыць Пасольства ў Беларусі
па фінансавых прычынах.
Разумеючы эканамічныя цяжкасці, з якімі сутыкаецца Ізраіль, бела
рускі бок, разам з тым, расцэньвае гэты крок як неспрыяльны імкненню
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развіваць паўнавартасныя адносіны з Беларуссю і контрпрадуктыўны для
беларуска-ізраільскага супрацоўніцтва па многіх напрамках.
На думку МЗС Беларусі, закрыцце ізраільскага дыпламатычнага прад
стаўніцтва ў Мінску прычыняе ўрон інтарэсам грамадзян Ізраіля, што ма
юць дзелавыя сувязі з Рэспублікай Беларусь, замінае дзейнасці міжнарод
ных яўрэйскіх арганізацый у Беларусі, а таксама абмяжоўвае магчымасці
развіцця гістарычна абумоўленых адносін паміж народамі дзвюх краін.
Беларускі бок пакідае за сабой права прыняць крокі ў адказ у парадку
ўзаемнасці.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 3. С. 17.

№ 125
АДКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. ЛУКАШЭНКІ
НА ПЫТАННЕ КАРЭСПАНДЭНТА «КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ПРАВДЫ» АБ РАЗВІЦЦІ АДНОСІН БЕЛАРУСІ
З КАЛІНІНГРАДСКАЙ ВОБЛАСЦЮ*
5 жніўня 2003 г.**

г. Мінск

Пытанне: Паважаны прэзідэнт! Год таму ў час візіту нашага губерната
ра ў Беларусь Вы ўжо адказвалі на пытанне аб перспектывах развіцця бе
ларуска-расійскіх адносінаў. Але цяпер я хацеў бы гэта шырокае пытанне
звузіць да тэмы, звязанай з інтэграцыяй нашага рэгіёна як пілотнага праекта
ў Еўрапейскае супольніцтва на той стадыі, на якой цяпер гэта адбываецца
пры ўступленні ў Еўрапейскі саюз Літвы і Польшчы. Хацелася б думку Вашу
даведацца наконт гэтага. I яшчэ такое пытанне. У нас ускладнілася, як Вы,
напэўна, ведаеце, прыгранічная сітуацыя на граніцы з Літвой. У нас узнікаюць
таксама складанасці каля Ашмян, прычым не першы год. Шмат скаргаў было
ў нашай газеце, былі сур’ёзныя крытычныя публікацыі наконт гэтага. Такое
адчуванне, што няма такой службы ўнутранай бяспекі, якая б займалася і вы
хаваннем, і пакараннем тых вашых мытных чыноўнікаў, якія паводзяць сябе,
мякка кажучы, некарэктна ў адносінах да расіян. Факты былі прыведзены,
пісьмы былі накіраваны, мытны камітэт рэагуе на гэта адпіскамі.
Аляксандр Лукашэнка. Што датычыцца першага пытання. Я не зусім до
бра, відаць, знаёмы з вашымі прапановамі па пілотнаму праекту, звязанаму
з ЕС. Я разумею так, што Калінінградская вобласць магла б стаць часткай
Еўрапейскага супольніцтва і гэта было б нейкім прыкладам для Расійскай
Федэрацыі, можа, у гэтым сутнасць такога праекта. Калінінгр
 адск
 ая во
бласць, дарэчы, не чужая для нас, там шмат беларусаў. I наогул, Вы ведае
* Адказ на прэс-канферэнцыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь сродкам масавай
інфармацыі рэгіёнаў Расіі.
** Дата публікацыі.
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це, што ў савецкія часы былі прапановы далучыць Калінінгр
 ад да Беларусі.
Але яны не былі рэалізаваны...
Я быў у Калінінградзе, і я супраць крайніх мераў – шарахання ў ЕС
і яшчэ кудысьці. Няхай на мяне літоўцы не крыўдуюць, яны ўмеюць вы
карыстоўваць усе свае рычагі, націск у тым ліку, каб рушыць наперад тыя
або іншыя інтарэсы. Вось я і сказаў тады, размаўляючы з вашым паслом,
а што вы кланяецеся, калі ласка, давайце задзейнічаем Гродна, давайце
задзейнічаем Мінск, калі вы не можаце, то мы сваёй кампаніяй «Белавія»
перавязём усіх жадаючых з Калінінграда на тэрыторыю нашай краіны. Аэ
рапорт у нас за кіламетр ад чыгуначнага вакзала. Паязды Мінск–Маск
ва ходзяць рэгулярна. За кароткі час можна быць у любым пункце нашай
Айчыны, нашай Саюзнай дзяржавы. Гэта нармальныя варыянты, не трэба
кланяцца і прасіць нейкія там паперкі, візы і ўніжаць рускіх людзей. Чаму
мы не можам выкарыстаць мноства варыянтаў? I няхай літоўцы на нас не
крыўдуюць. Залежнасць Літвы ад нас каласальная. 30 працэнтаў бюджэту
літоўскай дзяржавы фарміруецца за кошт перавалкі, перамяшчэння нашых
тавараў і грузаў у іх партах. Каля 5 мільёнаў тон толькі калійных угнаенняў
мы там перавальваем. Гэта вялікія грошы, якія Літва атрымлівае. Літва
павінна паважаць і цаніць за гэта і нас, а тым больш Расійскую Федэрацыю.
Бо Літва залежыць па энерганосьбітах больш, чым Беларусь ад Расіі. Я не
гавару, што трэба браць за горла і душыць, але там, дзе гуманітарныя агуль
началавечыя пытанні ўзнікаюць, трэба проста па-людску, па-чалавечы
да гэтага адносіцца. I я прапаноўваў кіраўніцтву Расіі: давайце мы выка
рыстаем усе фактары не націску, а пошуку інтарэсаў і для калінінградцаў
зробім абсалютна свабодны праезд туды і назад, выкарыстоўваючы ў тым
ліку і Беларусь. У другім пытанні вы ў нейкай ступені папракнулі нас у тым,
што мытныя органы сябе няправільна паводзяць. Можа быць. Гэта сігнал
для разбору гэтага пытання, паверце, што ўжо сёння да канца дня мы будзем разбірацца. Але я хацеў бы, каб гэта інфармацыя была адраснай, каб
мы ведалі, што не ў агульным разбірацца трэба, а разбірацца канкрэтна
з канкрэтнымі людзьмі або групамі. Разумееце, людзі ў нас цяпер розныя,
ёсць і такія, якім здаецца, што іх крыўдзяць. А я ведаю, што мы за апошнія
два гады наогул поўнасцю абнавілі мытны камітэт, працэнтаў 25 сядзяць
у турме. У нас сапраўды працэсы страшныя адбываліся на мытні. I вы дума
еце, што толькі мытнікі ў гэтым вінаваты? Ды многія для таго, каб не стаяць
у чарзе, адразу нясуць грошы... Мы жорстка адсочвалі гэтыя працэсы, мы
бачылі, што там адбываецца, і барацьба вядзецца. Калі б вы ўніклі ў яе, вы
сказалі б: гэта нейкія іншапланецяне ў Беларусі жывуць, у Расіі з гэтым ужо
даўно не змагаюцца. Мы самым жорсткім чынам стараемся выпальваць гэ
та гарачым жалезам. Можа, дзесьці нейкія факты негатыўныя ёсць, я вас
вельмі б прасіў, калі ўжо так здарылася, што вы тут, нас інфармаваць. Вы ўсё
роўна будзеце знаходзіцца ў кантакце з прэс-службай Прэзідэнта і з іншымі
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органамі, напішыце нам, разабраўшыся папярэдне, што за людзі, якія фак
ты. Паверце, адпісак не будзе, будуць прыняты самыя жорсткія меры, але
ваша заява ў другім пытанні паслужыць сапраўды сігналам для таго, каб на
Ашмянскай мытні самым прынцыповым чынам разабрацца.
Але я ведаю іншае. Калі з экранаў прагучала, што палітыкі вырашылі
калінінградскае пытанне, тысячы людзей не маглі перасячы граніцу, заста
ючыся на тэрыторыі рэспублікі. I да іх нашы людзі адносяцца, як да сваіх.
I малако, і хлеб знаходзяцца для таго, каб іх накарміць, дзесьці ўладкаваць,
пакуль там з Масквы сігналы пойдуць...
I яшчэ да вашага ведама, Аб пазіцыі кіраўніцтва Расіі. Калі калінінгр
 ад
скія пытанні пачалі рэгуляваць, з беларусамі наогул ніхто не размаўляў,
як быццам такой дзяржавы не існуе. Але, з аднаго боку, гэта для нас факт,
каб сказаць: ну вось бачыце, мы не робім перашкод і нічога не выгадваем
для сябе. Рагозін305 і іншыя, вы ж бачылі, з экрана заўсёды гаварылі: Літва,
Літва..., як быццам праз Беларусь расіяне не ездзілі. Гэта гаворыць аб тым,
што мы не ствараем ніякіх праблем у вырашэнні калінінградск
 ага пытан
ня. Але з намі трэба было б весці дыялог, таму што мы лепш ведаем, што ад
бываецца ў Калінінградзе, і вельмі многае можам зрабіць для Расіі ў плане
забеспячэння гэтых людзей і стварэння нармальных умоў і для перамяш
чэння калінінградцаў, і для жыцця, падкрэсліваю, і для жыцця. Мы маглі
б патэнцыялы Калінінградскай вобласці і Беларусі ўвязаць, і вам не трэба
было б будаваць пілотныя праекты па ўкараненню ў ЕС або прасоўванню ў
ЕС. Мы ў стане гэты мільённы анклаў забяспечыць усім неабходным. I калі
я быў у Калінінградскай вобласці некалькі гадоў таму, аб гэтым не гавары
лася шырока, але ўсё ж размова ішла, але чамусьці ўсе гэтыя прапановы
таксама аказаліся незапатрабаванымі. Таму давайце ўсё-такі мы паспрабу
ем ажыццявіць пілотны праект усходняга напрамку для Калінінградскай
вобласці, а не заходняга.
«Звязда». 2003. 5 жніўня.

№ 126
ІНТЭРВ’Ю НАМЕСНІКА МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. ГЕРАСІМЕНКІ ПРАГРАМЕ «А»
ПЕРШАГА НАЦЫЯНАЛЬНАГА КАНАЛА БЕЛАРУСКАГА РАДЫЁ
АБ ЗАКЛЮЧЭННІ МІЖУРАДАВАГА ПАГАДНЕННЯ
З ПОЛЬШЧАЙ АБ УЗАЕМНЫХ ПАЕЗДКАХ ГРАМАДЗЯН
г. Мінск

29 жніўня 2003 г.

Вопрос: Александр Михайлович, чем вызвана необходимость заключения
Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правитель
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ством Республики Польша о взаимных поездках граждан, которое было под
писано 26 августа?
Ответ: Прежде всего мне хотелось бы отметить, что белорусская сторо
на не являлась инициатором внесения каких-либо изменений в действу
ющий до настоящего времени безвизовый порядок пересечения нашей
общей границы гражданами обоих государств. Тем не менее мы с пони
манием отнеслись к обязательствам, которые принимает на себя польская
сторона в связи со вступлением в Европейский союз. С 1 октября полно
масштабные визовые отношения вводятся Польшей не только в отноше
нии граждан нашего государства, но и Украины, и России.
Именно поэтому мы и предложили найти пути минимизации послед
ствий введения Польшей полномасштабного визового режима в отно
шении белорусских граждан. Как известно, ежегодно нашими граждана
ми пересекается белорусско-польская граница 3,5 млн раз. Белорусский
и польский народы связывают исторически сложившиеся экономические,
культурные, родственные связи. Кроме того, Беларусь имеет с Польшей
один из самых протяженных участков общей границы, составляющий
407 километров.
Учитывая, что введение Польшей полномасштабного визового режима
болезненно сказалось бы на контактах граждан обоих государств и создало
бы дополнительные препятствия в поддержании родственных, культур
ных, хозяйственных связей, а также традиционно дружественных добро
соседских отношений между нашими государствами, польской стороне
и было предложено заключить межправительственное соглашение о вза
имных поездках граждан. Мы исходили из того, что данное соглашение
должно урегулировать порядок пересечения гражданами обоих государств
границы, предусмотреть упрощенные условия получения виз, а также пре
доставление льгот для наименее защищенных слоев населения.
Следует подчеркнуть, польская сторона в достаточной степени прояви
ла добрую волю, готовность к диалогу и заинтересованность в принятии
такого соглашения. Наше предложение было поддержано польской сторо
ной. Хотелось бы также отметить, что переговорный процесс был непро
стым. Каждая делегация – и это совершенно естественно и оправданно
в дипломатии любого уровня – имела свою точку зрения по практически
каждому пункту статьи соглашения, настойчиво отстаивала свою пози
цию. В итоге понадобилось несколько раундов консультаций и перегово
ров, длившихся более года.
Результатом этого процесса явилось подписание соглашения, которое
устанавливает минимальные ставки консульского сбора за выдачу виз на
основе взаимности в размере 10 евро за однократную визу и 50 евро за мно
гократную. В случае, если бы это соглашение не было подписано, ставка
консульского сбора составляла бы 100 евро.
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Вопрос: Александр Михайлович, Вы уже упомянули о существовании для
определенной категории граждан льгот в рамках этого соглашения. Каковы
они и кого они касаются?
Ответ: Подписанное 26 августа 2003 г. соглашение содержит обязатель
ство выдавать визы бесплатно гражданам государств в возрасте до 16 лет,
а также старше 65 лет; участникам мероприятий образовательного, куль
турного, научно-технического, спортивного характера, проводимых на
межправительственном или межведомственном уровнях; преподавателям,
учащимся, которые по международному обмену обучаются или препода
ют в вузах обеих стран. Кроме того, предусмотрено, что бесплатные визы
будут выдаваться нетрудоспособным инвалидам, а также гражданам, кото
рые посещают места захоронения близких родственников. Немаловажно
также и то, что члены рабочих органов еврорегионов «Неман», «Буг», «Бе
ловежская пуща»306, служебный персонал Белорусской железной дороги
также будут посещать Польшу на льготных условиях. Со снижением кон
сульского сбора на 50 % визы будут выдаваться также гражданам, осущест
вляющим поездки с целью посещения близких родственников, которые
проживают на территории Республики Польша.
Очень важным моментом этого соглашения является то, что предусмо
трен безвизовый транзитный проезд граждан Беларуси, имеющих визы либо
разрешения на проживание, выданные компетентными органами госу
дарств – участников Шенгенского соглашения, а также Чехии и Словакии.
Ежегодно белорусскими автомобильными перевозчиками совершается
более 120 тыс. грузопассажирских перевозок по территории Республики
Польша, из них 80 % – это транзит в соседние страны. И вот представьте,
если бы не было этого соглашения, какую сумму в евро пришлось бы пла
тить при каждой поездке. В случае отсутствия данного соглашения, обяза
тельное требование получения нашими грузоперевозчиками транзитных
виз в условиях введения полномасштабного визового режима отрицатель
но сказалось бы на количестве поездок белорусских водителей по терри
тории Польши. Как следствие, сократились бы объемы оказываемых ими
транспортных услуг, что повлекло бы для Республики Беларусь значитель
ные финансовые потери.
Еще я хотел бы отметить, что данным соглашением предусмотрен упро
щенный порядок выдачи виз, т. е. без предъявления приглашений. Од
нако это не исключает права потребовать в редких случаях документы,
подтверждающие цель поездки и срок предполагаемого пребывания за
границей. К этому надо быть готовым нашим гражданам.
Вопрос: А как это подтвердить, каким документом?
Ответ: Для этого необходимо будет просто предъявить свои документы
и объяснить цель поездки, может быть, в редких случаях, приглашение на
какой-нибудь симпозиум или другое мероприятие.
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У граждан могут возникнуть вопросы, где получать визы. В данном от
ношении белорусской и польской сторонами проведена очень большая
работа по определению мест выдачи виз, по усилению наших технических
служб. Допустим, краткосрочные визы граждане Беларуси будут полу
чать в консульском отделе Посольства Польши в г. Минске, а также гене
ральных консульствах Польши в городах Бресте и Гродно без предъявле
ния приглашений. Польские граждане смогут получать белорусские визы
в Варшаве, Белостоке, Бяла-Подляске, Гданьске.
Вопрос: Александр Михайлович, как известно, соглашение вступает в силу
с 1 октября текущего года. Когда уже можно будет обращаться за визами,
видимо, некоторым категориям граждан, которые хотят совершить эти
поездки, надо предложить поторопиться? И немаловажный вопрос: сроки
выдачи этих виз?
Ответ: Подписание соглашения – это половина дела. Сегодня мы всту
паем в практическую фазу его реализации.
Во избежание образования очередей в консульских службах с польской
стороной достигнута договоренность о том, что визы, которые будут дей
ствовать с 1 октября, можно будет получать уже начиная с 1 сентября. Не
обходим также отлаженный механизм реализации соглашения, исключа
ющий возникновение с 1 октября сложных моментов на границе, которые
затрагивали бы интересы людей и препятствовали запланированным по
ездкам. В этой связи предусмотрено введение переходного периода и при
менение соглашения для тех категорий граждан, которые в силу объектив
ных причин не смогли своевременно выполнить его условия.
Одним словом, работа наших экспертов не закончилась тем, что мы
подписали соглашение, она должна продолжаться в постоянном рабочем
режиме, во взаимодействии.
Я уверен, что после вступления Польши в Евросоюз граница между на
шими странами должна оставаться границей добрососедства, дружествен
ных отношений и, естественно, активного сотрудничества. Польша для
нас является очень важным торгово-экономическим партнером. Сегодня
она выходит уже на 3-е место среди других стран дальнего зарубежья по
объему товарооборота. У нас есть еще возможности увеличивать этот това
рооборот постоянно.
Вопрос: Александр Михайлович, можно ли отметить, что с момента
вступления Польши в Европейский союз визы, которые будут получать наши
граждане, будут приравнены к шенгенским визам, т. е. те люди, которые по
лучили визу для поездки в Польшу, могут путешествовать и по объединенной
Европе?
Ответ: Во-первых, Польша еще не стала членом Шенгенского согла
шения. Она, возможно, станет им, но не одновременно со вступлением
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в Евросоюз, а где-то не раньше 2006 г., поэтому это разные вещи. Тем бо
лее, тем гражданам, которые будут иметь шенгенскую визу, не потребуется
покупать транзитную визу через Польшу. Они будут свободно проезжать
через Польшу и другие страны Шенгенского соглашения.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 3. С. 19–21.

№ 127
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ УДЗЕЛЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ Ў КАНФЕРЭНЦЫІ
ПА САДЗЕЙНІЧАННЮ НАБЫЦЦЮ СІЛЫ ДАГАВОРА
АБ УСЕАГУЛЬНАЙ ЗАБАРОНЕ ЯДЗЕРНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ
[6] верасня 2003 г.

г. Мінск

3–5 сентября 2003 г. в Вене состоялась 3-я конференция по содействию
вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных ис
пытаний (ДВЗЯИ), в которой принимала участие делегация во главе с за
местителем Министра иностранных дел Беларуси А. Сычевым.
В ходе конференции обсуждался достигнутый прогресс в деятельности
по обеспечению подписания и ратификации Договора. Государства-участ
ники также приняли итоговую декларацию, представляющую собой по
литическое обращение ко всем странам предпринять меры по ускорению
процесса подписания и ратификации ДВЗЯИ. Кроме того, был согласован
пакет практических мер, включающий возможность создания поста спе
циального представителя и учреждения донорского целевого фонда для
финансирования инициатив по содействию вступлению Договора в силу.
В рамках работы конференции А. Сычев информировал участников
о подходах Беларуси к проблеме запрета ядерных испытаний. В частности,
было подчеркнуто, что в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС наша
страна с особой чувствительностью воспринимает все вопросы, связанные
с проблематикой ядерного нераспространения. Беларусь целиком и полно
стью поддерживает главную цель Договора – полное прекращение ядерных
испытаний и предотвращение распространения ядерного оружия. Вместе
с тем руководство Беларуси глубоко обеспокоено затягиванием процесса
вступления его в силу, что ставит под угрозу не только достигнутый про
гресс, но также может привести к возобновлению ядерных испытаний.
Состоялась встреча главы белорусской делегации с исполнительным
секретарем временного технического секретариата Подготовительной ко
миссии Организации по ДВЗЯИ В.Хоффманом307.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 3. С. 77–78.
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№ 128
ЗАЯВА ПРЭС-САКРАТАРА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АДНОСНА РАЗВІЦЦЯ СІТУАЦЫІ НА БЛІЗКІМ УСХОДЗЕ
г. Мінск

15 верасня 2003 г.

Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь з глыбокай занепа
коенасцю ўспрымае паведамленні аб разрастанні новага вітка гвалту на
Блізкім Усходзе.
Тэрарыстычныя акты, што адбыліся апошнімі днямі ў ізраільскіх гара
дах, і ўдары ўзброеных сіл Ізраіля па палесцінскіх паселішчах, якія забралі
жыцці мірных грамадзян, не могуць быць апраўданыя неабходнасцю да
сягнення палітычных мэт.
Асуджаючы любыя праявы гвалту, Рэспубліка Беларусь заклікае ўдзе
льнікаў і міжнародных каспонсараў працэсу ўрэгулявання распачаць усе
неабходныя меры па ўзнаўленню палітычнага дыялогу. Толькі перагавор
ны працэс, заснаваны на ўзаемным даверы і зважаннях, можа прывесці да
спынення кровапраліцця.
Асноўную занепакоенасць у сувязі з гэтым выклікае рашэнне ўрада Із
раіля аб высылцы Прэзідэнта Палесцінскай нацыянальнай аўтаноміі Ясі
ра Арафата за межы палесцінскай і ізраільскай тэрыторыі. Гэта рашэнне
сур’ёзна ўскладніць сітуацыю ў рэгіёне, рэалізацыю падтрыманага міжна
роднай супольнасцю плана «дарожная карта»308 і ўвогуле мірнае ўрэгуля
ванне на Блізкім Усходзе.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 4. С. 25.

№ 129
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ УДЗЕЛЕ
БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ Ў ПАСЯДЖЭННІ САВЕТА
КІРАЎНІКОЎ ДЗЯРЖАЎ – УДЗЕЛЬНІЦ СНД
г. Мінск

19 верасня 2003 г.

19 сентября 2003 г. в Ялте состоялось заседание Совета глав государств –
участников Содружества Независимых Государств, в котором принимал
участие Президент Республики Беларусь А. Лукашенко.
Одним из наиболее важных пунктов повестки дня на заседании стал
вопрос о дальнейшем развитии взаимодействия государств – участников
СНГ в экономической сфере. Главы государств подчеркнули необходи
мость скорейшего завершения процесса создания Единого экономиче
ского пространства. Одобренные ими экономические документы предус
матривают комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия
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стран СНГ в экономической сфере до 2010 г. и призваны окончательно
оформить зону свободной торговли.
В ходе заседания президенты одобрили Программу подготовки и празд
нования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пред
усматривающую, в частности, меры по увековечению памяти воинов
и повышению социальной защиты инвалидов, ветеранов ВОВ и лиц, при
равненных к ним, учредили юбилейную медаль «60 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». На рассмотрение глав государств
были вынесены также вопросы о поправках к Уставу Содружества Незави
симых Государств309, о защите участников уголовного процесса и Концеп
ция гармонизации национальных систем организации воздушного дви
жения стран – участниц СНГ. Президенты ознакомились с информацией
о ходе выполнения Программы действий по развитию СНГ на период до
2005 года, рассмотрели ряд вопросов организационного характера, в том
числе о возложении на Экономический Суд Содружества функций Суда
Евразийского экономического сообщества.
Важным итогом встречи в Крыму стало закрепление де-юре новой ин
теграционной инициативы президентов Беларуси, Казахстана, России
и Украины. Главы стран «четверки» подписали Соглашение о формиро
вании Единого экономического пространства (ЕЭП) и соответствующую
концепцию его создания. Проекты документов подготовлены по поруче
нию президентов Группой высокого уровня в короткие сроки и были пред
варительно одобрены четырьмя лидерами. Последние детали новой инте
грационной структуры были согласованы на четырехсторонней встрече
А. Лукашенко, В. Путина, Л. Кучмы и Н. Назарбаева, состоявшейся 18 сен
тября. По оценке глав государств, документы носят рамочный характер
и выполнены с учетом национальных интересов. Соглашение о ЕЭП пред
усматривает создание совместными усилиями благоприятных условий для
стабильного развития экономик, свободного перемещения товаров и гру
зов, повышения конкурентоспособности производимых «четверкой» госу
дарств товаров на внешнем рынке, а также тесное взаимодействие по во
просам вступления во Всемирную торговую организацию.
Главы государств акцентировали внимание на том, что Соглашение
о формировании ЕЭП носит открытый характер, и высказали надежду, что
впоследствии к нему могут присоединиться и другие страны СНГ.
Президенты четырех стран приняли также политическое заявление,
в котором подтвердили решимость претворить в жизнь создание Единого
экономического пространства. Лидеры стран «четверки» продлили мандат
Группы высокого уровня, поручив ей доработать и внести на рассмотрение
глав государств комплекс основных мер по формированию ЕЭП.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 4. С. 86–87.
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№ 130
КАМЕНТАРЫЙ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПА ВЫНІКАХ ПАСЯДЖЭННЯ САВЕТА КІРАЎНІКОЎ
ДЗЯРЖАЎ – УДЗЕЛЬНІЦ СНД У ЯЛЦЕ
г. Ялта

19 верасня 2003 г.

По поводу нашего Соглашения и вопроса. Не повторим ли мы судьбу СНГ.
Я сегодня боюсь накликать еще раз укоры и упреки своих коллег, но на
помню одну вещь.
Когда мы первый раз вели переговоры о глубокой интеграции, инте
грации высокого уровня, реальной экономической интеграции, то Влади
мир Владимирович Путин пригласил нас, президентов Беларуси, Казах
стана, Украины, к себе домой. И первый документ, первые строчки были
написаны им лично в нашем присутствии в его загородной резиденции.
Владимир Владимирович тогда сказал: «Слушайте, мужики, давайте хоть
что-нибудь реальное сделаем», с чем мы согласились и договорились при
нять решение по реальной интеграции. Это было конкретное предложе
ние Владимира Владимировича Путина, на которое Нурсултан Абишевич
(Назарбаев) и я заметили, что если мы только реализуем наш замысел
(а тогда мы определились по замыслу), это будет реальное экономическое
пространство, мы создадим межгосударственный, наднациональный, ко
ординирующий орган, который по принципу Евросоюза будет определять
основные правила деятельности четырех государств. Нурсултан Абишевич
тогда сказал, и я его поддержал, что если все нормально пройдет, как мы
договорились, то можно и ЕврАзЭС распускать. Потому что наша иници
атива в рамках четырех стран будет означать такое решение, которого мы
не смогли до сих пор достичь в рамках СНГ.
Вот такой был замысел. И я тогда сказал, что Беларусь в принципе мо
жет подписывать любой документ, поскольку мы значительно дальше про
двинулись в сотрудничестве России и Беларуси. Это 90–95 процентов ре
шения экономических проблем Республики Беларусь.
Конечно, хотелось бы, чтобы мы более открыто работали с Украиной,
потому что это наша ближайшая соседка, страна с огромным потенциалом.
И белорусская сторона пошла на разработку этого документа. Но мы
всегда помнили о том, что мы не должны создать мини-СНГ, не должны
повторить судьбу СНГ. И мы будем поддерживать этот документ и стре
миться к выработке реального радикального документа.
Что произошло? В результате работы над документом по просьбе укра
инской стороны мы определили разноуровневую и разноскоростную инте
грацию. То есть мы уже отошли от первоначальных договоренностей. Нам
надо было не разные уровни и разные скорости включать, а идти с одной
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скоростью и решать давно назревшие проблемы. Тем более, сейчас идет
речь об оговорке Украины. Это право Украины.
Я знаю позицию Леонида Даниловича (Кучмы). Да, политическое дав
ление на Президента Украины, наверное, велико, мы это видели вчера по
телевидению. Но ведь 75 процентов, даже выше, украинцев, как нас про
информировал Президент Украины, сегодня однозначно выступают за эту
экономическую интеграцию.
Поэтому мне кажется, что перспектива полномасштабного присоеди
нения к этому Договору Украины налицо, и мы можем получить хороший
эффект.
Поэтому во имя этого будущего Беларусь подписывает Соглашение
о формировании Единого экономического пространства, но пока с боль
шими сомнениями в отношении его результатов, реализацию того замыс
ла, который был намечен еще в Москве.
Беларусь будет реально делать шаги только после реализации всеми го
сударствами всех положений Соглашения и Концепции. Россия, Украина,
Казахстан делают реальные шаги вперед и мы будем идти в ногу. Если пой
дут опять оговорки и разные скорости, разные уровни, Беларусь не будет
этим заниматься, потому что это большие затраты и большая перспектива
опять же повторить судьбу СНГ.
Вот что я хотел сказать в связи с этим по позиции Беларуси.
Афіцыйны інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс]. –
Рэжым доступу: http://www.president.gov.by/press10971.print.html>.

№ 131
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ ПРЭЗІДЭНТА БЕЛАРУСІ ВА УКРАІНУ
г. Мінск

9 кастрычнікa 2003 г.

9 кастрычніка 2003 г. Прэзідэнт Беларусі А. Лукашэнка наведаў Кіеў
з візітам, падчас якога адбылася яго сустрэча з Прэзідэнтам Украіны Л. Куч
мам.
У ходзе перамоў закраналася шырокае кола пытанняў, што ўяўляюць
узаемную цікавасць. Значная частка сустрэчы была прысвечана абмер
каванню беларуска-ўкраінскага гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва.
Прэзідэнты канстатавалі значнае зніжэнне ўзроўню тавараабароту паміж
нашымі краінамі і выказалі рашучы намер узнавіць яго ранейшы аб’ём
у памеры звыш 1 млрд дол. ЗША. Мы – суседзі, роднасныя дзяржавы,
у якіх пражываюць брацкія народы, у нас магутныя эканомікі, і мы буд
зем падтрымліваць працэс збліжэння, у тым ліку ў гандлі, адзначыў А. Лу
кашэнка. Быў таксама абмеркаваны шэраг канкрэтных праблем, што да
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тычацца, у прыватнасці, пытанняў уласнасці, урэгулявання пазыковых
абавязацельст в аў Украіны перад Беларуссю, завяршэння працэдуры афар
млення дзяржаўнай мяжы і спрашчэння яе перасячэння. Адзначана недас
татковая эфектыўнасць міжурадавых сувязей, у выніку чаго дамоўленас
ці, дасягнутыя на вышэйшым узроўні, ажыццяўляюцца занадта павольна.
У гэтай сувязі кіраўнікам урадаў даручана выпрацаваць пакет захадаў па
канчатковым вырашэнні ўсіх актуальных праблем двухбаковага супрацоў
ніцтва, уключаючы зняцце перашкод ва ўзаемным гандлі. Прэзідэнты аб
мяняліся думкамі па пытаннях міжнароднага характару. Была разгл
 еджа
на тэма фарміравання адзінай эканамічнай прасторы ў рамках «чацвёркі»,
Л. Кучма інфармаваў суразмоўніка аб выніках саміту «Украіна – ЕС».
Кіраўнікі дзяржаў выказалі задавальненне вынікамі перамоў, падкрэс
ліўшы, што іх асабістыя адносіны маюць дружалюбны характар, а сустрэчы
заўсёды вылучаюцца шчырасцю.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 4. С. 11–12.

№ 132
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ПАСЯДЖЭННІ ВЫШЭЙШАГА ДЗЯРЖАЎНАГА
САВЕТА САЮЗНАЙ ДЗЯРЖАВЫ
г. Мінск

14 кастрычнікa 2003 г.

14 октября 2003 г. в Москве прошло очередное заседание Высшего Го
сударственного Совета Союзного государства под председательством Пре
зидента Республики Беларусь, Председателя Высшего Государственного
Совета А. Лукашенко.
Открывая заседание, А. Лукашенко отметил позитивную динамику
торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Россией,
подчеркнув, что нынешний уровень товарооборота – свидетельство того,
что белорусско-российский союз является единственной работающей ин
теграционной моделью на постсоветском пространстве. По оценке Пред
седателя Высшего Госсовета, период, прошедший после предыдущего
январского заседания ВГС, был непростым для белорусско-российских
отношений. «По информационным “всплескам”, сопровождавшим бело
русско-российские встречи, могло бы сложиться впечатление, что сотруд
ничество у нас в этом году не складывается. Между тем это не так», – заявил
Президент. Лучшим доказательством реального продвижения в интегра
ции, по мнению А. Лукашенко, является главный индикатор «здоровья»
межгосударственных отношений – состояние товарооборота. За истекшие
январь – август он возрос на треть и по итогам года составит 12 млрд долл.
США (превысив на четверть прошлогодний уровень). Прирост составит
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выше 2,5 млрд долл. США. Кстати, эта цифра равняется всему объему вза
имной торговли между Россией и Украиной за минувший год. Белорус
ский лидер также отметил, что в товарообороте Российской Федерации
со странами СНГ доля Беларуси составляет примерно половину. Если за
время существования СНГ общий товарооборот между странами Содру
жества снизился в 3 раза, то взаимная торговля между Беларусью и Росси
ей за этот же период выросла более чем в 3 раза. «Это самый убедительный
показатель нашей заинтересованности друг в друге. И, конечно же, от это
го рубежа мы с Президентом России полны решимости не отступать. Мы
просто на это не имеем права», – убежден А. Лукашенко.
Президент высказал уверенность, что руководству двух стран удастся
найти решение актуальных вопросов союзного строительства, подчеркнув
при этом, что «было бы ошибкой не видеть объективных проблем, которые
возникли на пути строительства Союзного государства». Не способствует
эффективному функционированию Союзного государства и дальнейшему
продвижению вперед тот факт, что ряд достигнутых договоренностей не вы
полняется. В этой связи правительствам двух стран поручено проанализи
ровать до 1 декабря 2003 г. ход выполнения ранее принятых в рамках Союз
ного государства решений и вынести на рассмотрение глав государств те из
договоренностей, которые не выполняются. Планируется, что лидеры двух
стран обсудят этот вопрос на совещании либо в очередном заседании ВГС.
На заседании был заслушан отчет Совета Министров Союзного госу
дарства об исполнении бюджета 2002 г., обсужден ход исполнения бюдже
та Союзного государства в 2003 г. и основные параметры бюджета 2004 г.
Также был рассмотрен ход выполнения Программы согласованных дей
ствий в области внешней политики государств – участников Договора о
создании Союзного государства на 2002–2003 годы. Кроме того, участ
ники заседания обсудили План совместных мероприятий по подготовке
и проведению празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Все вопросы, внесенные в повестку дня, утверждены высшим орга
ном Союзного государства.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 4. С. 71–72.

№ 133
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВІЗІЦЕ
Ў БЕЛАРУСЬ ГЕНЕРАЛЬНАГА ДЫРЭКТАРА ХАРЧОВАЙ
І СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ АРГАНІЗАЦЫІ ААН Ж. ДЗІУФА
[23] кастрычнікa 2003 г.

г. Мінск

21–22 кастрычніка 2003 г. адбыўся візіт у Беларусь Генеральнага дырэк
тара Харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб’яднаных Нацый (ФАО)
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Ж. Дзіуфа. Гэта міжнародная міжурадавая структура, заснаваная ў 1945 г.,
налічвае 186 краін-членаў. Штаб-кватэра размешчана ў Рыме. На рэгуляр
най аснове Беларусь атрымлівае ад ФАО інфармацыю аб працы яе органаў,
матэрыялы праводзімых даследаванняў, статыстычныя паказчыкі ў галіне
лесакарыстання, сусветных рыбных рэсурсаў, вытворчасці і гандлю сель
скагаспадарчай прадукцыяй. Рэспубліка Беларусь пакуль не з’яўляецца
ўдзельнікам Арганізацыі.
У рамках візіту Ж. Дзіуф быў прыняты Прэзідэнтам Беларусі А. Лука
шэнкам, які адзначыў, што наша краіна зацікаўлена ў тым, каб далучыцца
да агульнага рынку харчавання, выкарыстаць у сваіх інтарэсах патэнцыял
ФАО. У Беларусі распрацавана праграма харчовай бяспекі, насельніцтва
не адчувае недахопу ў прадуктах, аднак сумеснае супрацоўніцтва ў плане
ўдасканалення рэспубліканскага аграпрамысловага комплексу, павышэн
ня якасці харчавання, дапамогі насельніцтву на пацярпелых ад аварыі на
Чарнобыльскай АЭС тэрыторыях, вельмі пажадана. У сваю чаргу, Гене
ральны дырэктар падкрэсліў, што ягоны візіт – сведчанне таго, якое зна
чэнне надае ФАО развіццю адносін з нашай краінай.
На сустрэчы Міністра замежных спраў Беларусі С. Мартынава
з Ж. Дзіуфам былі абмеркаваны перспектывы развіцця далейшага супра
цоўніцтва, разгледжана пытанне аб магчымасці ўступлення ў члены ФАО
і далучэння да канкрэтных праграм тэхнічнай дапамогі ў галіне сельскай
гаспадаркі, вырошчвання экалагічна чыстых прадуктаў на забруджаных
радыёнуклідамі тэрыторыях. Суразмоўнікі адзначылі, што паколькі Бела
русь знаходзіцца ў працэсе далучэння да Сусветнай гандлёвай арганізацыі,
асаблівую цікавасць для краіны ўяўляе супрацоўніцтва па падрыхтоўцы
нацыянальных спецыялістаў да вядзення перамоў у сферы гандлю сель
скагаспадарчай прадукцыяй.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 4. С. 13.

№ 134
ПАВЕДАМЛЕННЕ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»
АБ ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫІ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ПА ПЫТАННЯХ БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКІХ АДНОСІН*
28 кастрычніка 2003 г.**

г. Мінск

Як адзначылі многія аналітыкі пасля нядаўняй буйной прэс-канферэн
цыі прэзідэнта Беларусі, Аляксандр Лукашэнка значна прыадкрыў заслону
палітычнай і эканамічнай «бухгалтэрыі» Саюза Беларусі і Расіі. I гэта бы
*

Паведамленне называецца «Саюз з «калькулятарам» у руках».

** Дата публікацыі.
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ла натуральная рэакцыя на растыражыраваныя інсінуацыі расійскага боку.
Прапанаваўшы перайсці на шляху саюзнага будаўніцтва да больш прагма
тычных адносінаў, Расія тым самым уключыла «калькулятар». Расійск
 ія
СМІ з падачы асобных маскоўскіх палітыкаў паспяшаліся выставіць Бела
русь ледзь не нахлебніцай. Гэтыя «смешныя фантазіі» праціўнікаў Саюзнай
дзяржавы вельмі пераканаўча, можна сказаць з «калькулятарам у руках»,
развеяў кіраўнік Беларусі.
Абвінавачанні Беларусі ў тым, што яна атрымлівае газ па цане пятага
цэнавага пояса Расіі – па 30 долараў за тысячу кубаметраў, а прадае сваім
спажыўцам па 50 – не новыя. Каб паставіць кропку ў гэтым пытанні,
Аляксандр Лукашэнка, выкарыстоўваючы наглядную схему пастаўкі газу
ў Беларусь, даволі падрабязна разлажыў «па паліцах» складовыя цаны.
З 18,5 млрд кубічных метраў прыроднага газу, якія спажывае наша краіна,
па названай цане «Газпрам» пастаўляе толькі 10,2 млрд кубоў. Астатняе за
купляецца ў незалежных пастаўшчыкоў па цане 45–46 долараў. Фактыч
ная сярэдняя цана газу, такім чынам, складае не 30, а 37,6 долара. Дадай
це сюды эксплуатацыйныя выдаткі па ажыццяўленню газатрансп
 артн
 ай
дзейнасці (3,29 долара), затраты па газазбытавой дзейнасці (3,9 долара),
падаткі (2,62 долара), прыбытак газазбытавых арганізацый (2,7 долара),
кампенсацыю затрат на рэалізацыю газу льготнікам (78 цэнтаў)... Вось
і набягае ў сярэднім 50,89 долара за тысячу кубаметраў. Цікава, дзе ў гэтым
ланцужку асобныя пінкертоны ад расійскага тэлебачання знайшл
 і нейкія
адлічэнні ў міфічны Фонд прэзідэнта? Ёсць і яшчэ адно даволі актуал
 ьнае
для Беларусі пытанне: хто і калі кампенсуе нам 53 мільёны долараў, якія
складаюць страты нашай дзяржавы толькі за 7 месяцаў 2003 года ў выніку
невыканання расійскім бокам міжурадавага Пагаднення аб пашырэнні
супрацоўніцтва ў газавай галіне ад 12 красавіка 2002 года. Нагадаем, што,
згодна з гэтым дакументам, увесь неабходны аб’ём (а не 55 працэнтаў) газу
ў рэспубліку павінен пастаўляцца па цане пятага пояса Расіі.
Што ж страціць Беларусь з першага студзеня 2004 года, калі пачне атрым
ліваць газ па дагаворнай цане? Паводле слоў прэзідэнта, гэта лічба склад
зе дзесьці 108–120 мільёнаў долараў. Але, пазбавіўшыся льгот, беларускаму
боку таксама няма ніякага інтарэсу льгатаваць транзіт расійск
 ага блакітнага
паліва праз сваю тэрыторыю. Пакуль пры перапампоўванні расійскага газу
ў Германію мы бяром 54 цэнты за тысячу кубоў на 100 кіламетраў. Украіна
– удвая даражэй. Да таго ж працягласць іх трубаправода ўдвая большая. Калі
ўвесь газ, які расіяне пампуюць праз Беларусь, прапампаваць праз Украіну,
па-першае, ветка не вытрымае, а па-другое, эканамічныя страты складуць
560 мільёнаў долараў.
Амаль такая ж сітуацыя складваецца і з транзітам расійскай нафты. Так,
пры перапампоўванні нафты па маршруце Унеча – Полацк –Мажэйкяй –
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Вентспілс беларускі тарыф складае 0,4 долара за тону, у той час як, нап
рыклад, літоўскі – 0,94. I, што адметна, тут ніякай абходнай веткі няма.
У выніку нават нейкі парадокс атрымліваецца: Беларусь недаатрымлівае
дзесяткі мільёнаў долараў, а нафту ў Расіі закупляе без усякіх ільгот. Аляк
сандр Лукашэнка ў свой час даручыў ураду разабрацца ў сітуацыі. Зараз вя
дуцца перамовы. Пасля такой арыфметыкі пытанне пра «нахлебніка» будзе
больш правільна адрасаваць расійскаму боку. Але ж Беларусь на ўсіх сваіх
тэлеканалах пра гэта не крычыць...
Сёння ў Расіі вельмі шмат слоў гаворыцца пра тое, што праектуецца га
заправод у Паўночную Еўропу па дне Балтыйскага мора. Своеасаблівая
альтэрнатыва газаправода «Ямал – Еўропа». Ці рэальная гэта перспектыва
і якія наступствы для Беларусі магчымыя? Кіраўнік дзяржавы зноў пра
панаваў звярнуцца да лічбаў. Па ацэнках замежных спецыялістаў, кошт
будаўніцтва такога трубаправода складзе дзесьці 14 мільярдаў долараў,
магутнасць – 30 мільярдау кубоў у год. Праз Беларусь сёння Расія пера
пампоўвае 34 мільярды кубоў. Будаўніцтва яшчэ аднаго трубаправода праз
нашу тэрыторыю абыдзецца ў некалькі разоў танней, чым па дне мора. Да
таго ж уся інфраструктура пад яго ўжо існуе.
Як вядома, у адпаведнасці з Дагаворам ад 21 лютага 1995 года310 Бела
русь узяла на сябе абавязкі забяспечыць інтарэсы Расійскай Федэрацыі на
дзяржаўнай мяжы з Польшчай, Літвой, Латвіяй працягласцю 1210 кіла
метраў, а з 1 студзеня 1998 года – на ўчастку дзяржаўнай мяжы з Украінай
працягласцю 1060 кіламетраў. Як адзначыў прэзідэнт, за 1996–2003 гады
страты Беларусі ў інтарэсах Расіі на ўтрыманне пагранічных войск
 аў і мыт
ных органаў склалі 193,4 мільёна долараў. У той жа час толькі на стварэнне
ўласнай падобнай інфраструктуры РФ спатрэбіцца 21 мільярд долараў.
У інтарэсах Расійскай Федэрацыі Беларусь выконвае задачы па ахове і па
ветраных межаў Саюзнай дзяржавы з захаду. Гэта таксама выліваецца ў до
брую капейку – з 1996 года на гэтыя мэты выдаткавана 162 мільёны долараў.
Даволі вострае для Беларусі пытанне – праблема з ускоснымі падат
камі – дагэтуль не вырашана ў гандлі з Расійскай Федэрацыяй. Як пад
крэсліў Аляксандр Лукашэнка, цывілізаваная форма – браць падатак на
дабаўленую вартасць па месцы прызначэння тавару. Расіяне з гэтым пагаджаюцца, аднак на практыцы ўсё атрымліваецца інакш. Кіраўнік Беларусі
прывёў прыклад з Мінскім трактарным заводам, які закупляе метал у Ра
сіі. Паколькі ў беларуска-расійскіх адносінах дзейнічае прынцып спагнан
ня ПДВ па краіне паходжання, завод вымушаны плаціць у расійскі бюд
жэт 20 працэнтаў ПДВ. Для таго каб наш тавар быў канкурэнтаздольны
пры экспарце, беларускі бюджэт вяртае гэтыя 20 працэнтаў ПДВ заводу.
У выніку чаго бюджэт Беларусі з 2000 года страчвае штогод прыкладна
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180 мільёнаў долараў. У дадзеным пытанні Беларусь пастаўлена ва ўмовы
горшыя, чым Украіна, Грузія, Літва, іншыя дзяржавы.
Як сказаў Аляксандр Лукашэнка, Pacія прызнала, што мы ў выніку
няправільнага спагнання ўскосных падаткаў страцілі каля 800 мільёнаў
долараў. Парафіравалі рашэнне, а вось плаціць не спяшаюцца. Абяцаюць
гэта зрабіць адразу, як мы пяройдзем на расійскі рубель. «Гэта ж не мае
ніякix адносінаў да расійскага рубля», – справядліва зазначыў прэзідэнт.
Адказваючы на пытанне пра ядзерную зброю, якое прыйшло на Інтэр
нэт-форум, Аляксандр Лукашэнка сказаў, што, аддаўшы яе Раcii абсалют
на бясплатна, Беларусь страціла 5 мільярдаў долараў. Толькі на зарадах
ядзерны энергаблок магутнасцю тысячу мегават мог бы працаваць
10 гадоў... У той жа час для прэзідэнта няма пытання, будзе Беларусь ядзер
най дзяржавай цi не.
– Ядзерная зброя – гэта зброя вар’ятаў, – заявіу беларускі лідар.
– Яна ніколі не можа быць выкарыстана... У Pacii ёсць ядзерная зброя.
Калі мы будзем яе часткай – канешне, мы будзем ядзернай дзяржавай. Але
паколькі мы ніколі не будзем часткай іншай дзяржавы, мы нікoлi не будзем ядзернай дзяржавай.
Аляксандр Лукашэнка запэўніў ycix беларускіх мацярок, што ix дзеці ні
колі не будуць несці ваенную службу за межамі Беларусі. Размова вядзецца
не толью пра Чачню – прэзідэнт супраць нават удзелу нашых вайскоўцаў
у міратворчых аперацыях у іншых частках свету, што нам за вялікія грошы
прапануе ААН.
– Я – супраць, – заявіў кіраўнік дзяржавы. – I не толью таму, што гэта
небяспечна i хлопцы могуць загінуць... Мы тут – ад Чорнага мора да Бал
тыйскага – будзем абараняць i беларускую зямлю, i расіян.
Журналістаў цікавіла, якой будзе палітыка Беларусі, калі Paciя будзе
так адносіцца да будаўніцтва Саюза i ігнараваць рашэнні Вышэйшага
Дзяржаўнага Савета.
– Наша палітыка будзе грунтавацца на Дагаворы Саюза Беларусi і
Pacii, – падкрэсліў бeлapycкi лідар.
– Мы будзем настойваць на яго рэалізацыі, выкананні ўcix падпісаных
дагэтуль дагавораў i пагадненняў. I калі гэта не будзе разыходзіцца з
iнтарэсамі Paciйcкaй Федэрацыі, мы будзем рухацца наперад.
Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што нашым дзяржавам
удасца знайсці шлях, па якім мы зможам прасунуцца наперад. А пакуль
трэба перажыць пaлiтычныя кампаніі, якія адбіваюцца на ўзаем
 аадносінах
нашых краін, у тым ліку i негатыўна. Адказваючы на пытанне пра ўзаема
адносіны з прэзідэнтам Пуціным, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што
яны сябры.
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– У нас ёсць агульныя інтарэсы, свае добрыя асабістыя адносіны, –
сказаў кіраўнік Беларусі. – Мы адзін аднаму можам сказаць тое, што ніхто
з нас не скажа каму б там нi было... Пуцін – адкрыты, прыстойны чалавек.
Ён ніколі за вочы нічога дрэннага не скажа, нават не намякне. Мне імпа
ніруе гэта пазіцыя прэзідэнта Pacii. I мы з iм знаходзімся ў вельмі давер
ных i сяброўскіх адносінах.
«Звязда». 2003. 28 кастрычніка.

№ 135
АДКАЗ ПРЭС-САКРАТАРА МЗС А.САВІНЫХ
КАРЭСПАНДЭНТУ АГЕНЦТВА «РЭЙТЭР»311 АБ ЗАВЯРШЭННІ
ПЕРАГАВОРАЎ ПА ПАДРЫХТОЎЦЫ ПАГАДНЕННЯ
ПАМІЖ РЭСПУБЛІКАЙ БЕЛАРУСЬ І ЕС У ГАЛІНЕ
ГАНДЛЮ ТЭКСТЫЛЬНЫМІ ВЫРАБАМІ
г. Мінск

13 лістапада 2003 г.

Пытанне: Чым завяршыліся перамовы па падрыхтоўцы пагаднення паміж
Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам у галіне гандлю тэкстыльнымі
вырабамі?
Адказ: Абмяркоўваючы тэму перамоў па падрыхтоўцы пагаднення па
між Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам у галіне гандлю тэкст ыль
нымі вырабамі, неабходна адзначыць некалькі момантаў.
Па-першае, пазіцыя Рэспублікі Беларусь на гэтых перамовах грун
тавалася ў першую чаргу на прадэклараваным ЕС палітычным прынцы
пе аб тым, што пашырэнне ЕС не прывядзе да стварэння новых раздзя
ляльных ліній у Еўропе і будзе ўлічваць інтарэсы ўсіх дзяржаў, у тым ліку
і тых, якія ў цяперашні час не ўступаюць у Еўрасаюз. Па-другое, ключавым
прынцыпам, таксама прадэклараваным Еўрапейскім саюзам, з’яўляюцца
палажэнні канцэпцыі аб адносінах ЕС з новымі краінамі-суседзямі, у якіх
гаворыцца аб гатоўнасці Еўрасаюза паглыбляць супрацоўніцтва з гэтымі
краінамі, у першую чаргу ў гандлёва-эканамічнай сферы. Я цяпер назваў
два асноватворныя прынцыпы, якія служаць зыходным пунктам у фармі
раванні палітыкі ЕС па ўсіх галіновых напрамках. Па-трэцяе, важна ўліч
ваць, што аб’ёмы паставак беларускага тэкстылю на еўрапейскі рынак не
перавышаюць 0,01 % ад аб’ёму імпарту гэтых тавараў у ЕС. Такім чынам,
прыняцце прапаноў Беларусі па павелічэнню квот не можа паўплываць на
кан’юнктуру тэкстыльнага рынку або пагоршыць яго параметры.
Датычна непасрэдна перамоў, неабходна адзначыць, што з’яўленне
палітычнага кампаненту на гэтых перамовах мае месца. Аргументацыя
экспертаў Еўрапейскай камісіі ў дадзеным пытанні ўяўляецца не зусім
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карэктнай. Дастаткова сказаць, што такі падыход цалкам супярэчыць пра
вілам і прынцыпам Сусветнай гандлёвай арганізацыі. Больш таго, нам вя
дома, што гэты падыход не падзяляецца шэрагам дзяржаў – членаў ЕС.
У цяперашні час эксперты МЗС аналізуюць сітуацыю, што склалася ў ходзе перамоўнага працэсу. Мы будзем працягваць гэту працу, займаць дас
таткова актыўную пазіцыю па тэме перамоў.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 4. С. 26–27.

№ 136
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВІЗІЦЕ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У СІРЫЮ
г. Мінск

[11] снежня 2003 г.

9–10 снежня 2003 г. адбыўся афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі
А. Лукашэнкі ў Сірыйскую Арабскую Рэспубліку, які быў скіраваны на
ўсталяванне ўзаемадзеяння з новым кіраўніцтвам краіны і каардынацыю
пазіцый на сусветнай палітычнай арэне.
Афіцыйную праграму знаходжання пачала сустрэча А. Лукашэнкі з Прэ
зідэнтам Сірыі Б. Асадам312. У ходзе інтэнсіўных перамоў, што прайшлі
ў фармаце «сам-насам», а потым прадоўжыліся ў пашыраным складзе, было
абмеркавана шырокае кола актуальных пытанняў двухбаковых адносін,
прыярытэтная ўвага пры гэтым надавалася эканамічнаму супрацоўніцтву,
перш за ўсё пашырэнню ўзаемадзеяння ў прамысловай сферы. Суразмоўнікі
таксама ўзгаднілі пазіцыі па знешнепалітычным узаемадзеянні, у ацэнцы
сучасных рэалій міжнароднага становішча. Прэзідэнт Беларусі выказаў пад
трымку канструктыўнаму падыходу Сірыі ў пытаннях мірнага ўрэгулявання
існуючых праблем. Беларусь дае высокую адзнаку сірыйскай ініцыятыве пе
ратварэння Блізкага Усходу ў рэгіён адсутнасці зброі масавага знішчэння.
Міралюбнасць і павага да правоў усіх народаў на выбар уласнага шляху
развіцця з’яўляецца галоўным прынцыпам знешняй палітыкі нашай краіны,
падкрэсліў Прэзідэнт Беларусі. Са свайго боку, Б. Асад запэўніў А. Лукашэн
ку ў тым, што ў бліжэйшы час будуць зняты ўсе мытныя перашкоды ў экс
парце беларускіх тавараў, створаны максімальна спрыяльныя ўмовы для
больш інтэнсіўнага гандлю.
У працяг візіту А. Лукашэнка сустрэўся з Прэм’ер-міністрам Сірыі
М. аль-Атры, усклаў вянок да Магілы невядомага салдата, наведаў офіс
і выставу кампаніі Saccal & Sons, афіцыйнага дылера Мінскага аўтамабіль
нага завода. Члены дэлегацыі і суправаджальныя асобы Прэзідэнта правялі
ў Дамаску перамовы ў шэрагу ўстаноў, сустрэліся з прадстаўнікамі дзела
вых колаў краіны.
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Па выніках візіту быў падпісаны шэраг двухбаковых дакументаў, у тым
ліку міжурадавыя і міжведамасныя пагадненні аб супрацоўніцтве ў галі
не навукі і тэхналогій, аховы здароўя, аграпрамысловага комплексу, ахо
вы раслін, стандартызацыі і метралогіі, турызму, кантракты на пастаў
ку тэхнікі МАЗа, прадукцыі вядучых беларускіх вытворцаў, дамоўленасці
аб узаемадзеянні ў розных сферах супрацоўніцтва, стварэнні сумесных
прадпрыемстваў.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 4. С. 14–15.

№ 137
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ УДЗЕЛЕ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У СУСВЕТНЫМ САМІЦЕ
ПА ІНФАРМАЦЫЙНЫМ ГРАМАДСТВЕ Ў ЖЭНЕВЕ
[12] снежня 2003 г.

г. Мінск

10–11 снежня 2003 г. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка наве
даў Швейцарскую Канфедэрацыю з рабочым візітам.
Кіраўнік дзяржавы браў удзел у Сусветным саміце па інфармацый
ным грамадстве313. 11 снежня, да пачатку другога дня работы форуму,
А. Лукашэнка правёў сустрэчы з прэзідэнтамі Арменіі і Харватыі, затым
выступіў на пленарным пасяджэнні саміту. Ён заявіў аб гатоўнасці Бела
русі, якая валодае высокаразвітымі тэхналогіямі, падрыхтаванымі кадра
мі і адпаведнай інфраструктурай, удзельнічаць у рэалізацыі міжнародных
праграм на правах актыўнага партнёра. Краіна не згубіла свой высокі па
тэнцыял, а сканцэнтравала яго на самых важных сучасных напрамках.
«Мы гатовы прапанаваць свае паслугі ў вырашэнні складаных разліковых
задач, у маніторынгу радыяцыйнай бяспекі, у ахове навакольнага ася
роддзя», – падкрэсліў Прэзідэнт і выказаўся за аб’яднанне намаганняў
дзяржаў дзеля стварэння даступных і якасных інфармацыйных рэсурсаў.
У гэтай сувязі А. Лукашэнка прапанаваў заснаваць пад эгідай ААН спецы
яльны фонд для кампенсацыі страт вытворцам праграмнага забеспячэння
і сучасных тэхналогій пры пастаўках такой прадукцыі па зніжаных цэнах
зацікаўленым спажыўцам.
У рамках знаходжання ў Жэневе Прэзідэнт Беларусі сустрэўся з Гене
ральным дырэктарам Сусветнай арганізацыі інтэлектуальнай уласнасці
(САІУ) К. Ідрысам. А. Лукашэнка пацвердзіў зацікаўленасць Беларусі
ў атрыманні доступу да сусветных інфармацыйных рэсурсаў шляхам ува
ходжання ў глабальную інфармацыйную сетку інтэлектуальнай уласнасці,
што дазволіць спрасціць працэдуры патэнтных заявак, рэгістрацыі зна
каў і прамысловых узораў, урэгулявання спрэчных пытанняў. Было так
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сама прапанавана зрабіць Навучальны цэнтр інтэлектуальнай уласнасці
ў Мінску рэгіянальным філіялам Сусветнай акадэміі САІУ для дзяржаў
СНД і Балтыі. К. Ідрыс падтрымаў гэту прапанову, падкрэсліў вялікую
ролю Беларусі ў развіцці інфармацыйных тэхналогій і адзначыў, што наша
краіна зберагла і памножыла значны інтэлектуальны патэнцыял.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 4. С. 15–16.

№ 138
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ УДЗЕЛЕ
БЕЛАРУСКАЙ ДЭЛЕГАЦЫІ Ў РАБОЦЕ 58-й СЕСІІ
ГЕНЕРАЛЬНАЙ АСАМБЛЕІ ААН
г. Мінск

[25] снежня 2003 г.

16 сентября – 24 декабря 2003 г. в Нью-Йорке состоялась основная часть
58-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
В рамках участия белорусской делегации в работе сессии состоялось вы
ступление Министра иностранных дел Республики Беларусь С. Мартыно
ва в общеполитической дискуссии. Он также провел ряд встреч с руковод
ством Секретариата ООН. В ходе переговоров с Генеральным секретарем
ООН К.Аннаном были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества,
проблемы реформирования организации и ее главных органов, реагирова
ние ООН на современные глобальные вызовы. Достигнута договоренность
о продолжении совместных усилий Правительства Беларуси и Секретари
ата ООН по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС,
противодействию распространения ВИЧ/СПИД. Состоялся также обмен
мнениями по вопросам дальнейшего функционирования Представитель
ства ООН/ПРООН в Беларуси314 и взаимодействия с ним белорусских
властей. Во время встречи С. Мартынова с заместителем Генерального се
кретаря ООН по вопросам общественной информации Ш. Таруром315 со
беседники обсудили вопросы развития информационного сотрудничества
между Беларусью и ООН, рассмотрели вопрос информационного обеспе
чения деятельности международного сообщества по преодолению послед
ствий чернобыльской катастрофы. В продолжение работы белорусской де
легации на сессии С. Мартынов встретился с заместителем Генерального
секретаря ООН по гуманитарным вопросам Я. Игеландом316 и региональ
ным директором ПРООН по Восточной Европе и СНГ К. Мижеи. Внима
ние участников встречи было привлечено к долгосрочному и масштабному
характеру постчернобыльских последствий, необходимости продолжения
на высоком уровне координации помощи международного сообщества
пострадавшим регионам. Стороны обсудили вопрос взаимодействия пра
336

вительства Беларуси с Представительством ООН/ПРООН в Минске по
реализации новой стратегии международного сотрудничества по Черно
былю. Состоялась также встреча с Председателем 58-й сессии Генассам
блеи Дж. Хантом317.
С. Мартынов провел ряд встреч с главами внешнеполитических ве
домств. В ходе беседы с Министром иностранных дел Кубы была рассмо
трена роль Движения неприсоединения в мировой политике, проблемати
ка двусторонних торгово-экономических отношений. На встрече с главой
МИД Болгарии обсуждены перспективы развития двустороннего сотруд
ничества в связи с будущим вступлением этой страны в Европейский союз,
а также восстановления полноценного дипломатического присутствия
Болгарии в Беларуси. Главной темой переговоров министров иностранных
дел Беларуси и Латвии стали вопросы расширения сферы двустороннего
сотрудничества, демаркации межгосударственной границы, укрепления
мер доверия и безопасности, взаимодействия с европейскими института
ми. Встреча С. Мартынова с Министром иностранных дел Литвы была по
священа обсуждению широкого спектра актуальных вопросов двусторон
них отношений, в том числе практики трансграничного сотрудничества,
участия в деятельности еврорегиона «Неман», программе «нового сосед
ства» и других региональных программах. Во время встречи с Министром
иностранных дел Сальвадора С. Мартынов передал на рассмотрение про
екты протокола о межмидовских консультациях и соглашения о безвизо
вых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Министры
иностранных дел Беларуси и Республики Маврикий подписали Совмест
ное коммюнике об установлении дипломатических отношений. В ходе со
стоявшейся беседы были обсуждены вопросы, касающиеся формирования
договорно-правовой базы двусторонних отношений, налаживания торго
во-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя страна
ми. Переговоры с Министром иностранных дел Турции основывались на
проблематике сотрудничества с европейскими структурами, в том числе
НАТО, вопросах развития двусторонних торгово-экономических отноше
ний. Констатирована близость позиций Беларуси и Турции по ряду между
народных проблем. Встреча С. Мартынова с главой МИД Филиппин была
посвящена обсуждению перспектив создания полномасштабной договор
но-правовой базы двусторонних отношений, активизации торгово-эко
номического и научно-технического сотрудничества. Отмечалось един
ство позиций по многим аспектам работы Движения неприсоединения.
Филиппинская сторона была проинформирована об интересовавших ее
вопросах развития интеграционных процессов на территории СНГ, в том
числе Союзного государства Беларуси и России. Министры иностранных
дел Беларуси и Сьерра-Леоне подписали Совместное коммюнике об уста
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новлении дипломатических отношений, обсудили вопросы, касающиеся
развития двусторонних отношений.
Состоялась беседа С. Мартынова с руководством Американского ев
рейского комитета. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу
вопросов международных отношений, а также ситуации внутри Беларуси.
Министр иностранных дел Беларуси дал интервью радиостанции «Народ
ная волна»318, ответив в прямом эфире на многочисленные вопросы радиослушателей из ряда штатов США.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 4. С. 91–92.

№ 139
ДАВЕДКА ПАСЛА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У ІЗРАІЛІ
Г. ЛАВІЦКAГA319 АБ БЕЛАРУСКА-ІЗРАІЛЬСКІХ АДНОСІНАХ
г. Тэль-Авіў

Не пазней снежня 2003 г.

Евреи живут на территории Беларуси около шести веков. Воложинская
иешива (духовная школа) была важным центром развития хасидизма – од
ного из крупнейших течений иудаизма. Пинск же был одним из центров
развития сионизма.
С конца XIX века сионистское движение способствовало репатриации
евреев, проживавших в общинах разных стран, первоначально в Британ
скую Палестину, а с 1948 года, после соответствующего решения Генераль
ной Ассамблеи ООН, – в Государство Израиль.
Видную роль в освоении Палестины и образовании Государства Изра
иль сыграли евреи, проживавшие на современной территории Беларуси.
Наши земляки создавали новые города и киббуцы (сельскохозяйственные
поселения), основывали заводы, открывали высшие и средние учебные за
ведения. Главное высшее учебное заведение Израиля – Еврейский универ
ситет в Иерусалиме основал в 1925 году уроженец дер. Мотоль Ивановско
го района Брестской области Х. Вейцман320, ставший в 1948 году первым
Президентом Государства Израиль. Пионером возрождения языка иврит
в качестве разговорного считают уроженца местечка Лужки Шарковщин
ского района Э. Бен-Иегуду321.
Пожалуй, самым титулованным израильтянином, имеющим пятидесяти
летний опыт государственной деятельности, является уроженец дер. Виш
нево Воложинского района Ш. Перес322. В течение своей карьеры он руко
водил более чем 10 министерствами, включая министерства иностранных
дел и обороны. Дважды он становился Премьер-министром Израиля. Его
миротворческие усилия по достижению урегулирования с палестинцами от
мечены Нобелевской премией мира. Авторитет Ш. Переса за рубежом не
превзошел ни один из израильских политиков. Несмотря на свой восьмиде
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сятилетний возраст, Ш. Перес продолжает возглавлять одну из крупнейших
партий «Авода», находящуюся в настоящее время в оппозиции.
Стоит отметить и тот факт, что отец действующего Премьер-министра
Ариэля Шарона323 родился в Бресте, а мать – в Чаусах Могилевской области.
Таким образом, выходцы из нашей страны внесли значительный вклад
в экономическое, политическое и духовное развитие Израиля на всех эта
пах сложного процесса образования еврейского государства.
После шестидневной войны 1967 года в знак протеста против оккупа
ции территорий арабских стран СССР разорвал дипломатические отноше
ния с Израилем, которые были возобновлены лишь в 1991 году. Столь дли
тельный период отсутствия официальных контактов негативным образом
отразился на двусторонних отношениях СССР и Израиля.
В начале 90-х годов XX века открылась новая официальная страница
взаимоотношений двух народов. 26 мая 1992 года между Республикой Бе
ларусь и Государством Израиль установлены дипломатические отношения,
а уже в августе 1992 года в Тель-Авиве открыто Посольство Республики
Беларусь. С октября 1993 года по август 2003 года в Минске функциониро
вало Посольство Израиля. В ноябре 2001 года наше Посольство переехало
в новое здание в центре Тель-Авива – собственность Республики Беларусь.
За последние 10 лет была в основном сформирована договорно-право
вая база двусторонних отношений. Подписаны и действуют 9 межправи
тельственных соглашений о сотрудничестве в таких областях, как авиаци
онное сообщение, сельское хозяйство, борьба с преступностью, защита
инвестиций, образование и культура.
В 1992 году состоялся визит Премьер-министра Республики Беларусь
в Израиль. Израиль посещали также заместители Премьер-министра Ре
спублики Беларусь, депутаты Национального собрания, министры сель
ского хозяйства, внутренних дел, здравоохранения, предпринимательства,
Председатель Государственного комитета по делам религий и националь
ностей, заместитель Министра иностранных дел, председатели гориспол
комов и райисполкомов.
Ключевым моментом развития отношений стал визит в январе 2000 года
в Израиль и в Палестинскую Национальную Автономию Президента Ре
спублики Беларусь А. Лукашенко по случаю празднования 2000-летия хри
стианства324. Встречи главы белорусского государства с ветеранами и пред
ставителями израильской общественности имели большое значение для
формирования положительного облика Республики Беларусь.
В развитие договоренностей, достигнутых на встрече А. Лукашенко
с президентом Израиля Э. Вейцманом325, в апреле того же года Израиль
посетил с официальным визитом заместитель Премьер-министра – Ми
нистр иностранных дел Республики Беларусь У. Латыпов. В ходе визита
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подписаны важнейшие соглашения, способствующие развитию двусто
ронней торговли и отношений в области культуры, науки, образования.
Беларусь посещали бывшие премьер-министры Израиля И. Шамир326
(1993) и Ш. Перес (1998) – дважды, Министр по делам религий (1999),
заместители генерального директора МИД Израиля (1999, 2001 и 2002).
Трижды (1998, 2000 и 2001) Беларусь посещал лидер партии «Наш дом –
Израиль» А. Либерман327, являющийся в настоящее время Министром
транспорта Израиля.
Достаточно успешно прошли визиты делегаций израильских наблюдате
лей на парламентские выборы и выборы президента, в число которых вхо
дили депутаты Кнессета328. Израильские официальные лица дали позитив
ную оценку подготовке выборов и ходу голосования белорусских граждан.
Благодаря встречам израильских депутатов Кнессета в Национальном со
брании Республики Беларусь и проведенным там конструктивным перего
ворам получило новый импульс межпарламентское сотрудничество между
двумя странами. В результате развития связей между депутатами двух пар
ламентов в октябре 2003 года в Кнессете была создана Парламентская лига
дружбы «Израиль – Беларусь». Ее руководителем назначена член правя
щей партии «Ликуд» М. Солодкина329, которая определила в качестве при
оритетной задачи возглавляемой ей структуры восстановление прежнего
уровня отношений между странами и возобновление межгосударственного
диалога на высоком уровне. Межпарламентский сегмент двустороннего со
трудничества имеет большое значение еще и потому, что особенность госу
дарственного устройства страны пребывания предусматривает, что депутат
Кнессета может являться одновременно и членом Правительства.
Весомую роль в межгосударственных отношениях играет «народная»
дипломатия. 120 тыс. наших земляков, которых представляет Всеизраиль
ское объединение выходцев из Беларуси, составляют третью по числен
ности (и первую по организованности и стремлению к сотрудничеству)
общину репатриантов в Израиле. Община способствует неразрывности
связей между двумя народами. Ее представители в партиях, общественных
объединениях, государственных структурах оказывают позитивное вли
яние на развитие двусторонних отношений. На регулярной основе в так
называемом «белорусском лесу» проводятся расширенные собрания объ
единения, в которых принимают участие тысячи выходцев из Беларуси. На
встречах традиционно присутствуют видные политические и обществен
ные деятели Израиля – депутаты Кнессета, члены Правительства, лидеры
ветеранских организаций. Посольство успешно взаимодействует с объ
единением, доводит до общественности через его каналы информацию
об актуальных вопросах внешней и внутренней политики Беларуси. Для
этих целей в 2001 году Посольством был инициирован проект включения
340

в одну из израильских газет специализированного приложения для выход
цев из Беларуси «Диалог». Ежемесячный выпуск, в котором размещают
ся материалы газеты «Голас Радзімы» и пресс-службы загранучреждения,
пользуется популярностью среди читателей и является важным источни
ком информации для соотечественников, проживающих в Израиле.
Сотрудничество в области культуры в последние годы получило по
ступательное развитие. Регулярно проводятся Дни белорусской культу
ры в различных городах (Кармиэль – март 2001 года, Ашдод – 2001, 2002
и 2003 годы). Организуются гастроли белорусских фольклорных танце
вальных и эстрадных коллективов. Три года подряд (с 1999 по 2001) в ка
честве главного гостя на фестивале танца Израиля выступал «Крыжачок».
В октябре 2002 года с успехом прошли гастроли «Песняров». Открытый
в 2000 году Международный центр культурных связей «Израиль – Бела
русь» организует ежегодное участие сотен израильтян в Международном
фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», а также в фестивале
«Золотой шлягер». В 2002 году в Ашдоде при участии белорусских режис
серов был организован фестиваль-побратим витебского мероприятия –
«Еврейское местечко».
Скромный объем прямых инвестиций из Израиля в Беларусь посте
пенно расширяется. В настоящее время с участием израильских предпри
нимателей зарегистрировано 56 совместных и иностранных предприятий.
Основные направления деятельности данных предприятий – пищевая,
легкая промышленность и строительство. Кроме того, израильская сто
рона участвует в осуществлении ряда крупных инвестиционных проектов
в Республике Беларусь.
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Израиля
(тыс. долл. США)
Оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо
2000 год
12845
802
12043
–11241
2001 год
15833
1201
14632
–13431
2002 год
11785
1150
10634
–9483
Развитию двусторонних торгово-экономических отношений между
Государством Израиль и Республикой Беларусь должно послужить всту
пление в силу в 2003 году межправительственных соглашений о взаимном
содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций и о торговом
и экономическом сотрудничестве. Важное значение для двусторонних
отношений имело подписание в 2003 году Соглашения о сотрудничестве
между Белорусской торгово-промышленной палатой и Торгово-промыш
ленной палатой Израиль – Россия и СНГ.
Авиаперевозки между Республикой Беларусь и Государством Израиль
осуществляются белорусской национальной авиакомпанией «Белавиа»
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и зраильской компанией «Эль Аль». Только за 2002 год авиакомпанией
«Белавиа« было перевезено по маршруту Минск – Тель-Авив – Минск бо
лее 15 тыс. пассажиров и 150 т груза.
Надежды на расширение торгово-экономических контактов связыва
ются с созданием товаропроводящей сети белорусских предприятий в Из
раиле. Хорошие перспективы, в случае обеспечения конкурентоспособных
цен на предлагаемые товары, есть у предприятий, производящих конди
терские, ликеро-водочные изделия. Спросом пользуются русскоязычные
видео- и аудиокассеты, компакт-диски, книги. Существует реальный по
тенциал расширения экспорта продукции, производимой ООО «МАЗКупава» (легковых прицепов и его производных).
Вместе с тем важными причинами, сдерживающими развитие эконо
мических отношений между двумя странами, являются отсутствие прямо
го транспортного коридора и высокие таможенные пошлины, что увели
чивает стоимость белорусских товаров на складе израильского покупателя
и снижает их конкурентоспособность.
Арабо-израильский, и в частности, палестино-израильский, конфликт
оказывал и оказывает негативное влияние на все сферы общественной
жизни Израиля. Основные ресурсы страны уходят на поддержание оборо
носпособности армии и обеспечение безопасности общественных и госу
дарственных объектов. Сложная ситуация в области безопасности привела
к затяжному кризису израильской экономики, в результате чего в 2002 году
были зафиксированы отрицательные показатели роста ВВП и значитель
ный бюджетный дефицит. Это, безусловно, не могло не сказаться на уров
не белорусско-израильского сотрудничества. Снизился уровень деловой
активности в Израиле, что привело к сокращению товарооборота между
двумя странами.
Меры по экономии государственных расходов предусматривали за
крытие в 2003 году более 10 израильских загранпредставительств по все
му миру, в том числе Посольства в Минске*. Реализация решения изра
ильского МИД породила сложности для тысяч израильтян и белорусов
в осуществлении взаимных поездок, нанесла ущерб деловым контактам,
культурным связям. К тому же была нарушена договоренность об установ
лении двусторонних отношений на уровне посольств. Общественность
Израиля, многие государственные деятели, депутаты Кнессета выступили
с резким осуждением этого скоропалительного, по их мнению, решения
израильского внешнеполитического ведомства. По заявлению израиль
ской стороны, в Правительстве Израиля в настоящее время изыскиваются
средства для финансирования скорейшего возобновления работы Посоль
ства Израиля в Беларуси.
*

Гл. дак. № 124.
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Имеется еще одна немаловажная позитивная черта двусторонних свя
зей Беларуси и Израиля. В истории взаимоотношений двух государств
никогда не было попыток вмешательства во внутренние дела друг друга
или проведения политического диалога с позиции диктата. На всех уров
нях государственных контактов присутствовало уважение к суверенному
праву руководства страны-партнера проводить независимую внутреннюю
политику в интересах своих народов.
Белорусская сторона весьма ценит этот фактор и считает его индикато
ром «здоровых» основ для развития в будущем полномасштабного сотруд
ничества между странами. В перспективе, с учетом наметившихся симпто
мов активизации мирного процесса между Израилем и ПНА, возможна
организация новых взаимных визитов высокого уровня. Имеется опреде
ленный потенциал для увеличения в несколько раз объемов белорусского
экспорта в Израиль. Необходимо придать дополнительный импульс со
трудничеству в областях науки и техники, медицины и здравоохранения,
образования. В этих сферах Израиль занимает ведущие позиции в мире,
и для наполнения этого сотрудничества реальными мероприятиями соз
дана необходимая правовая основа.
Исторический опыт многовекового сосуществования двух народов соз
дает предпосылки для открытия новой страницы белорусско-израильско
го сотрудничества.
Геннадий Лавицкий,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Беларусь в Государстве Израиль
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2003. № 4. С. 34–38.

№ 140
АДКАЗЫ НАМЕСНІКА МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. М. ГЕРАСІМЕНКІ
НА ПЫТАННІ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» АБ РАБОЦЕ
БЕЛАРУСКАЙ КОНСУЛЬСКАЙ СЛУЖБЫ
31 студзеня 2004 г.*

г. Мінск

– Аляксандр Міхайлавіч, мінулы год, відаць, як ніколі быў напружаным
для беларускай консульскай службы: усталяванне візавага рэжыму з шэрагам
краін, адкрыццё новых консульскіх устаноў за мяжой, шматлікія перагаворы...
– Летась консульская служба выконвала свае задачы ва ўмовах значнага
павелічэння інтэнсіўнасці працы. Апошняе аб’ектыўна звязана з пашы
*

Дата публікацыі.

343

рэннем і паглыбленнем міжнародных кантактаў беларускіх грамадзян, ар
ганізацый і прадпрыемстваў.
Прыкметна павялічылася колькасць выдадзеных беларускіх віз, аформ
леных пашпартоў для беларускіх грамадзян, якія стала жывуць за мяжой,
дзеянняў па пытаннях грамадзянства, аказання прававой дапамогі. Каб
лепш уявіць напружанасць графіка, у якім працуюць консульскія супрацоў
нікі за мяжой, прывяду толькі адну, але, на мой погляд, красамоўную лічбу:
у мінулым годзе імі было прынята больш як 360 тысяч наведвальнікаў.
Шмат увагі ўдзялялася развіццю дагаворна-прававой базы консульскіх
адносінаў Беларусі з замежнымі дзяржавамі. Больш за год ішлі няпростыя
перамовы з польскім бокам, які прыняў рашэнне аб увядзенні візавага рэ
жыму ў адносінах да нашай краіны. У выніку прынцыповай пазіцыі белару
скай дэлегацыі ў пагадненні прадугледжаны шэраг ільгот пры афармленні
віз для розных катэгорый беларускіх грамадзян. Практычнай рэалізацыі
дадзенага пагаднення садзейнічала і адкрыццё ў чэрвені мінулага года на
шага консульства ў Бялай Падлясцы (Польшча).
Працягваецца работа па заключэнню пагадненняў, якія рэгулююць рэ
жым узаемных паездак грамадзян, яшчэ з 18 краінамі. У 2003 годзе ўпер
шыню праведзены кансультацыі экспертаў па пытанню заключэння па
гаднення аб прыёме і перадачы асоб (рэадмісіі) з дэлегацыямі Расіі (два
раўнды), Латвіі, Літвы.
Аказана дапамога больш чым 200 беларускім грамадзянам, якія апыну
ліся ў экстрэмальных сітуацыях у Германіі, Іспаніі, Італіі, Ізраілі, Нідэр
ландах, Польшчы, Францыі, Чэхіі, Партугаліі. Асаблівую цяжкасць уяўляе
работа ў тых краінах, дзе адсутнічаюць дыпламатычныя прадст аўніцтвы
Рэспублікі Беларусь. Неабходную дапамогу ў такіх выпадках аказваюць за
межныя ўстановы Расіі.
– Цікавая рэч атрымліваецца. Шэраг краін значна ўскладнілі ўезд гра
мадзян Беларусі да сябе і тлумачаць гэта жорсткім патрабаваннем Бруселя.
А наша краіна, тым не менш, з 1 студзеня г. г. спрасціла правілы ўезду для грамадзян краін Еўрасаюза на сваю тэрыторыю. Цяпер ім не трэба мець спецыяльнае запрашэнне, каб прыехаць да нас. Чым выкліканы гэты «падарунак»?
– Пытанне аб спрашчэнні правілаў уезду ў нашу краіну для грамадзян
Еўрасаюз а пакуль толькі разглядаецца, але канкрэтныя тэрміны і сама маг
чымасць яго рэалізацыі яшчэ не ўзгоднены.
У той жа час хацеў бы нагадаць, што ў мэтах прыцягнення ў Беларусь за
межных інвестараў і турыстаў з 1 жніўня 2003 года па ініцыятыве МЗС і па
ўзгадненні з іншымі органамі дзяржаўнага кіравання грамадзяне Аргенці
ны, Балгарыі, Бразіліі, Вялікабрытаніі, Венгрыі, Канады, Славакіі, Уруг
вая, Чылі, Швейцарыі, Паўднёвай Карэі, Паўднёва-Афрыканскай Рэспуб
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лікі, Японіі могуць атрымліваць беларускія гасцявыя альбо дзелавыя візы
на тэрмін да 30 дзён без адпаведных запрашэнняў.
– У сувязі з маючым адбыцца пашырэннем Еўрапейскага саюза ў Бру
селі зараз актыўна распрацоўваецца канцэпцыя «новага суседства», якая
павінна забяспечыць развіццё добрасуседства з новымі краінамі. Якім чынам
рэалізацыя гэтай канцэпцыі паўплывае на консульскія адносіны Беларусі з пашыраным складам ЕС?
– Цяпер на разглядзе Еўрапейскай камісіі знаходзіцца праект новага
рэгламенту ЕС. Гэтым дакументам прадугледжана магчымасць выдачы ў
будучым ільготных віз для прыгранічнага насельніцтва. Але да прыняцця
згаданага акта пройдзе яшчэ шмат часу.
У той жа час пагадненнямі аб узаемных паездках грамадзян, якія былі
дасягнуты паміж урадам Беларусі і ўрадамі Польшчы і Літвы – краін – бу
дучых членаў ЕС, ужо прадугледжаны льготныя візы для падтрымання
сваяцкіх і культурных сувязяў паміж нашымі грамадзянамі, у тым ліку для
тых, хто пражывае на прыгранічных тэрыторыях.
Тым не менш беларускі бок мае намер уключыцца ў перагаворны пра
цэс з ЕС па спрашчэнню візавых фармальнасцяў для грамадзян Беларусі.
– Новыя візавыя клопаты – гэта дадатковыя расходы для грамадзян і дзяр
жавы. Але для апошняй гэта яшчэ і немалыя даходы. Ці можаце Вы назваць
лічбы валютных паступленняў ад выдачы беларускіх віз іншаземцам?
– Міжнародная практыка не прадугледжвае ўжывання ў прэсе лічбаў
даходаў, атрыманых ад выканання консульскіх дзеянняў. Гэта, як кажуць,
унутраная справа кожнай дзяржавы. Зазначу толькі, што за кошт павелі
чэння колькасці выдадзеных беларускіх віз (у 2002 годзе – 272 тысячы,
у 2003 годзе – больш як 335 тысяч) фінансавыя паступленні гэтага кштал
ту павялічваюцца, што дапамагае нам у пэўнай ступені вырашаць пытанні
функцыян
 авання замежных устаноў Беларусі.
– Нашы чытачы працягваюць пытацца пра лёс сумна вядомага штампа
ў пашпарце аб дазволе выезду ва ўсе краіны свету. Як хутка ён будзе адменены?
– Ведаеце, пытанне аб адмене штампа ў пашпарце, які дазваляе выезд
ва ўсе краіны свету, не ўваходзіць у кампетэнцыю міністэрства замежных
спраў, паколькі мы займаемся беларускімі грамадзянамі, якія ўжо зна
ходзяцца за мяжой. Гэта – прэрагатыва перш за ўсё міністэрства ўнутра
ных спраў.
На наш погляд, праблема існуе і патрабуе свайго вырашэння, у тым лі
ку шляхам унясення неабходных змяненняў у адпаведныя заканадаўчыя
акты, якія рэгулююць парадак выезду грамадзян Беларусі за мяжу.
– Злучаныя Штаты прынялі рашэнне аб абавязковым прымяненні працэ
дуры ўзяцця адпячаткаў пальцаў пры ўездзе жыхароў пэўных краін. Ці датычыцца гэта правіла грамадзян Беларусі?
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– Так, датычыцца. Сапраўды, амерыканскі бок прыняў такое рашэнне
ў адносінах да краін, з якімі існуе візавы рэжым, а значыць, і да Беларусі.
У гэтай сувязі хацеў бы адзначыць, што Беларусь, разумеючы дадзены
вымушаны крок ЗША, усё ж такі, з улікам прынцыпу ўзаемнасці, пакідае
за сабой права ўвесці аналагічныя меры для грамадзян ЗША.
– З 1 студзеня г. г. Кіпр увёў поўнамаштабны візавы рэжым для грамадзян
Беларусі. Як вядома, прадстаўнікі МЗС Беларусі правялі перамовы з кіпрскімі
калегамі. Дамовіліся аб нечым?
– Сапраўды, 10 снежня мінулага года пасольства гэтай краіны ў Расіі
афіцыйнай нотай аб’явіла аб увядзенні для грамадзян Беларусі з 1 студзеня
2004 года новага парадку афармлення віз, што звязана з уступленнем Кіп
ра ў Еўрапейскі саюз. У ноце кіпрскі бок прапанаваў грамадзянам Беларусі
звяртацца за атрыманнем кіпрскіх віз у дыпламатычныя прадст аўніцтвы
і консульскія ўстановы Кіпра за мяжой. Такім чынам, адмяняўся парадак
атрымання грамадзянамі Беларусі віз на тэрыторыі Кіпра ў аэрапорце го
рада Ларнака.
29 снежня 2003 года ў консульскім упраўленні МЗС Беларусі адбылі
ся кансультацыі з удзелам прадстаўніка МЗС Кіпра. Беларускі бок звярнуў
увагу на недапушчальнасць афіцыйнага паведамлення аб новым парадку
афармлення віз за такі кароткі тэрмін і прапанаваў прадугледзець пера
ходны перыяд да 31 студзеня 2004 года з захаваннем парадку афармл
 ення
віз, які існаваў у 2003 годзе, і дамовіцца аб новым механізме афармл
 ен
ня кіпрскіх віз для беларусаў. Міністэрства замежных спраў зыходзіць з
неабходнасці адкрыцця консульскіх устаноў у Беларусі і на Кіпры. Папя
рэдняя згода кіпрскага боку на адкрыццё ў Мінску консульскай установы
ўжо атрымана.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі Кіпр да 31 студзеня г. г. захаваў для
беларускіх грамадзян існуючы да гэтага часу парадак афармлення віз па
прыбыцці ў аэрапорт горада Ларнакі.
Дадаткова магу сказаць, што мы перадалі ў снежні мінулага года на раз
гляд МЗС два праекты міжурадавых пагадненняў, якія прадугледжваюць
спрошчаны парадак афармлення віз Кіпра для пэўных катэгорый гра
мадзян Беларусі, у тым ліку турыстычных груп.
– Нягледзячы на розныя аб’ектыўныя і суб’ектыўныя перашкоды, усё
больш грамадзян Беларусі выязджае за мяжу. Прычым многія гэта робяць
упершыню. Думаю, будзе карысна нагадаць ім, што трэба ведаць і зрабіць перад ад’ездам.
– Перш за ўсё параіў бы высветліць, ці мае краіна, якую вы збіраецеся
наведаць, візавы рэжым з Беларуссю. Калі так, трэба звярнуцца ў акрэ
дытаванае на Рэспубліку Беларусь прадстаўніцтва гэтай краіны (дарэчы,
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яно можа знаходзіцца не абавязкова ў Мінску, але і ў Маскве, Варшаве,
Вільнюсе ці Кіеве) за атрыманнем візы. Не ўсе ўстановы замежных дзяр
жаў патрабуюць для гэтага поліс медыцынскага страхавання. У гэтым вы
падку, тым не менш, яго абавязкова трэба набыць, што пазбавіць вас ад
непрыемнасцяў у нечаканых сітуацыях.
Пажадана таксама мець інфармацыю (адрас, тэлефоны, нумар факса,
адрас электроннай пошты) аб замежнай установе Беларусі або Расіі (калі
адсутнічае наша прадстаўніцтва) у краіне паездкі. Нагадаю, што аказан
не дапамогі беларускім грамадзянам, абарона іх інтарэсаў за мяжой з’яў
ляюцца аднымі з найбольш важкіх функцый нашых дыппрадстаўніцтваў
і консульск
 іх устаноў. Таму звяртацца да іх можна практычна па любому
пытанню, а ў экстрэмальнай сітуацыі – нават абавязкова.
– Што беларускі консул можа зрабіць для грамадзяніна Беларусі, які тра
піў за мяжой у непрыемную сітуацыю? I што не пад сілу консулу?
– Спынюся толькі на дзеяннях, якія консул ажыццяўляе ў адносінах да
беларускіх грамадзян, што знаходзяцца за мяжой часова.
У выпадку страты пашпарта консул павінен выдаць беларускаму гра
мадзяніну – пасля пацвярджэння яго асобы – пасведчанне на вяртанне
ў Беларусь. Ён можа таксама інфармаваць нашых грамадзян па пытаннях
заканадаўства краіны знаходжання, прадстаўляць у дзяржаўных і іншых ус
тановах гэтай краіны іх інтарэсы, калі гэтыя асобы адсутнічаюць і не дару
чылі вядзенне справы іншай асобе ці няздольныя абараняць свае інтарэсы
па іншых прычынах. Праз установы ўнутраных спраў Беларусі і консульс
кае ўпраўленне МЗС консульскі супрацоўнік інфармуе родных грамадзян
Беларусі аб арыштах, смерці і іншых непрыемных сітуацыях у адносінах да
грамадзяніна Беларусі. У яго абавязкі ўваходзіць і наведванне грамадзян
Беларусі, арыштаваных уладамі краіны знаходжання. Консул выконвае
таксама ўвесь спектр натарыяльных дзеянняў.
На жаль, консул не можа аплачваць кошт пражывання, лячэння за мя
жой і вяртання дамоў нашых суайчыннікаў, а ў выпадку іх смерці – кам
пенсаваць расходы пахавальнага бюро ці кошт перавозкі труны. Нашы
супрацоўнікі не займаюцца садзейнічаннем набыццю месца працы ў кра
іне знаходжання, не расследуюць злачынствы і не ўмешваюцца ў судовыя
справы.
– Нагадайце, у якіх краінах і гарадах ёсць дыпламатычныя прадстаўніцтвы
і консульскія ўстановы Беларусі?
– Пасольствы Беларусі працуюць у Аб’яднаных Арабскіх Эміратах,
Аргенціне, Арменіі, Аўстрыі, Балгарыі, Бельгіі, Венгрыі, В’етнаме, Вялі
кабрытаніі, Германіі (ёсць таксама аддзяленне ў Боне), Егіпце, Злучаных
Штатах Амерыкі, Ізраілі, Індыі, Іране, Італіі, Казахстане, Канадзе, Рэс
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публіцы Карэя, КНР, Кубе, Кыргызстане, Латвіі, Лівіі, Літве, Малдове,
Нідэрландах, Паўднёвай Афрыцы, Польшчы, Расіі (ёсць таксама аддзя
ленні ў Екацерынбургу, Калінінградзе, Краснадары, Мурманску, Ніжнім
Ноўгарадзе, Новасібірску, Санкт-Пецярбургу, Уфе, Цюмені, Хабараўск
 у),
Румыніі, Сербіі і Чарнагорыі, Сірыі, Славакіі, Туркменістане, Турцыі,
Узбекістане, Украіне, Францыі, Чэхіі, Швейцарыі, Швецыі, Японіі; Ге
неральныя консульствы – у Беластоку (Польшча), Гданьску (Польшча),
Даўгаўпілсе (Латвія), Нью-Йорку (ЗША), Рыа-дэ-Жанейра (Бразілія),
Таліне (Эстонія), консульства – у Бялай Падлясцы (Польшча). Больш па
драбязную інфармацыю аб нашых замежных установах можна знайсц
 і на
сайце МЗС www.mfa.org.by.
– Уявім сабе, што непрыемнасць напаткала нашага суайчынніка ў краіне,
дзе няма беларускага консульства. Ці можа ён разлічваць на дапамогу і падтрымку расійскіх дыпламатаў і консулаў?
– Я ўжо ўзгадваў, што ў нас усталявалася вельмі канструктыўнае супра
цоўніцтва з Дэпартаментам консульскай службы МЗС Расіі. Консульскія
супрацоўнікі замежных устаноў Расіі ў краінах, дзе адсутнічаюць беларус
кія консульскія ўстановы, маюць афіцыйныя паўнамоцтвы аказваць неаб
ходную дапамогу беларускім грамадзянам у экстрэмальных сітуацыях.
– Ці абавязкова грамадзяніну Беларусі мець запрашэнне з краіны, у якую
ён збіраецца?
– Працэдура разгляду візавага запыту вызначаецца краінай, якую мяр
куе наведаць беларускі грамадзянін, таму яна неаднолькавая ў консульскіх
установах замежных краін. Паводле нашай інфармацыі, большасць з іх
патрабуюць запрашэнне ў якасці падставы для выдачы візы.
Адно з апошніх змяненняў, якое закранае інтарэсы многіх грамадзян
Беларусі, – консульскія ўстановы Літвы пачалі выдаваць без запрашэнняў
візы тэрмінам на 10 дзён.
– Пасля ўвядзення візавага рэжыму з Польшчай шмат скаргаў было на
цяжкасці з атрыманнем візы ў гэту суседнюю краіну. Каб атрымаць візу, нашым грамадзянам патрэбна было марнаваць шмат часу ў даўжэзных чэргах.
Справа дайшла да таго, што МЗС Беларусі накіраваў МЗС Польшчы адпаведную ноту. Ці змянілася сітуацыя зараз?
– Сітуацыя змянілася ў лепшы бок. Колькасць жадаючых аформіць по
льскія візы не зменшылася. Разам з тым у консульскім аддзеле пасольства
Польшч
 ы ў Мінску павялічана колькасць кас для аплаты консульскіх пас
луг, а таксама месцаў прыёму дакументаў. У Гродне польскі бок таксама
рэалізаваў шэраг аналагічных крокаў. У Брэсце польскае Генконсульства
пераехала ў новы будынак, таму праблем там стала значна менш.
– Чэхія патрабуе, каб нашы грамадзяне мелі транзітную візу, а Польшча –
не. Чаму склалася такая сітуацыя?
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– Бязвізавы транзітны праезд праз Польшчу грамадзян Беларусі, якія
маюць візы ў краіны «Шэнгенскай зоны», Чэхію, Славакію або накіроўва
юцца авіятранспартам у Вялікабрытанію, Ірландыю і Венгрыю, ажыццяў
ляецца ў адпаведнасці з міжурадавым пагадненнем паміж нашымі краінамі
аб узаемных паездках грамадзян, падпісаным у Мінску 26 жніўня 2003 г.
Падобнага пагаднення з Чэхіяй, пры ўсіх намаганнях міністэрст ва замеж
ных спраў, дасягнуць не ўдалося.
«Чырвоная змена». 2004. 31 студзеня.

№ 141
ВЫТРЫМКА З ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫІ МІНІСТРАЎ ЗАМЕЖНЫХ
СПРАЎ БЕЛАРУСІ І РАСІІ ПА ВЫНІКАХ СУМЕСНАЙ КАЛЕГІІ
МЗС БЕЛАРУСІ І РАСІІ
г. Мінск

2 лютага 2004 г.

С. Мартынов: Открывая нашу встречу, я хочу сказать, что мы провели
сегодня совместное заседание коллегии Министерства иностранных дел
Республики Беларусь и коллегии Министерства иностранных дел Рос
сийской Федерации. В ходе заседания были рассмотрены вопросы взаи
модействия наших стран в свете расширения Европейского союза, а так
же Программа согласованных действий в области внешней политики на
2004–2005 гг. Этот документ, равно как и План консультаций двух мини
стерств, который мы только что подписали, утверждены и будут представ
лены на рассмотрение Союзного правительства и затем Высшего Государ
ственного Совета.
Говоря по существу сегодняшнего обсуждения, хотел бы отметить, что
мы пришли к выводу, что перед обеими странами стоят серьезные задачи
как в области взаимодействия в рамках Союзного государства, так и в об
ласти взаимодействия с внешним миром. В частности, расширение Евро
пейского союза ставит новые проблемы перед нашими странами, в связи
с чем необходимо усиление взаимодействия. В Программу согласованных
действий, и это в известной степени новация, вошел новый раздел о взаи
модействии на этом направлении. В основном мы отметили высокую ин
тенсивность контактов двух министерств как на уровне руководства, так
и на рабочем уровне и условились, что эта практика будет продолжаться
в будущем.
Это все, что я хотел сказать в своем вступительном слове, а сейчас,
Игорь Сергеевич, прошу Вас.
И. Иванов330: Буквально два слова, потому что я полностью разделяю
все то, что сказал Сергей Николаевич. Я хотел бы подчеркнуть, что это
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3-е наше совместное заседание. Взаимодействие наше расширяется. Гла
вы наших государств отмечали, что сотрудничество России и Беларуси на
международной арене в интересах наших двух стран, и не случайно мы
сейчас одобрили масштабную программу взаимодействия. Она включает
самые разные области, начиная с нашего взаимодействия в Организации
Объединенных Наций, включая другие международные организации, как
на пространстве СНГ, так и во взаимоотношениях с другими региональны
ми структурами. Это и наше совместное участие в усилиях международно
го сообщества в борьбе с международным терроризмом, организованной
преступностью, другими угрозами и вызовами современности.
Одним словом, координация наших усилий совершенствуется. Мы се
годня рассматривали возможные новые формы дальнейшего повышения
уровня координации. Уверен, что реализация всех этих планов и те во
просы, которые мы сегодня обсуждали, будут содействовать укреплению
взаимодействия двух стран на международной арене по отстаиванию на
ших национальных интересов, по участию в усилиях международных со
обществ по построению стабильного и безопасного мира.
Ответы на вопросы:
Вопрос (РИА «Новости»): На этом заседании рассматривались возмож
ные негативные последствия расширения Европейского союза для России
и Беларуси. Не могли бы вы подробнее рассказать о намеченной совмест
ной стратегии в этом плане. Какие, например, конкретные шаги уже пред
принимаются или в самое ближайшее время будут предприняты, чтобы
защитить наши совместные интересы?
Ответ (И. Иванов): С момента полноправного вступления в Европей
ский союз новых членов прекращают действие все те договора и соглаше
ния, которые носили двухсторонний характер, в данном случае c Россией
и Беларусью, так как на них распространяется правовая база, действующая
в Европейском союзе. Естественно, по целому ряду направлений может
возникнуть, с нашей точки зрения, пролонгация, которая, если своевре
менно не предпринять меры, может негативно сказаться на уровне наше
го торгово-экономического сотрудничества с отдельными государствами.
В одних случаях это может быть с последствиями и более серьезными,
и менее серьезными.
Мы сейчас ведем переговоры, в данном случае я говорю о России, как
с ЕС, так и, прежде всего, с новыми членами Европейского союза. Учи
тывая, что это не только в интересах России, но и новых членов Европей
ского союза, мы исходим из того, чтобы не допустить снижения уровня
нашего экономического сотрудничества. К сожалению, времени остается
не так много. Мы надеемся, что, если будет проявлен необходимый пер
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спективный подход, мы сможем выработать такие меры, которые позво
лили бы снивелировать возможные негативные последствия.
Как показал сегодняшний обмен мнениями, это было известно и рань
ше, с аналогичными проблемами сталкивались и наши белорусские кол
леги. Поэтому, естественно, мы будем вместе вести переговоры. Коор
динация, обмен информацией, обмен тем опытом, который в ходе этих
переговоров мы нарабатываем, я думаю, будут помогать друг другу успеш
но решать вопросы по отстаиванию наших национальных интересов.
Вопрос (Первый национальный канал белорусского ТВ): Сергей Никола
евич, как на практике реализуются подписанные между двумя странами
соглашения, в частности, Программа согласованных действий в области
внешней политики государств – участников Договора о создании Союз
ного государства?
Ответ: Подписанные нами документы, в данном случае мы можем вести
речь о предыдущей Программе совместных действий, реализуются очень
успешно. Это отмечалось и на предыдущем заседании Союзного прави
тельства, и в ходе заседания ВГС в октябре прошлого года. Всеми подчерки
валось, что Программа совместных действий является наиболее активным
компонентом взаимодействия между двумя государствами. Естественно,
в процессе работы возникают сложности, которые ставит жизнь, причем
в ходе сегодняшнего заседания отмечалось, что поскольку процесс обще
европейского характера усложняется и приближается к нашим границам,
то проблемы становятся значимее и иногда острее, и решать их, соответ
ственно, сложнее. В числе этих проблем – вступление в ВТО. На сегод
няшнем заседании отмечалось, что необходимо дополнительное прове
дение совместных консультаций между нашими государствами для того,
чтобы обеспечить успех присоединения и Беларуси, и России к ВТО для
того, чтобы не было негативных последствий для нашего Союзного госу
дарства, Таможенного союза.
Вопрос (ИТАР-ТАСС): Игорь Сергеевич, не могли бы Вы сказать, в чем
будет выражаться совместная позиция, совместные действия двух стран
по Калининградскому направлению в связи с предстоящим расширением
Европейского союза?
Ответ: Мы выразили признательность нашим белорусским коллегам
за понимание и содействие в решении вопроса транзита пассажиров, свя
занного с Калининградом, с Калининградской областью. Я думаю, что это
и явилось проявлением того сотрудничества и взаимодействия, которое
существует между нашими министерствами. В дальнейшем нам предстоит
решать целый ряд других вопросов, в том числе связанных и с транзитом
грузов, другими вопросами обеспечения Калининградской области. Я ду
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маю, мы будем также тесно взаимодействовать в решении всех этих вопро
сов, учитывая, что это отвечает интересам наших государств.
Вопрос (радио «Свобода»): Между Беларусью и Россией существуют
острые противоречия в газовой и электроэнергетической отраслях. Не
влияет ли это на интеграционные процессы Беларуси и России?
Ответ (И. Иванов): Я бы не формулировал так, что это противоречия
между Россией и Беларусью. Это – определенные разногласия между
субъектами хозяйственной деятельности, которые решаются именно в
этом формате. Мы рассчитываем, что будут найдены соответствующие
компромиссные договоренности, которые позволят выйти на необходи
мое решение.
Что касается интеграционных процессов по созданию Союзного госу
дарства, то на это есть соответствующее решение. Главное, что есть воля
наших народов, и этот процесс, конечно же, будет продолжаться. Это не
значит, что на пути не могут возникать проблемы, такие как, например,
газовая проблема. Чем выше степень интеграции между нашими государ
ствами, тем, я уверен, успешнее будут действовать механизмы, которые
позволят урегулировать такого рода проблемы без последствий для наших
интеграционных процессов.
С. Мартынов: Отвечая на Ваш вопрос, хочу сказать, что мы к этим мо
ментам относимся не столько как к неразрешимым противоречиям, сколь
ко как к задаче, которую необходимо решить, используя интеграционные
рычаги. Относительно второй части вопроса, скажу Вам, что если бы не
интеграционные процессы, то эта задача вообще не могла бы быть решена
на взаимоприемлемом уровне. В этом заключается ценность, в том числе
интеграционных процессов.
Вопрос (агентство «Интерфакс»): Обсуждался ли вопрос взаимодействия
двух стран в плане возможности участия в послевоенном восстановлении
Ирака и возможности восстановления экономического влияния Беларуси
и России в Ираке уже при новом правительстве?
Ответ (И. Иванов): Как уже было отмечено, сегодня основной темой
нашего совместного заседания были вопросы, связанные с расширени
ем Европейского союза и со всей этой проблематикой взаимоотношений
России и Беларуси с Европейским союзом в контексте его расширения.
Что касается Ирака, то сегодня мы эту тему не обсуждали. Мы регу
лярно советуемся, консультируемся. У нас очень частые контакты и, в том
числе, по иракской проблематике. Что касается урегулирования ситуации
в Ираке, наша общая позиция заключается в следующем: чем скорее бу
дет восстановлен суверенитет Ирака, чем скорее будет восстановлена цен
тральная роль Организации Объединенных Наций, тем, с нашей точки
зрения, скорее удастся найти тип политического урегулирования в Ираке.
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К сожалению, последние террористические акты показывают, что пока
ситуация остается крайне сложной и говорить об урегулировании ситуа
ции было бы преждевременным. Поэтому повторяю, что мы остаемся на
позиции, о чем мы неоднократно заявляли, что необходимо скорейшее
восстановление суверенитета Ирака. <…>
С. Мартынов: Со своей стороны хотел бы отметить, что хотя иракский
вопрос формально не был включен в нынешнюю повестку дня и не об
суждался, но, естественно, эта тема относится к числу тех тем, по которым
мы консультируемся и взаимодействуем в политических и экономических
интересах. Естественно, в России интересы большего масштаба в Ираке,
чем у Беларуси. Но и у Беларуси они есть. Как вы знаете, мы были участни
ками программы «Нефть в обмен на продовольствие». Мы, со своей сто
роны, хотели бы выразить надежду, что суверенное право иракского на
рода самому решать свою судьбу скоро будет предоставлено народу Ирака,
и развитие этой страны в тех формах и на тех условиях, которые адекватны
мнению иракского народа, будет продолжено.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 1. С. 48–51.

№ 142
ЗАЯВА ПРАДСТАЎНІКА МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ Ў СУВЯЗІ З КРЫЗІСНАЙ СІТУАЦЫЯЙ
ВАКОЛ ПАСТАВАК РАСІЙСКАГА ГАЗУ Ў БЕЛАРУСЬ
г. Масква

19 лютага 2004 г.

В связи с возникшей кризисной ситуацией вокруг поставок российско
го газа в Белоруссию и сделанных заявлений белорусским Президентом
А. Г. Лукашенко необходимо отметить следующее.
На протяжении последних месяцев руководство Белоруссии осознанно
вело дело к возникновению нынешнего кризиса. Несмотря на все усилия
Газпрома найти взаимоприемлемые и экономически обоснованные ре
шения возникших проблем, Минск постоянно пытался навязывать такие
варианты, которые фактически вели бы к существенным финансовым по
терям для российской стороны. Искусственно политизируя эту проблему,
белорусские руководители своими действиями препятствовали выработке
взаимоприемлемых договоренностей.
Вызывающие заявления, сделанные Президентом А. Г. Лукашенко
19 февраля, свидетельствуют о том, что он, пренебрегая интересами бело
русского народа, берет курс на обострение отношений с Россией.
Возникает естественный вопрос: зачем все это потребовалось А. Г. Лу
кашенко? Ответ, скорее всего, надо искать во внутриполитической пло
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скости. На Президенте Белоруссии лежит ответственность за те системные
ошибки во внутренней и внешней политике страны, которые тормозят
социально-экономическое развитие государства и которые уже привели
к изоляции Белоруссии на международной арене.
Спровоцировав кризис вокруг поставок российского газа, А. Г. Лука
шенко таким образом пытается отвести от себя критику и переложить от
ветственность за свои ошибки на Россию.
Белорусы – мудрый народ и не дадут ввести себя в заблуждение.
Россия всегда будет вместе с белорусским народом, с которым у нас об
щее прошлое, настоящее и будущее.
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ. Заявление представителя Министерства иностранных дел России 345-19-02-2004. http://www.mid.ru/ns-rsng.nsf/6bc38aceada6e44b
432569e700419ef5/432569d800221466c3256e40003109fa?OpenDocument

№ 143
АДКАЗ ПРЭС-САКРАТАРА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
А. САВІНЫХ НА ПЫТАННЕ ЖУРНАЛІСТА
АГЕНЦТВА «US NEWS» АБ ЧАСОВЫМ СПЫНЕННІ РАСІЯЙ
ПАДАЧЫ ГАЗУ Ў БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

19 лютага 2004 г.

Пытанне: Як МЗС ацэньвае спыненне паставак газу ў Беларусь?
Адказ: Рашэнне Газпрама аб спыненні падачы газу ў магістральныя га
заправоды мае беспрэцэдэнтны характар. У гэтай сувязі неабходна адзна
чыць некалькі асноўных момантаў.
Па-першае, гэта рашэнне парушае Міжурадавае пагадненне аб ства
рэнні роўных умоў у галіне цэнавай палітыкі ад 12 красавіка 2002 г., якое
ўжываецца з моманту яго падпісання. У адпаведнасці з гэтым пагаднен
нем расійскі бок узяў на сябе абавязацельствы забяспечваць пастаўкі газу
ў Беларусь. Аднабаковыя дзеянні ў адносінах гэтага пагаднення недапуш
чальныя, таму што з’яўляюцца парушэннем Венскай канвенцыі аб праве
міжнародных дагавораў 1969 г.331 Па-другое, рашэнне аб спыненні пас
тавак газу прынята, нягледзячы на працяг перамоў паміж зацікаўленымі
арганізацыямі дзвюх краін, і можа разглядацца як форма грубага ўціску
з мэтай атрымання больш выгадных для Газпраму цэнавых умоў продажу
і транзіту газу без дастатковай на гэта падставы. Па-трэцяе, беларускі бок
ніколі не адмаўляўся плаціць за газ, але гатовы рабіць гэта па камерцыйна
абгрунтаваным цэнам. Прапановы беларускага боку па дадзеным пытанні
неаднаразова накіроўваліся на адрас Газпрама. Усе іншыя сцвярджэнні
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ў гэтай сувязі не адпавядаюць рэчаіснасці. Па-чацвёртае, зрыў транзіту
газу ў еўрапейскія краіны цалкам абумоўлены рашэннем «Газпрама».
Усе пытанні, звязаныя з пастаўкай газу ў Рэспубліку Беларусь і транзі
там газу праз тэрыторыю нашай краіны, рэгулююцца адным кантрактам.
Спыняючы пастаўкі газу ў Беларусь ці аб’яўляючы гэты кантракт несап
раўдным, Газпрам па сваёй ініцыятыве стварае прававы вакуум у рэгуля
ванні ўсяго комплексу адносін у газавай сферы.
Беларускі бок настойвае на вырашэнні дадзенай сітуацыі на аснове ўза
емнага ўліку інтарэсаў бакоў ды існуючых юрыдычных дакументаў.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 1. С.

№ 144
ЗАЯВА ПРЭС-САКРАТАРА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У АДКАЗ НА ЗАЯВУ ПРАДСТАЎНІКА МЗС
РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ*
21 лютага 2004 г.**

г. Мінск

Перавернутая логіка заявы, агучанай прадстаўніком МЗС Расіі, выклі
кала ў нас неўразуменне. Гэта відавочная спроба перакласці адказнасць «з
хворай галавы на здаровую» і ўвесці ў зман грамадскую думку.
Газавая засланка была перакрытая расійскім бокам у парушэнне ўсіх
дзеючых паміж нашымі краінамі міжурадавых пагадненняў. Цэны за газ,
якія навязваў нам «Газпрам», таксама супярэчаць гэтым пагадненням.
Мы неаднаразова і загадзя па дыпламатычных каналах звярталі ўвагу
расійскага МЗС на гэту сітуацыю.
Дарэчы таксама нагадаць, што ў падпісаным у снежні 1994 года ў Буда
пешце на вышэйшым узроўні Расіяй, Беларуссю, ЗША і Вялікабрытані
яй Мемарандуме аб гарантыях бяспекі ў сувязі з дапушчэннем Рэспублікі
Беларусь да Дагавора аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі Расія ўзяла на
сябе абавязацельства «ўстрымлівацца ад эканамічнага прымусу, накірава
нага на тое, каб падпарадкаваць сваім уласным інтарэсам ажыццяўленне
Рэспублікай Беларусь правоў, уласцівых яе суверэнітэту, і такім чынам за
бяспечыць сабе любую перавагу»332. Хіба дзеянні расійскага боку можна
назваць выкананнем гэтых абавязацельстваў?
Абвінавачанні ў адрас Беларусі ў абвастрэнні адносінаў з Расіяй на гэ
тым фоне выглядаюць проста абсурдна. Хіба мы перакрывалі газ?
Дарэчы, парушэнне «Газпрамам» сваіх абавязацельстваў выклікала
сур’ ёзную трывогу і ў краін на захад ад Беларусі, якія таксама пацярпелі
ад гэтых безадказных дзеянняў. Выпады прадстаўніка МЗС у адрас унут
* Гл. дак. № 142.
** Дата публікацыі.

355

ранага становішча ў Беларусі, у адрас кіраўніцтва Беларусі не толькі разы
ходзяцца з логікай саюзніцкіх адносінаў. Яны не маюць нічога агульнага
з рэчаіснасцю. Нас здзіўляе, што заява такога зместу ўвогуле выйшл
 а са
сцен знешнепалітычнага ведамства Расіі.
Брацкія адносіны паміж нашымі народамі патрабуюць прынцыпова
іншых адносінаў, чым тыя, якія былі прадэманстраваны расійскім бокам
у сітуацыі з пастаўкамі газу. Беларусь заўсёды была і застаецца прыхільні
кам менавіта раўнапраўных і ўзаемапаважлівых адносінаў.
«Звязда». 2004. 21 лютага.

№ 145
ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРЭС-СЛУЖБЫ ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ АДКЛІКАННІ
ДЛЯ КАНСУЛЬТАЦЫЙ ПАСЛА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ У. ГРЫГОР’ЕВА
25 лютага 2004 г.*

г. Мінск

Пасля прынятага беспрэцэдэнтнага кроку расійскага боку па адклю
чэнню паставак газу ў Рэспубліку Беларусь** кіраўнік дзяржавы Аляксандр
Лукашэнка адклікаў для кансультацый Надзвычайнага і Паўнамоцнага
Пасла Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Грыгор’ева.
24 лютага Аляксандр Лукашэнка прыняў з дакладам Уладзіміра Грыго
р’е ва, у ходзе якога абмяркоўваўся практычна ўвесь комплекс супрацоў
ніцтва паміж Беларуссю і Расіяй, стан спраў у Саюзнай дзяржаве, у тым
ліку пытанні паставак газу. Кіраўнік беларускай дзяржавы даў Уладзі
міру Грыгор’еву шэраг даручэнняў, аб якіх будзе даложана расійскаму
кіраўніцтву. Прэзідэнт заклікаў ні ў якім разе не палітызаваць гэту сіту
ацыю. Гэта спрэчка двух гаспадарчых суб’ектаў, якія павінны самі выра
шыць узнікшую праблему.
Перагаворны працэс па пытанню паставак газу ў Беларусь працягва
ецца. Беларускі бок прытрымліваецца той пазіцыі, каб шляхам кансуль
тацый знайсці ўзаемапрымальнае рашэнне, якое будзе адпавядаць інтарэ
сам і беларусаў, і расіян. Прэзідэнт у чарговы раз падкрэсліў, што «расійскі
чалавек для нас вельмі дарагі, і мы заўсёды ў Беларусі робім усё, каб рускі
чалавек меў усё тое, што мае беларус». Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што
«расійскі народ быў, ёсць і будзе для нас самым дарагім братам. Мы глыбо
ка перакананыя, што гэта будзе на стагоддзі».
Таму, на думку Аляксандра Лукашэнкі, ніякіх адступленняў ад саюз
нага дагавора быць не можа. Гэта чарговае выпрабаванне мы вытрымаем
*

Дата публікацыі.

** Гл. дак. № 142–144.
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дастойна, сказаў беларускі лідар. Расійскае кіраўніцтва – разумныя людзі,
яны нас зразумеюць, перакананы Аляксандр Лукашэнка.
«Звязда». 2004. 25 лютага.

№ 146
ЗАЯВА ПРЭС-САКРАТАРА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У СУВЯЗІ З СІТУАЦЫЯЙ У КОСАВА
г. Мінск

25 сакавіка 2004 г.

У Рэспубліцы Беларусь з трывогай сочаць за развіццём сітуацыі ў Коса
ва (Сербія і Чарнагорыя), дэстабілізаванай з прычыны ўсплёску міжэтніч
нага насілля ў краі333. Злачынныя дзеянні албанскіх экстрэмістаў, вынікам
якіх сталіся дзесяткі забітых ды сотні параненых, тысячы застаўшыхся без
прытулку, разбураныя дамы і спаленыя храмы, выклікаюць рашучае асуджэнне і не павінны застацца беспакаранымі.
Відавочна, што дзяржавам і міжнародным арганізацыям, уцягнутым
у працэс урэгулявання ў Косава, належыць зрабіць сур’ёзныя высновы
і прыняць неадкладныя меры з мэтай недапушчэння эскалацыі напружа
насці ў рэгіёне. Трагічныя падзеі ў Косава сталіся чарговым выклікам сус
ветнай супольнасці і пацвердзілі адсутнасць прагрэсу на шляху пабудовы
ў краі дэмакратычнага шматэтнічнага грамадства, што з’яўляецца асноватворнай мэтай у адпаведнасці з рэзалюцыяй Савета Бяспекі ААН 1244 (1999).
Рэспубліка Беларусь выступае за хутчэйшае вяртанне сітуацыі ў Косава
ў прававое рэчышча, вызначанае рашэннямі ААН, умацаванне гарантый
бяспекі прадстаўнікам усіх этнічных абшчын краю, прыяр
 ытэтную ролю
Сербіі і Чарнагорыі ў абмеркаванні пытанняў, што датычацца становішча
ў Косава і яго будучага. Рэспубліка Беларусь выказвае спадзяванне, што
развага ды імкненне да міру запануюць над пачуццямі страху, нянавісці
і ўзаемнага недаверу.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 2. С. 30–31.

№ 147
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ СУСТРЭЧЫ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
З МІНІСТРАМІ ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ ДЗЯРЖАЎ –
УДЗЕЛЬНІЦ СНД
г. Мінск

26 сакавіка 2004 г.

26 сакавіка 2004 г. у Мінску адбылася сустрэча Прэзідэнта Беларусі
А. Лукашэнкі з кіраўнікамі дэлегацый дзяржаў – удзельніц СНД, што зна
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ходзіліся ў нашай краіне з нагоды правядзення пасяджэння Савета мініст
раў замежных спраў Садружнасці.
У ходзе сустрэчы А. Лукашэнка заявіў, што Беларусь гатова і надалей
рашуча крочыць па шляху ўсталявання супрацоўніцтва Садружнасці Не
залежных Дзяржаў, у тым ліку на міжнароднай арэне. Прэзідэнт падкрэс
ліў імкненне актыўна садзейнічаць у барацьбе з асноўнымі выклікамі сён
няшняга часу – арганізаванай злачыннасцю, тэрарызмам, наркабізнесам,
гандлем зброяй і людзьмі, незаконнай міграцыяй. Важным напрамкам
узаемадзеяння краін Садружнасці з’яўляецца прадуктыўнае эканамічнае
супрацоўніцтва, хутчэйшы пераход на рэжым свабоднага гандлю. Дзеля
гэтага неабходна завяршыць унутрыдзяржаўныя працэдуры па ратыфі
кацыі раней падпісаных пагадненняў. У сувязі з пашырэннем Еўрапейс
кага саюза асаблівае значэнне набывае пытанне гандлёва-эканамічных
дачыненняў з краінамі ЕС, адзначыў А. Лукашэнка. Дзяржавам – удзе
льніцам СНД трэба выпрацаваць адзіны падыход і засцерагаць свае інта
рэсы разам. Нядрэнным прыкладам таго, як краіны Садружнасці могуць
рэзультатыўна аб’ядноўваць намаганні, можа служыць вопыт Беларусі,
Казахстана, Расіі і Украіны па стварэнню адзінай эканамічнай прасторы.
Падчас сустрэчы была звернута ўвага на вырашэнне сацыяльных пра
блем. Беларускі бок гатовы ўнесці на разгляд вышэйшых органаў СНД
пытанне аб стварэнні 2 новых галіновых саветаў па справах моладзі і па
фізічнай культуры і спорту. Прэзідэнт выказаў спадзяванне на падтрым
ку гэтай ініцыятывы. Ён таксама выказаўся за наданне Савету пастаянных
паўнамоцных прадстаўнікоў, што адыгрывае важную ролю ў арганізацыі
ўзаемадзеяння краін супольнасці, статусу органа СНД. Пры абмеркаванні
тэмы рэфармавання адукацыі А. Лукашэнка адзначыў зацікаўленасць у да
сягненнях краін СНД і даручыў МЗС Беларусі ажыццявіць каардынацыю
абмену вопытам у гэтай сферы.
Міністры замежных спраў дзяржаў – удзельніц СНД выказалі падзяку
за сустрэчу, якая, на іх думку, задае дзелавы тон маючаму адбыцца пасяджэнню Савета.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 2. С. 19.
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ДАВЕДКА АБ АДНОСІНАХ БЕЛАРУСІ З КРАІНАМІ БАЛТЫІ,
СКЛАДЗЕНАЯ Ў МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

Не пазней сакавіка 2004 г.

Для Республики Беларусь страны Балтии представляют особый инте
рес. Это обусловлено рядом факторов, среди которых основными являют
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ся географическая близость, общее историческое, экономическое и поли
тическое прошлое. Кроме того, вступление 1 мая 2004 года Литвы, Латвии
и Эстонии в Европейский союз создает новые условия и возможности для
развития двусторонних отношений Беларуси со странами Балтии и Евро
пейским союзом в целом.
Белорусско-литовские отношения с 1991 года впервые начали выстраи
ваться как отношения между суверенными государствами и за прошедшие
годы характеризовались достаточно высоким уровнем добрососедского
сотрудничества, представлены всем спектром контактов официальных
лиц, включая встречи президентов и премьер-министров. В развитие До
говора о добрососедстве и сотрудничестве (1995334), была сформирована
правовая база двусторонних отношений. Она охватывает основные сфе
ры сотрудничества и на данный момент насчитывает более 60 соглашений
и договоров различного уровня, из них 26 межгосударственных и межпра
вительственных.
Войдет в историю факт спокойного и мирного процесса договорноправового и физического оформления более 650 км государственной гра
ницы. Сегодня здесь завершаются демаркационные работы, совершен
ствуется пограничная инфраструктура.
В последнее время отношения между Литвой и Беларусью рассматрива
ются двумя странами-партнерами через призму будущего членства Литвы
в Евросоюзе. Литовская внешняя политика стала строиться с учетом реко
мендаций ЕС. Беларуси и Литве при этом удается сохранять регулярные
продуктивные контакты между министерствами иностранных дел в фор
мате ежегодных консультаций на уровне рабочих встреч заместителей
министров. В Национальном собрании Беларуси и Сейме Литвы созданы
парламентские группы по развитию добрососедских отношений между
двумя странами. Продолжается постоянный конструктивный обмен деле
гациями на межведомственном уровне.
По-прежнему высокоприоритетными остаются торгово-экономиче
ские связи. С учетом предстоящего членства Литвы в ЕС, сохранению до
стигнутого уровня сотрудничества будет способствовать более активная
позиция Беларуси в вопросах продвижения белорусской продукции на ли
товский рынок, развития инвестиционного сотрудничества, проведения
согласованной транзитной политики.
В настоящее время динамично развивающееся сотрудничество в эко
номической сфере отличается высоким уровнем товарооборота при зна
чительном увеличении с 1997 года удельного веса белорусского экспорта.
Последовательная позиция Беларуси в продвижении товаров на литов
ский рынок обусловила изменение сальдо во внешней торговле с отрица
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тельного – 54 млн долл. США в 1997 году до положительного – 111 млн
долл. США в 2003 году. В 2003 году товарооборот с учетом стоимости услуг
составил около 500 млн долл. США.
Литва занимает 5-е место среди основных инвесторов Беларуси, в ре
спублике работает 174 предприятия с литовским капиталом. Наиболее
крупные реализуемые проекты – модернизация производственных мощ
ностей РУП «Гранит» (3,5 млн долл. США) и строительство швейного
комплекса в Гродненской СЭЗ с привлечением 5 млн. евро. Более 30 круп
нейших белорусских предприятий имеют в Литве свои представительства
и официальных дилеров. Удельный вес белорусских грузов достиг 25 %
грузооборота Клайпедского морского порта.
Традиционным стало проведение в Литве национальных выставок Бе
ларуси, а также представление белорусских экспонатов на специализиро
ванных выставках. Важными инструментами продвижения экономиче
ских интересов стали Двусторонняя Белорусско-Литовская комиссия по
торгово-экономическому сотрудничеству и совместная рабочая группа по
вопросам улучшения условий взаимной торговли.
Налажены долгосрочные контакты в гуманитарной сфере между мини
стерствами, ведомствами, учреждениями, организациями культуры, об
разования, науки, спорта, туризма. Обеспечивается постоянное участие
представителей белорусской культуры и искусства на проходящих в Литве
национальных и международных фестивалях, конкурсах, выставках.
Высокой интенсивностью и динамикой характеризуется консульская
деятельность, направленная на защиту интересов юридических лиц и бе
лорусских граждан на территории Литвы, проведение визовой политики
государства. В 2002 году консульским отделом Посольства Беларуси в Лит
ве было рассмотрено более 80 тыс. визовых запросов для въезда в Беларусь,
а в 2003 году – более 124 тыс.
Следует учесть и то, что белорусско-литовская государственная граница
становится внешней границей ЕС и НАТО, это будет формировать ее ста
тус на ближайшую и среднесрочную перспективу. Продолжится изучение
вопросов, связанных с упрощением визового режима. При этом будут учи
тываться как предложения Евросоюза, так и опыт подготовки соглашений
между Беларусью и другими странами, в частности с Польшей.
Перспективным полем деятельности представляется участие Беларуси и
Литвы в различного рода двусторонних и многосторонних проектах, реали
зуемых на средства ЕС, в том числе в рамках политики «нового соседства».
С момента установления дипломатических отношений и до 1998 года
белорусско-латвийское сотрудничество развивалось в целом в позитив
ном направлении. В практику белорусско-латвийских межгосударствен
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ных отношений вошел регулярный обмен мнениями по широкому кругу
вопросов – от проблем международной политики до различных аспектов
двусторонних связей. В частности, состоялся ряд переговоров на уров
не премьер-министров Беларуси и Латвии. В сентябре 1997 года прошла
встреча Президента Республики Беларусь А. Лукашенко с Президентом
Латвийской Республики Г. Улманисом335. И хотя начиная с 1998 года по
литический диалог на высшем и высоком уровне не получил достаточно
активного продолжения, сотрудничество во многих других сферах продол
жалось. В частности, получило развитие взаимодействие между министер
ствами и ведомствами двух стран, субъектами хозяйствования различных
форм собственности, регионами и отдельными городами, учебными, на
учными и культурными центрами.
Следует также отметить позитивную динамику отношений между зако
нодательными органами двух государств. В Национальном собрании Ре
спублики Беларусь и Саэйме Латвии созданы группы по парламентскому
сотрудничеству. В 2002 году состоялся визит латвийских парламентариев
в Беларусь и ответный визит депутатов белорусского парламента в Латвию.
2003 год стал годом возобновления практики проведения регулярных
межмидовских консультаций: впервые после трехлетнего перерыва прош
ли консультации на уровне руководителей департаментов.
Необходимым элементом интенсификации двусторонних отношений
является совершенствование договорно-правовой базы белорусско-лат
вийского сотрудничества. За более чем десятилетний период межгосудар
ственных отношений между Республикой Беларусь и Латвийской Респу
бликой было заключено около 50 договоров и соглашений. В настоящее
время на рассмотрении сторон находятся 9 межгосударственных, межпра
вительственных и межведомственных договоров и соглашений. Их подпи
сание будет способствовать завершению формирования договорно-право
вой базы «пояса добрососедства» по периметру белорусских границ.
Основное наполнение отношений между двумя странами происходит за
счет активного сотрудничества в торгово-экономической сфере. В резуль
тате динамично развивающегося торгово-экономического сотрудничества
Латвийская Республика является одним из основных торговых партнеров
Республики Беларусь. В 2003 году товарооборот между двумя странами со
ставил 388,5 млн долл. США (экспорт – 344,2 млн долл. США, импорт –
44,3 млн долл. США). Внешнеторговое сальдо сложилось положительным
в Беларуси и составило 299,9 млн долл. США.
Латвийские компании проявляют неизменный интерес к инвестиро
ванию в проекты в Республике Беларусь. В настоящее время в Беларуси
зарегистрировано 94 предприятия с участием латвийского капитала, лат
вийские инвестиции в них составили более 22 млн долл. США.
361

Наряду с высокой значимостью отмеченных выше составляющих «по
яса добрососедства» одним из главных его элементов является «пояс эко
номической стабильности». Несмотря на различия в глубине реформиро
ванности экономики и уровень взаимоотношения с ЕС, Латвия, в качестве
страны-соседа Беларуси, имеет конкретные экономические интересы,
частично или полностью совпадающие с экономическими приоритетами
Беларуси. Главным образом это расширение промышленной и научно-тех
нической кооперации в области машиностроения, выпуск медицинской
техники, энергетического оборудования, сельскохозяйственных машин,
химической промышленности, инвестиции в области сельского хозяйства,
создание совместных перерабатывающих и пищевых производств на осно
ве передовых отечественных технологий с целью расширения присутствия
на рынках третьих стран, модернизация и развитие транзитно-транспорт
ной инфраструктуры, развитие пограничных переходов и инфраструктуры
границы, региональное сотрудничество в рамках еврорегиона «Озерный
край»336 и свободных экономических зон.
Белорусско-латвийские отношения на современном этапе являются
базой для будущего двустороннего сотрудничества. Вместе с тем пред
стоящее вступление Латвии в НАТО и ЕС существенным образом может
повлиять на характер белорусско-латвийских торгово-экономических и
политических отношений. Новая геополитическая ситуация переведет в
качественно новый контекст реализацию идеи формирования «пояса до
брососедства». При разнонаправленности внешнеполитических и внеш
неэкономических приоритетов Беларуси и Латвии задача создания «пояса
добрососедства» не только не снимается с повестки дня, но и создает но
вую мотивацию у наших соседей к ее реализации.
Исключительную важность представляет расширение сотрудничества
Беларуси с Латвией и другими балтийскими государствами в области пра
вовых вопросов. В первую очередь это связано с тем, что правовое взаи
модействие с соседними государствами призвано найти и закрепить пути
совместного решения проблем борьбы с международным терроризмом
и организованной преступностью, регулирования миграционных процес
сов и связанной с ними визовой политики, пресечения незаконного обо
рота наркотиков и оружия.
Интенсификация правового сотрудничества с государствами-соседями
позволит завершить оформление «пояса добрососедства» вокруг Респу
блики Беларусь и в военно-политической сфере.
Развитие белорусско-эстонских отношений пока нельзя назвать очень
активным. В частности, еще предстоит организовать визиты на высшем
и высоком уровне, необходимо использовать формат межмидовских кон
сультаций для расширения политического диалога.
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Торгово-экономическое сотрудничество является более динамичным.
В 2003 году удалось сохранить уровень товарооборота (67,6 млн долл.
США) и экспорта белорусской продукции на эстонский рынок (62 млн
долл. США). Внешнеторговое сальдо сложилось положительным в Бела
руси и составило 56,5 млн долл. США. Важными статьями белорусского
экспорта остаются продукты переработки нефти, калийные удобрения,
продукция машиностроения, текстильная продукция, холодильное обо
рудование, лесоматериалы.
Активизации торгово-экономического сотрудничества могло бы спо
собствовать проведение на регулярной основе заседаний межправитель
ственного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, создание
которого предусмотрено Соглашением между Правительством Республи
ки Беларусь и Правительством Эстонской Республики о торгово-эконо
мическом сотрудничестве от 31 июля 2001 года. В связи со вступлением
Эстонии 1 мая 2004 года в ЕС стороны согласовали изменения в этом Со
глашении с учетом сохранения положений о предоставлении режима наи
большего благоприятствования и деятельности межправительственного
комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, предусмотрев при
оритет обязательств Эстонии перед ЕС над нормами Соглашения.
В Республике Беларусь зарегистрировано 39 предприятий с участием
эстонского капитала. По доле от общего объема поступлений иностран
ных инвестиций в экономику Республики Беларусь на конец 2003 года
Эстония занимала 29-е место (1,9 млн долл. США). Таким образом, потен
циал двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотруд
ничества полностью не реализован.
Договорно-правовая база белорусско-эстонского сотрудничества до
статочно развита и включает в себя 9 межправительственных и межведом
ственных соглашений. Наиболее значимыми из подписанных документов
являются межправительственные соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве, международном автомобильном сообщении, об избежа
нии двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты
налогов в отношении налогов на доходы, о международном автомобиль
ном сообщении и о воздушном сообщении.
Беларусь не только проявляет заинтересованность в многоуровне
вом развитии взаимовыгодного сотрудничества со странами Балтии, но
и предпринимает активные шаги в этом направлении. Вместе с тем потен
циал сотрудничества Республики Беларусь с этими государствами далеко
не исчерпан. Существенный прогресс в этой сфере возможен только на
основе взаимной заинтересованности и реального воплощения в жизнь
принципов добрососедства и взаимоуважения.
С учетом нынешних реалий можно с достаточной уверенностью прогно
зировать, что в ближайшем будущем развитие отношений между Белару
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сью и прибалтийскими государствами будет определяться как достигнутым
уровнем двустороннего сотрудничества, так и теми новыми условиями, ко
торые будут созданы в связи с расширением Европейского союза.
Александр Логун, начальник отдела Северной Европы
Департамента Европы МИД Республики Беларусь
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 1. С. 55–59.
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ЗАЯВА ПРЭС-САКРАТАРА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ СІТУАЦЫІ Ў ІРАКУ
г. Мінск
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Рэспубліка Беларусь з глыбокай занепакоенасцю ўспрымае эскалацыю
напружанасці і абвастрэнне гуманітарнай сітуацыі ў Іраку.
Недапушчальна, калі ахвярамі баявых дзеянняў становяцца мірныя гра
мадзяне, гінуць дзеці, падвяргаюцца знішчэнню запасы медыкаментаў
і харчавання, неабходныя для цывільнага насельніцтва. Беларусь выступае
за неадкладнае спыненне ўзброеных дзеянняў, вызваленне заложнікаў. На
акупіруючых дзяржавах ляжыць асобая адказнасць за захаванне гуманітар
нага права.
Урэгуляванню сітуацыі будзе садзейнічаць хутчэйшае аднаўленне дзяр
жаўнага суверэнітэту Ірака і перадача ўсёй паўнаты ўлады законна выбранаму і прызнанаму міжнароднай супольнасцю іракскаму ўраду. У гэтай
сувязі яшчэ больш відавочнай становіцца неабходнасць надання ААН цэн
тральнай ролі ў пасляваенным іракскім урэгуляванні.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 2. С. 31.

№ 150
ЗАЯВА НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У СУВЯЗІ З ПАШЫРЭННЕМ НАТО
г. Мінск

13 красавіка 2004 г.

Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пастанаўляе:
1. Прыняць Заяву Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у сувязі з
пашырэннем НАТО (прыкладаецца).
2. Апублікаваць гэту Заяву ў сродках масавай інфармацыі.
Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
Г. Навіцкі.
13 красавіка 2004 года, г. Мінск, № 551-СР2/Х.
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Заява Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь
у сувязі з пашырэннем НАТО
У канцы сакавіка 2004 года ў Вашынгтоне адбылася цырымонія
ўступлення ў Арганізацыю паўночнаатлантычнага дагавора (НАТО) сямі
новых краін: Балгарыі, Латвіі, Літвы, Румыніі, Славакіі, Славеніі і Эстоніі.
Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь, кіруючыся прынцыпамі
міжнароднага права, з належным разуменнем адносіцца да выбару гэ
тых дзяржаў і іх права на калектыўную абарону. Разам з тым мы зыходзім
з таго, што гэты працэс не павінен нанесці ўрону бяспецы іншых суб’ектаў
міжнароднага права, у прыватнасці, сумежных з НАТО дзяржаў.
Рэспубліка Беларусь, якая мае агульную мяжу з дзяржавамі – членамі
НАТО, усведамляе неабходнасць наладжвання з гэтай арганізацыяй
канструктыўнага ўзаемадзеяння для забеспячэння як нацыянальнай, так
і агульнаеўрапейскай бяспекі. Наш удзел у рэалізацыі праграмы «Пар
тнёрства дзеля міру»337 і рабоце Савета Еўраатлантычнага партнёрства
з’яўляецца важным механізмам канструктыўнага і карыснага дыяло
гу паміж Рэспублікай Беларусь і Арганізацыяй паўночнаатлантычнага
дагавора. Мы таксама зацікаўлены ў выпрацоўцы сумесных мераў па
прадухіленню і выкараненню глабальных пагроз сучаснасці, уключаючы
барацьбу з тэрарызмам, нелегальнай міграцыяй, наркатрафікам, кантра
бандай зброі. Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь перакананы ў тым,
што прадстаўнікі заканадаўчай галіны ўлады зацікаўленых дзяржаў у аба
вязковым парадку павінны быць прыцягнуты да фарміравання эфектыўнай
мадэлі міжнароднай бяспекі.
Аднак выклікае занепакоенасць тая акалічнасць, што чатыры новыя
члены альянсу не з’яўляюцца ўдзельнікамі Дагавора аб звычайных узбро
еных сілах у Еўропе ад 19 лістапада 1990 года (ДЗУСЕ). Магчымасць, якая
з’явілася ў выніку гэтага факта ў НАТО, бескантрольна размяшчаць замеж
ныя войскі і ўзбраенні на тэрыторыі названых дзяржаў можа прывесці да
парушэння стабільнасці на Еўрапейскім кантыненце.
Парламентарыі Рэспублікі Беларусь звяртаюцца з заклікам да калег са
Славеніі, Літвы, Латвіі і Эстоніі садзейнічаць хутчэйшаму далучэнню сваіх
краін да ДЗУСЕ. Мы таксама прапануем дзяржавам – членам НАТО па
скорыць ратыфікацыю Пагаднення аб адаптацыі ДЗУСЕ. Гэта паслужыла
б іх укладам ва ўмацаванне бяспекі на ўсёй сусветнай прасторы. Мы спадзяёмся, што дзяржавы – удзельніцы Арганізацыі паўночнаатлантычнага
дагавора праявяць палітычную волю і прыкладуць неабходныя намаганні
для дасягнення гэтай мэты.
«Звязда». 2004. 16 красавіка.
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№ 151
ВЫТРЫМКА З ПАСЛАННЯ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. Р. ЛУКАШЭНКІ
НАЦЫЯНАЛЬНАМУ СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
І БЕЛАРУСКАМУ НАРОДУ
г. Мінск

14 красавіка 2004 г.

Паважаныя старшыні палат Нацыянальнага сходу!
Паважаныя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, члены Савета Рэспублікі!
Штогадовае Пасланне кіраўніка дзяржавы да парламента і народа я раз
глядаю ў якасці аднаго з галоўных складальнікаў палітычнай традыцыі,
якая фарміруецца ў нашай маладой дзяржаве. Яго прызначэнне заключа
ецца ў асэнсаванні таго, што зроблена і што адбываецца ў краіне і свеце.
У прагнозе таго, што адбудзецца, вызначэнні галоўных задач, якія стаяць
перад дзяржавай.
Думаю, правільна будзе пачаць Пасланне з ацэнкі становішча Беларусі
ў агульнай сістэме міжнародных адносінаў.
Міжнародная i нацыянальная бяспека
Час пацвердзіў вернасць выказаных у мінулым Пасланні прагнозаў раз
віцця асноўных сусветных тэндэнцый. Дамінуючай праблемай у сферы
міжнародных адносінаў застаецца барацьба з тэрарызмам.
Безумоўна, тэрарызм – гэта выклік сучаснаму свету, які ў аднолькавай
ступені пагражае ўсім народам, у тым ліку і беларускаму.
Процістаяць эфектыўна гэтай пагрозе можна толькі адзіным фронтам
дзяржаў. Беларусь надзвычайна адказна ставіцца да сваёй ролі ў агульнай
антытэрарыстычнай сістэме. Нашы праваахоўныя органы актыўна і кан
структыўна супрацоўнічаюць з адпаведнымі структурамі замежных дзяр
жаў па абароне жыцця і здароўя людзей ад тэрарыстычных актаў. Сусветнае
супольніцтва і ў далейшым можа спадзявацца на Беларусь як на надзейнага
партнёра ў барацьбе з гэтай выключна небяспечнай пагрозай.
Але разам з тым мы са шкадаваннем вымушаны канстатаваць, што за
мінулы год свет у вырашэнні гэтай праблемы наперад не рушыў.
Прычын некалькі. Важнейшая з іх у тым, што барацьба, у асноўным,
вядзецца не з вытокамі тэрарызму, а з яго асобнымі праяўленнямі. I ў тым,
што на месца аднаго абясшкоджанага тэрарыста заступаюць два новыя,
няма нічога дзіўнага: умовы, якія параджаюць тэрарызм (беднасць, абяз
доленасць, прыгнёт), не толькі не ўстараняюцца, але ўсё больш абваст
раюцца.
Нягледзячы на ўсе размовы, думаю, што ўладныя людзі недаац
 эньва
юць ступень небяспекі гэтай бяды. Інакш яны не сталі б выкарыстоўваць
тэму тэрарызму як падставу для вырашэння сваіх, груба кажучы, «шкур
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ных» пытанняў. Уварванне ў Ірак не зрабіла свет больш бяспечным і прад
казальным. Яно раз’яднала нават бліжэйшых супрацоўнікаў і саюзнікаў
Злучаных Штатаў Амерыкі.
Пара, нарэшце, усвядоміць дзве простыя ісціны. Па-першае, тэрарызм
нельга перамагчы толькі сілай зброі. А па-другое, у барацьбе з гэтым злом
усе члены сусветнага супольніцтва павінны выступаць разам.
Беларусь, паўтараю, робіць і будзе рабіць усё, што ад яе залежыць, у ба
рацьбе з гэтай «чумой» XXI стагоддзя. Але ў геапалітычныя гульні пад
лозунгам барацьбы з тэрарызмам уцягвацца не мае намеру. Мы павінны
думаць аб сваёй краіне, сваіх людзях, таму што за кожным рашэннем па
літыкаў настаюць вынікі для народаў. I, у рэшце рэшт, жыццё нават аднаго
чалавека куды даражэй, чым мільёны тон нафты.
Паглядзіце, у што абышоўся Іспаніі ўдзел у іракскай авантуры. Ды і мно
гія дзяржавы нашага рэгіёна, якія з энтузіязмам паслалі войскі ў Ірак, ад
чуваюць сваю неабароненасць да такой ступені, што вымушаны прымаць
надзвычайныя меры бяспекі.
Наш народ можа быць упэўнены ў тым, што кіраўніцтва краіны і далей
будзе весці адказную знешнюю палітыку, пазбягаць крокаў, якія могуць
наклікаць бяду на наш агульны дом.
Але не ўсё залежыць ад нас.
Днямі завяршыўся чарговы этап руху НАТО на Усход. Сёння тры дзяр
жавы з пяці, якія мяжуюць з Беларуссю, – з’яўляюцца ўдзельнікамі Ар
ганізацыі Паўночнаатлантычнага дагавора. Гэта амаль паўтары тысячы
кіламетраў нашай граніцы.
Мы сумленна і адкрыта з самага пачатку заяўлялі: для пашырэння сфе
ры дзейнасці Паўночнаатлантычнага блока падстаў няма. Мы такога пун
кту погляду прытрымліваемся вось ужо дзесяць гадоў.
У адказ з усіх бакоў ішлі запэўніванні аб бяскрыўднасці гэтага працэсу.
Аб тым, што НАТО – ледзь не дабрачынная арганізацыя.
I што ж у выніку? На тэрыторыі новых краін-удзельніц разгортваецца
ваенная інфраструктура НАТО. Наша тэрыторыя поўнасцю «прастрэль
ваецца» сродкамі тэхнічнай разведкі. Ды што там наша! Сёння з улікам
тэхнікі не толькі наша, але і расійская тэрыторыя да Крамля «прастрэльва
ецца» сродкамі разведкі. Калі такое было? Паветраныя граніцы патрулю
юцца ваенна-паветранымі сіламі блока.
Зразумела, што Беларусь не мае такога ваеннага патэнцыялу, які быў
бы супастаўны з ваеннай магутнасцю блока НАТО. Алё ў свеце ёсць пры
клад дзяржаў нашага маштабу, што дабіліся вялікіх поспехаў у стварэнні
эфектыўнай сістэмы абароны, якая можа нанесці непрымальны ўрон маг
чымаму агрэсару.
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Праводзячы на працягу апошніх гадоў рэформу Узброеных Сіл, мы няў
хільна ідзём па шляху стварэння арміі, якая па вывучцы і ўзброенасці можа
весці сучасную вайну.
Прытрымліваючыся прынцыпу «трымаць порах сухім», Беларусь і ў да
лейшым мае намер забяспечваць сваю знешнюю бяспеку за кошт палітыч
ных інструментаў. Hi з адной дзяржавай свету ў нас няма спрэчак і супя
рэчнасцяў, якія пагражалі б інтарэсам нашай рэспублікі.
Беларускім прафесійным апазіцыянерам, калі іх можна так назваць,
нягледзячы на ўсе іх старанні, не ўдаецца нацкаваць замежныя дзяржавы
на Беларусь. У сталіцах вядучых дзяржаў свету разумны сэнс у адносінах
да нашай краіны пакуль што пераважае. Аб’ектыўны чалавек не можа не
бачыць, што сёння Беларусь – гэта фактар міжнароднай бяспекі. Ствараць
у цэнтры Еўропы зону нестабільнасці абыдзецца сабе даражэй.
Падзеяй, супастаўнай па маштабах з геапалітычнымі зрухамі канца 80-х
гадоў мінулага стагоддзя, стала пашырэнне Еўрапейскага саюза. Зразуме
ла, працэс стварэння адзінай Еўропы – справа складаная і супярэчлівая.
Будуць спрэчкі, дэманстрацыі сялян і многае іншае. Але вялікая махіна,
якая аб’ядноўвае 25 еўрапёйскіх краін з насельніцтвам 450 мільён
 аў чала
век, спадзяюся, пераадолее ўсе гэтыя хваробы. Таму што ёсць воля да яд
нання. Таму што ўсведамляюць небяспеку існуючым выклікам. Таму што
хочуць жыць лепш. Як у тэарэтычным, так і ў практычным плане мы па
куль што не ўсвядомілі ў поўнай меры значэння для нас фарміравання Злу
чаных Штатаў Еўропы з адзінай знешняй і эканамічнай палітыкай. Многія
традыцыйныя сувязі, напрацоўкі па супрацоўніцтву з кожнай краінай па
асобку ўжо не спрацоўваюць. У нацыянальных сталіцах унутры Еўрасаюза
ўжо няма самастойнай палітыкі і самастойных рашэнняў прынцыповага
характару, у тым ліку і ў адносінах да нашай краіны.
Ураду неабходна сістэмна прапрацаваць усе аспекты нашых узаем
 аад
носінаў, перш за ўсё эканамічных з Еўрасаюзам, і прапанаваць канкрэтны
пералік мераў па забеспячэнню нацыянальных інтарэсаў. Напрацаваныя
з Польшчай, краінамі Балтыі і іншымі новымі членамі Еўрасаюза экана
мічныя, культурныя і іншыя сувязі трэба захоўваць і развіваць.
Відавочна адно – з аб’яднанай Eўропай мы павінны мець не проста доб
рыя, а вельмі добрыя адносіны. Сёння Еўрасаюз – наш бліжэйшы сусед,
а з суседзямі, як кажуць у Беларусі, «трэба жыць, як з раднёй, – у міры
і згодзе».
На фоне Еўрасаюза, які дынамічна развіваецца, зусім вялай, «кволай»
і бязвольнай выглядае наша Садружнасць Незалежных Дзяржаў. Гэта струк
тура яшчэ дыхае, але за год не вырашыла ніводнага сур’ёзнага пытання.
Пазіцыя Беларусі застаецца нязменнай: мы за моцную Садружнасць
і дзеючую Арганізацыю Дагавора калектыўнай бяспекі.
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Не стала на ногі так званая «чацвёрка». Фарміраванне Адзінай
эканамічнай прасторы так і не выходзіць са стадыі бюракратычных пра
працовак. У сувязі з тым, што пазіцыя Мінска па гэтаму пытанню тлума
чыцца па-рознаму, хацеў бы афіцыйна дакладна акрэсліць падыход нашай
дзяржавы: поспех гэтага праекта выключна выгадны Беларусі, і мы гатовы
да самых сур’ёзных рашэнняў па перадачы паўнамоцтваў структуры, якая
забяспечвае функцыянаванне Адзінай эканамічнай прасторы.
Гэты праект будзе паспяховым, калі ўсе ўдзельнікі «чацвёркі», па пры
кладу Еўрасаюза, прызнаюць абавязковым для сябе адзіны звод правілаў
эканамічных узаемаадносінаў.
Toe, што цяпер адбываецца (гэты артыкул пагаднення мне выгадны –
я выконваю, а іншы – не прызнаю), – паўтарэнне горшых традыцый
СНД. Калі дамаўляцца, дык толькі ўсім чацвярым разам (Беларусі, Казах
стану, Расіі, Украіне), без усялякіх агаворак і выключэнняў. А праводзіць
інтэграцыю розных скарасцей унутры Адзінай эканамічнай прасторы –
гэта значыць дурыць нашы брацкія народы. Гэтым няхай займаюцца без
нас. Такая была мая пазіцыя. Я пра яе вас інфармаваў яшчэ ў пачатку гэтага
шляху па фарміраванню Адзінай эканамічнай прасторы.
Год мінулы быў годам вялікіх выпрабаванняў для Саюза Беларусі і Расіі.
Я зыходжу з таго, што саюзнае будаўніцтва не можа рухацца наперад ме
тадам кулуарных дамоўленасцяў. Усё павінна быць галосна, адкрыта і зразу
мела людзям. Думаю, будзе дарэчы менавіта ў ІІасланні яшчэ раз акрэсліць
нашу прынцыповую пазіцыю па гэтаму жыццёва важнаму пытанню.
Беларусь будзе прытрымлівацца духу і літары падпісаных з Расіяй дага
вораў. Мы супраць паправак, якія выпустошваюць змест дзеючых пагад
ненняў і ператвараюць наш Саюз Беларусі і Расіі ў падабенства СНД.
Прыняцце Канстытуцыйнага Акта, тым больш на рэферэндуме, мае
сэнс толькі ў тым выпадку, калі гэты Канстытуцыйны Акт забяспечыць
значны рух наперад у саюзным будаўніцтве. Шчыра кажучы, калі Канст ы
туцыйны Акт будзе змяшчаць канстытуцыйныя нормы і будзе значна мац
нейшы, чым Дагавор, які дзейнічае цяпер паміж Беларуссю і Расіяй, тады
ёсць сэнс выходзіць на рэферэндум з такім дакументам.
Калі прапануецца дакумент слабы, які выпустошвае асноўныя палажэн
ні дзеючага цяпер Дагавора, больш таго, зводзіць на нішто гэты Дагавор,
навошта тады рэферэндум і такі Канстытуцыйны Акт. Тады трэба змагацца
за захаванне дзеючага цяпер Дагавора. Што мы і робім.
Расійскі рубель стане адзіным плацежным сродкам пры выкананні ўсіх
публічна абнародаваных мераў, якія забяспечваюць інтарэсы Беларусі
і Расіі. Яшчэ раз хачу паўтарыць, што ўвядзенне расійскага рубля – вер
хні вянец таго дома, які мы будуем. А верхні вянец нельга пакласці да та
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го часу, пакуль не будуць пакладзены на фундамент ніжнія вянцы. Хачу
яшчэ раз падкрэсліць, што мы не супраць увядзення расійскага рубля як
адзінага плацежнага сродку, як моцнага адзінага плацежнага сродку, але
мы хацелі б, каб былі выкананы ўсе тыя дагаворы і пагадненні, перш за
ўсё ў эканамічнай і сацыяльнай сферах, якія падпісаны намі і расіян
 амі.
«Белтрансгаз» і ўсе іншыя прадпрыемствы, якія акцыяніруюцца, адкрыты
для расійскага капіталу, але па рэальнаму кошту. Спробы ціснуць на нас,
патрабуючы аддаць нашы аб’екты па стратных цэнах, ды яшчэ звязваць
гэта са станам беларуска-расійскіх адносін, бескарысныя і бесперсп
 ектыў
ныя, больш таго, яны вельмі шкодныя.
I нарэшце, Саюз можа быць трывалым і прывабным для іншых, калі ён
будзе раўнапраўным. Гэта нічога не мае з тым пунктам погляду, які сёння
распаўсюджваюць у сродках масавай інфармацыі асобныя нядобрасумлен
ныя палітыкі Расіі, што Беларусь быццам бы патрабуе, каб мы ўсе багацці
Расіі і Беларусі аб’ядналі ў адзін кацёл і падзялілі пароўну паміж дзвюма
дзяржавамі. Поўны абсурд! Мы ніколі гэтага не патрабавалі. Нам гэта не
трэба.
Да абразлівай для беларускага народа прапановы аб уключэнні Беларусі
ў склад Расіі вяртання быць не можа. Наш суверэнітэт ніколі не з’яўляўся
і не можа з’яўляцца прадметам перагавораў.
Мы, беларусы, адносімся да рускіх, расіян, Расіі як да бліжэйшых свая
коў. Гэта нашы самыя блізкія браты. I будзем рабіць усё для таго, каб жыць
у брацкай дружбе. Быць разам нам наканавана самім лёсам.
I калі наш саюзнік перастане глядзець на Беларусь выключна праз
«прыцэл» газавай трубы, мы знойдзем развязку ўсіх існуючых праблем.
Мы адказныя людзі і можам вырашыць усе праблемы, якія сёння існуюць.
Тым больш, перад тымі выклікамі, перад якімі мы сёння стаім твар у твар,
з якімі мы сёння, на жаль, сутыкнуліся.
Знешняя палітыка Беларусі з’яўляецца па-сапраўднаму шматвектар
най. З нашага боку ёсць поўная гатоўнасць да падтрымання канст руктыў
ных адносінаў са Злучанымі Штатамі Амерыкі.
Мы даражым традыцыйна дружалюбнымі адносінамі з Кітаем, Індыяй,
Турцыяй, арабскімі дзяржавамі. Патэнцыял нашага супрацоўніцтва, перш
за ўсё эканамічнага, з гэтымі дзяржавамі вялікі. I закладзены ён у здоль
насці нашай эканомікі вырабляць запатрабаваную ў свеце канкурэнтаздо
льную прадукцыю.
Павінен сказаць больш: мы павінны дзякаваць некаторым краінам,
асабліва краінам мусульманскага свету – і туркам, і арабскім дзяржавам, –
за дыверсіфікацыю экспарту, якая адбылася ў нас за апошнія 2–3 гады.
Сёння ўжо амаль палавіна экспарту прыпадае на краіны, у якія мы ра
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ней ніколі не экспартавалі. Наша залежнасць па экспарту ад адной дзяр
жавы значна, прыкладна на чвэрць, за апошнія тры гады знізілася. I ка
лі мы некалі каля 85 працэнтаў экспартавалі ў Расію, то сёння прыкладна
палавіну тавараў накіроўваем у Расію, а палавіну – у краіны, як кажуць,
далёкага замежжа. Гэта каласальная перамога эканомікі нашай дзяржа
вы. Мы будзем і ў далейшым праводзіць такую палітыку. Гэта аксіёма для
знешнеэканамічнай дзейнасці любой дзяржавы.
«Звязда». 2004. 15 красавіка.

№ 152
ЗАЯВА ПРЭС-САКРАТАРА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У СУВЯЗІ З ПРЫНЯЦЦЕМ 60-й СЕСІЯЙ КАМІСІІ ААН
ПА ПРАВАХ ЧАЛАВЕКА РЭЗАЛЮЦЫІ Ў ДАЧЫНЕННІ БЕЛАРУСІ
г. Мінск

16 красавіка 2004 г.

Рэзалюцыя, прынятая на 60-й сесіі Камісіі ААН па правах чалавека338,
носіць выключна палітычны характар і ўтрымлівае абвінавачванні, якія не
маюць нічога агульнага з рэчаіснасцю. Рэспубліка Беларусь цалкам адхі
ляе гэтыя абвінавачванні і не прымае пабудаваную на іх рэзалюцыю ні па
форме, ні па сутнасці. Змест рэзалюцыі не мае нічога агульнага з задачамі
міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне правоў чалавека. Беларусь заўсёды
дэманстравала на практыцы сваю прыхільнасць абароне правоў чалавека,
а таксама гатоўнасць да канструктыўнага і раўнапраўнага дыялогу па ўсіх
пытаннях, звязаных з захаваннем правоў чалавека.
Дадзеная рэзалюцыя была прынятая пад беспрэцэдэнтным ціскам
ЗША і Еўрапейскага саюза і з’яўляецца праявай палітыкі двайных стан
дартаў у дачыненні нашай дзяржавы, якая праводзіць незалежную знеш
нюю палітыку. Прынцыповая пазіцыя нашай краіны заключаецца ў тым,
што прыняцце такога кшталту рэзалюцыі падрывае аўтарытэт Камісіі і да
вер да яе з боку сусветнай супольнасці. Палітызацыя Камісіі аўтарамі такіх
дакументаў адаб’ецца на яе будучым, як адзначалі дзяржавы, што выступілі
супраць прыняцця рэзалюцыі.
Большасць дзяржаў свету падтрымліваюць нашу пазіцыю супрацьдзе
яння таму, каб рэзалюцыі па краінах выкарыстоўваліся як інструмент па
літычнага маніпуліравання, які вядзе не да супрацоўніцтва, а да канфран
тацыі і недаверу. Невыпадкова, што большасць членаў Камісіі – 30 з 53,
нават нягледзячы на аказаны ціск, не падтрымалі рэзалюцыю. Невыпад
кова шэрагу дзяржаў было прапанавана не разглядаць гэты дакумент па
сутнасці. I толькі працэдурны тупік перашкодзіў прыняццю такога рашэн
ня: 22 дэлегацыі прагаласавалі «за», 22 – «супраць», 9 устрымаліся. Гэта
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з усёй відавочнасцю сведчыць аб рэальным стаўленні большасці членаў
Камісіі да дадзенага дакумента.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 2. С. 31–32.

№ 153
ПАГАДНЕННЕ ПАМІЖ УРАДАМ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
І УРАДАМ ЛАТВІЙСКАЙ РЭСПУБЛІКІ АБ ЭКАНАМІЧНЫМ
І НАВУКОВА-ТЭХНІЧНЫМ СУПРАЦОЎНІЦТВЕ*
г. Мінск

21 красавіка 2004 г.

Правительство Республики Беларусь и Правительство Латвийской Ре
спублики (далее – Стороны),
желая содействовать развитию экономического и научно-технического
сотрудничества между государствами Сторон в областях, представляющих
взаимный интерес, на основе равенства и взаимной выгоды,
признавая важность принятия долгосрочных мер для успешного раз
вития сотрудничества и укрепления связей между государствами Сторон
на различных уровнях, и в особенности, на уровне их субъектов хозяй
ствования,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
1. В рамках соответствующих национальных законодательств и при
нимая во внимание их международные обязательства, Стороны будут осу
ществлять всевозможные меры по развитию и укреплению экономическо
го и научно-технического сотрудничества во всех областях, которые могут
представлять для них взаимный интерес и выгоду. Применение настоящего
Соглашения Латвийской Республикой будет осуществляться без ущерба для
обязательств, возникающих у нее в связи с членством в Европейском союзе.
2. Такое сотрудничество будет направлено, в частности, на:
укрепление и диверсификацию экономических связей между Сторонами,
поощрение налаживания новых и расширения существующих контак
тов между субъектами хозяйствования, включая малые и средние пред
приятия, с целью развития инвестиционной деятельности, создания со
вместных предприятий и других форм сотрудничества между ними.
Статья 2
1. Сотрудничество, предусмотренное в статье 1 настоящего Соглаше
ния, должно распространяться, в частности, на сотрудничество между
Сторонами в следующих отраслях:
* Зацверджана пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 4 чэрвеня 2004 г.
№ 667. Уступіла ў сілу 12 ліпеня 2004 г.
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промышленность,
туризм,
транспорт,
приграничное сотрудничество,
фармацевтическую промышленность,
сельское хозяйство, включая сельскохозяйственное машиностроение,
банковское дело, страхование и иные финансовые услуги,
связь,
профессиональное образование,
инвестиционную политику,
технологии и инновации,
иную деятельность по оказанию услуг, представляющую взаимный ин
терес.
2. Стороны будут проводить консультации в целях определения при
оритетных областей сотрудничества, в том числе новых областей эконо
мического и научно-технического сотрудничества.
Статья 3
1. Экономическое сотрудничество, предусмотренное настоящим Со
глашением, должно осуществляться преимущественно на основе до
говоров и контрактов между белорусскими и латвийскими субъектами
хозяйствования в соответствии с национальными законодательствами го
сударств Сторон, а для Латвийской Республики и в соответствии со всеми
обязательствами, возникающими у нее в связи с членством в Европейском
союзе.
2. Стороны будут предпринимать всевозможные усилия для поддержки
такой деятельности путем создания благоприятных условий для экономи
ческого сотрудничества, и в частности, путем:
создания благоприятного инвестиционного климата,
содействия обмену коммерческой и экономической информацией,
содействия обмену контактами между их субъектами хозяйствования,
содействия организации выставок, ярмарок, симпозиумов, проводи
мых на территории Сторон,
поддержки деятельности по развитию торговли.
Статья 4
Стороны будут содействовать установлению прямого сотрудничества
в научно-технической сфере путем заключения новых соглашений между
научными учреждениями, учебными заведениями, научно-техническими
ассоциациями в целях поддержки создания и осуществления совмест
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ных программ, создания совместных исследовательских центров и других
форм сотрудничества на территории Сторон.
Научно-техническое сотрудничество будет осуществляться путем:
обмена специалистами в различных направлениях научно-технической
деятельности;
обмена научной и технической информацией;
организации научных и технологических исследований и разработок,
иной совместной деятельности в научной, научно-технической и иннова
ционной сферах;
организации семинаров, дискуссий, конференций и выставок в обла
стях, представляющих обоюдный интерес;
организации стажировок и курсов;
создания совместных исследовательских центров, лабораторий и групп;
любой другой формы сотрудничества, относительно которой Стороны
придут к соглашению.
Статья 5
1. Стороны создадут Межправительственную комиссию в целях кон
троля за ходом выполнения настоящего Соглашения.
2. Межправительственная комиссия формируется из представителей
Сторон, а ее заседания проводятся по предложению любой из Сторон в
согласованных по дипломатическим каналам сроках и месте.
3. Межправительственная комиссия оценивает развитие и результаты
сотрудничества в рамках Соглашения и вырабатывает рекомендации по
реализации целей Соглашения.
4. Межправительственная комиссия, если это будет необходимо, может
принимать решения по созданию подкомитетов и рабочих групп для со
действия реализации задач настоящего Соглашения.
Статья 6
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения послед
ней из дипломатических нот, подтверждающих выполнение внутригосу
дарственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу,
и остается в силе на неопределенный срок.
2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено путем
письменного уведомления одной из Сторон об этом. Соглашение прекра
щает свое действие по истечении шести месяцев с даты получения такого
уведомления другой Стороной.
3. В случае прекращения действия Соглашения все его соответствую
щие положения будут применяться в отношении всех контрактов, заклю
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ченных в рамках и в период действия Соглашения, до завершения испол
нения обязательств, возникших в связи с ними.
Совершено в г. Минске 21 апреля 2004 года в двух экземплярах на рус
ском, латышском и английском языках. В случае возникновения споров
по толкованию положений настоящего Соглашения преимущество будет
иметь текст на английском языке.
За Правительство Республики Беларусь
Подпись
За Правительство Латвийской Республики
Подпись
Нацыянальны рэестр прававых актаў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 90. 5/14346.

№ 154
ПАВЕДАМЛЕННЕ БЕЛТА АБ ПРЫНЯЦЦІ КАМІСІЯЙ AAH
ПА ПРАВАХ ЧАЛАВЕКА ПРАДСТАЎЛЕНАЙ БЕЛАРУССЮ
І РАСІЯЙ РЭЗАЛЮЦЫІ, ЯКАЯ АСУДЖАЕ НЕАФАШЫЗМ
І НЕАРАСІЗМ
22 красавіка 2004 г.*

г. Мінск

Камісія AAH па правах чалавека прыняла прадстаўленую сумесна дэ
легацыям
 і Беларусі і Расіі рэзалюцыю аб недапушчальнасці пэўных відаў
практыкі, якія садзейнічаюць эскалацыі сучасных формаў расізму, расавай
дыскрымінацыі, ксенафобіі і звязанай з імі нецярпімасці. Дакумент пры
цягвае ўвагу міжнароднага супольніцтва да праблемы аднаўлення і рас
паўсюджвання неанацызму, неафашызму і агрэсіўных нацыяналістычных
прадузятасцяў.
Як адзначаецца ў тэксце, Беларусь і Расію асабліва непакоіць праслаў
ленне былых членаў арганізацыі «Вафен СС»339, адкрыццё помнікаў і ме
марыялаў, а таксама правядзенне публічных дэманстрацый былых членаў
СС. Такія дзеянні зневажаюць памяць незлічоных ахвяр арганізацыі СС,
атручваюць свядомасць моладзі і несумяшчальныя з абавязацельст вамі
дзяржаў – членаў ААН, адзначаецца ў рэзалюцыі.
Беларуска-расійскі праект атрымаў шырокую падтрымку Камісіі па
правах чалавека – 36 дзяржаў з 53 яе членаў прагаласавалі «за» прыняцце
гэтага дакумента. У ходзе разгляду праекта рэзалюцыі 13 дзяржаў выступілі
з заявай у яго падтрымку: Кітай, Індыя, Егіпет, Пакістан, Арменія, Конга,
Чылі, Куба, ПАР, Саудаўская Аравія, Бахрэйн, Катар, Нігерыя.
У той жа час усе дзяржавы – члены ЕС, ЗША і Японія прагаласавалі
супраць прыняцця беларуска-расійскай рэзалюцыі.
*

Дата публікацыі.
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На думку беларускіх экспертаў-міжнароднікаў, выклікае трывогу той
факт, што напярэдадні 60-годдзя перамогі над фашызмам шэраг дзяржаў
спрабуе заблакіраваць абмеркаванне на міжнародным праваахоўным
форуме праблем, якія з’яўляюцца рэальнай пагрозай для забеспячэння
правоў чалавека. Экстрэмісцкія праяўленні палітычных праварадыкаль
ных партый, рухаў і груп, у тым ліку неанацыстаў і брытагаловых, якія
распаўсюджваюцца ў многіх частках свету, разрастаюцца ў апошнія гады
і ў Еўропе. Вельмі яркім прыкладам праяўленняў фашызму і нецярпімасці,
якія маюць месца ў непасрэднай блізкасці ад нашай рэспублікі, з’яўляюцца
ў тым ліку і апошнія падзеі ў Латвіі. Аднак Еўрапейскі саюз лічыць за леп
шае замоўчваць гэту праблему на міжнародным узроўні. Гэта ў чарговы раз
пацвярджае, наколькі пазіцыя заходніх дзяржаў на праваахоўных форумах
залежыць ад праследавання вузка карыслівых палітычных інтарэсаў. Такія
паводзіны падрываюць асноўныя прынцыпы міжнароднага супрацоўніцтва
ў сферы правоў чалавека.
Па незразумелых прычынах ЕС, ЗША і Японія блакіруюць зусім
відавочную рэзалюцыю. Гэта – двайныя стандарты і нежаданне вырашыць
актуальныя праблемы, намер пераключыць увагу на іншыя. Між тым свет
і сёння памятае «карычневую чуму» і пакуты, якія яна прынесла. Важна,
каб міжнароднае супольніцтва паслала дакладны сігнал, які асуджае такія
праяўленні, лічаць палітолагі.
«Звязда». 2004. 22 красавіка.

№ 155
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ПАДПІСАННІ БЕЛАРУССЮ КАНВЕНЦЫІ ААН
СУПРАЦЬ КАРУПЦЫІ
г. Мінск

28 красавіка 2004 г.

28 апреля 2004 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась церемо
ния подписания Республикой Беларусь Конвенции ООН против корруп
ции340. В соответствии с Указом Президента ее подписал Посол Беларуси
в США М. Хвостов. Наша страна стала 107-м государством, присоединив
шимся к первому правовому документу ООН, который ставит своей целью
укрепление международной борьбы с коррупцией.
Участие в Конвенции предоставит возможность национальным право
охранительным и судебным органам существенно расширить междуна
родное сотрудничество в сфере противодействия коррупции. Беларусь
подписала документ с условием его последующей ратификации.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 2. С. 110.
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№ 156
ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРЭС-СЛУЖБЫ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ СУСТРЭЧЫ
А. Р. ЛУКАШЭНКІ З ГЕНЕРАЛЬНЫМ САКРАТАРОМ
АРГАНІЗАЦЫІ ДАГАВОРА АБ КАЛЕКТЫЎНАЙ БЯСПЕЦЫ
М. БАРДЗЮЖАМ
г. Мінск

14 мая 2004 г.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 14 мая сустрэўся з генераль
ным сакратаром Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы (АДКБ)
Мікалаем Бардзюжам341. Аб гэтым БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе бела
рускага лідара.
Кіраўнік дзяржавы нагадаў аб сітуацыі, якая склалася на гэты час як на
нашых граніцах, так і ў цэлым у свеце. «У свой час мы развалілі Варшаўскі
дагавор – мы спадзяваліся, што НАТО зробіць тое ж самае, але, як аказа
лася, нас проста ашукалі: НАТО сёння пашыраецца», – сказаў Аляксандр
Лукашэнка. I дзяржавам – удзельніцам АДКБ не трэба рабіць выгляд, што
нічога не адбываецца, і ўжо тым больш – апраўдвацца ў тым, што мы пры
маем сумесныя дзеянні па ўмацаванню абароны нашых дзяржаў.
«У нас сапраўды ёсць прынцыповыя меркаванні ў плане ўдакладнення
некаторых пазіцый у АДКБ», – сказаў прэзідэнт. Беларусь, падкрэсліў ён,
пакуль насцярожана ўспрымае функцыянаванне і асабліва эфектыўнасць
Арганізацыі. На думку кіраўніка дзяржавы, «настаў час нам не проціпастаўляць сябе камусьці, а заявіць аб тым, што мы разам забяспечваем
сваю бяспеку, нашых народаў і нашых дзяржаў», як аб гэтым гавораць і ро
бяць ЗША, Еўропа, арабскі свет.
Кіраўнік дзяржавы заявіў, што Беларусь са свайго боку гатова зрабіць усё
для ўмацавання АДКБ, але толькі ў тым выпадку, калі будзе бачыць, што
гэта арганізацыя карысная. «У нас прынцыпова прынята рашэнне: які б ні
быў саюз, арганізацыя, мы проста так грошы выкідваць не будзем, таму
што ў нас іх лішніх няма», – сказаў Аляксандр Лукашэнка. «Сёння тыя,
хто мае нафту і газ, нічога не робячы, могуць спакойна жыць. У нас гэтага
няма, і лішнія грошы выкідваць мы не маем намеру», – сказаў прэзідэнт.
У той жа час ён падкрэсліў, што, калі АДКБ будзе эфектыўная, Беларусь га
това «аддаць апошнюю капейку», каб забяспечыць бяспеку і сваёй краіны,
і Расіі, і ўсіх дзяржаў-удзельніц.
Разам з тым кіраўнік дзяржавы выказаў насцярожанасць наконт таго,
што на тэрыторыі адной з дзяржаў – удзельніц АДКБ «пад маркай бараць
бы з тэрарызмам» сёння знаходзяцца войскі НАТО. «Трэба змагацца з тэ
рарызмам, гэта правільна, мы гэта падтрымліваем», – сказаў Аляксандр
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Лукашэнка. Але пры гэтым ён падкрэсліў, што гэта рашэнне было прыня
та без неабходных у гэтым выпадку кансультацый. «Прынамсі, у Беларусі
ніхто не пытаўся, хоць Дагавор гэта прадугледжвае. Уявіце, калі б мы ні
з таго ні з сяго сёння размясцілі ваенна-паветраныя сілы іншага блока на
тэрыторыі Беларусі. Як бы адрэагавалі нашы калегі? Вельмі негатыўна», –
сказаў прэзідэнт.
Паводле яго слоў, Беларусь таксама насцярожваюць кантакты Арменіі
і Казахстана з НАТО, якім, зноў жа, знаходзяцца нейкія апраўданні. Расія
сёння таксама ідзе на супрацоўніцтва з Паўночнаатлантычным блокам.
Прэзідэнт нагадаў, што Беларусь і Расія ўжо зрабілі першыя сур’ёзныя
крокі па стварэнню сумеснай групоўкі Узброеных сіл, якая, лічыць ён,
«у любой сітуацыі зможа процістаяць любым пагрозам». У рамках АДКБ
нашы краіны «найбольш рушылі наперад у плане адзінай абароннай пра
сторы». Таму, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы, «для нас гэта прынцыповае
пытанне – весці размову аб тым, што сёння НАТО каля граніц нашай Са
юзнай дзяржавы Беларусі і Расіі». У той жа час, паводле яго слоў, расійскія
СМІ і афіцыйныя асобы гавораць аб тым, што НАТО толькі каля граніц
Расіі. «Трэба мець на ўвазе, што НАТО даўно ўжо і каля граніц Беларусі»,–
адзначыў прэзідэнт.
У сваю чаргу, генеральны сакратар АДКБ Мікалай Бардзюжа пацвер
дзіў, што новыя сусветныя выклікі сапраўды прымушаюць па-іншаму
паглядзець на пабудову ўсёй сістэмы калектыўнай бяспекі. Настаў час для
трансфармацыі АДКБ. Мікалай Бардзюжа паведаміў, што ў ходзе яго суст
рэч з кіраўнікамі дзяржаў-удзельніц усе яны заяўлялі аб тым, што арганіза
цыі нельга быць аморфнай, яна павінна стаць больш актыўнай і эфектыў
на процідзейнічаць новым пагрозам, у тым ліку наркатрафіку, тэрарызму,
распаўсюджванню зброі масавага знішчэння.
«Звязда». 2004. 15 мая.

№ 157
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВІЗІЦЕ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ВА УКРАІНУ
[25] мая 2004 г.

г. Мінск

23–24 мая 2004 г. Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка наве
даў г. Ялту для ўдзелу ў сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў – удзельніц Пагаднен
ня аб фарміраванні адзінай эканамічнай прасторы (АЭП).
У ходзе візіту А. Лукашэнка правёў перамовы з Прэзідэнтам Расійскай
Федэрацыі У. Пуціным, у цэнтры ўвагі якіх знаходзіліся пытанні двух
баковага супрацоўніцтва, фарміравання адзінай эканамічнай прасторы
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Беларусі, Казахстана, Расіі і Украіны. На думку суразмоўнікаў, ялцінс
кі саміт з’яўляецца вельмі значным у працэсе эканамічнай інтэграцыі, ён
павінен вызначыць шляхі далейшай канкрэтнай працы. Датычна сферы
беларуска-расійскіх стасункаў, А. Лукашэнка адзначыў трываласць сумес
нага ўзаемадзеяння. У прыватнасці, толькі за I квартал 2004 г. тавараабарот
паміж нашымі краінамі павялічыўся на 25 % і можа дасягнуць 15 млрд дол.
ЗША за год. Гэта – надзейная аснова развіцця двухбаковых дачыненняў.
У. Пуцін, у сваю чаргу, падкрэсліў прыярытэтную пазіцыю Беларусі
ў знешнім гандлі Расіі і засведчыў важнасць эканамічнага супрацоўніцтва.
Адбылася таксама сустрэча Прэзідэнта Беларусі з Прэзідэнтам Украіны
Л. Кучмам. У ходзе размовы былі падрабязна абмеркаваны актуальныя
аспекты беларуска-ўкраінскіх стасункаў, перш за ўсё ў эканамічнай сферы,
галіне фінансавых абавязацельстваў Украіны, памежныя пытанні, прайшоў
абмен думкамі адносна фарміравання АЭП. У гэты ж дзень адбылася вячэра
«без гальштукаў» прэзідэнтаў Беларусі, Казахстана, Расіі і Украіны.
24 мая ў Лівадзійскім палацы прайшло пасяджэнне кіраўнікоў дзяр
жаў – удзельніц Пагаднення аб фарміраванні адзінай эканамічнай прас
торы, падчас якога былі абмеркаваны першачарговыя захады па развіццю
гэтага інтэграцыйнага аб’яднання.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 2. С. 13–14.

№ 158
ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРЭС-СЛУЖБЫ ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ СУСТРЭЧЫ Ў ЯЛЦЕ
КІРАЎНІКОЎ ДЗЯРЖАЎ – УДЗЕЛЬНІЦ ПАГАДНЕННЯ
АБ ФАРМІРАВАННІ АДЗІНАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ ПРАСТОРЫ
25 мая 2004 г.*

г. Мінск

23 мая пачаўся рабочы візіт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксанд
ра Лукашэнкі ва Украіну (г. Ялта), дзе праходзіць сустрэча кіраўнікоў дзяр
жаў – удзельніц Пагаднення аб фарміраванні Адзінай эканамічнай прасто
ры (АЭП).
Як паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы, беларускі лі
дар правёў перагаворы з Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі Уладзімірам
Пуціным. У цэнтры ўвагі знаходзіліся як пытанні двухбаковага ўзаемадзе
яння, так і фарміравання Адзінай эканамічнай прасторы Беларусі, Казах
стана, Расіі і Украіны.
На думку Аляксандра Лукашэнкі, ялцінскі саміт з’яўляецца сімваліч
ным і важным. За кароткі перыяд краінам «чацвёркі» ўдалося зрабіць ня
*

Дата публікацыі.
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мала ў працэсе стварэння Адзінай эканамічнай прасторы, у прыватнасці,
усімі дзяржавамі ратыфікавана Пагадненне аб фарміраванні АЭП. «Мы
дакладна ўяўляем, што трэба зрабіць. Перш за ўсё неабходна распрацаваць
61 дакумент. Гэты этап мы ацэньваем як знакавы – цяпер важна падвесці
вынікі і глянуць у будучыню», – сказаў кіраўнік беларускай дзяржавы.
Закранаючы двухбаковыя адносіны, ён адзначыў, што падмурак бела
руска-расійскага ўзаемадзеяння з’яўляецца трывалым. Толькі за першы
квартал 2004 года тавараабарот паміж дзвюма краінамі павялічыўся на
25 працэнтаў. I калі ўзятыя тэмпы захаваюцца, то яго велічыня можа дасяг
нуць 15 мільярдаў долараў ЗША па выніках года. «Мы можам прыбавіць.
Вось гэта – аснова», – упэўнены прэзідэнт.
Адносна спрэчных момантаў ва ўзаемаадносінах дзвюх дзяржаў Аляк
сандр Лукашэнка заўважыў, што не памыляецца той, хто нічога не робіць,
а не той, хто працуе. Прычым трэба мець на ўвазе, што яны ёсць не толькі
і не столькі на вышэйшым узроўні, колькі на ўзроўні ўрадаў і міністраў і
асобных суб’ектаў гаспадарання.
Беларускі лідар дадаў, што гэтыя перагаворы з расійскім калегам ма
юць важнае значэнне яшчэ і па той прычыне, што ўрады і міністры нашых
краін «сёння чакаюць сігналу», як далей будаваць узаемаадносіны паміж
дзяржавамі.
Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін адзначыў, што Бела
русь цвёрда займае другое месца ў знешнім гандлі Расіі. «Гэта гаворыць пра
многае, у тым ліку наколькі важныя эканамічныя адносіны нашых дзвюх
краін», – сказаў ён.
На сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з прэзідэнтам Леанідам Кучмам
падрабязна абмеркаваны актуальныя аспекты двухбаковых адносінаў,
перш за ўсё ў эканамічнай сферы, у галіне фінансавых абавязацельстваў
Украін
 ы, пагранічныя праблемы. Бакі абмяняліся думкамі адносна фармі
равання АЭП.
Беларусь пакуль не чакае вялікай аддачы ад Адзінай эканамічнай прас
торы на цяперашнім яе этапе, паколькі наша краіна – адзіная ў «чацвёрцы»,
якая рушыла наперад далей за іншых у адносінах з асноўным партнёрам –
Расійскай Федэрацыяй. «Меры, якія мы цяпер прымаем у эканамічным
плане ў рамках «чацвёркі», адстаюць ад таго ўзроўню, які існуе паміж Бе
ларуссю і Расіяй. Гэтыя меры ўступаюць і тым адносінам, якія складваюцца
паміж Беларуссю і Украінай», – упэўнены прэзідэнт.
«Але спадзяёмся, што на другім этапе развіцця АЭП, калі мы паглыбім
гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, пабудуем зону свабоднага гандл
 ю без
выключэнняў і абмежаванняў, створым роўныя ўмовы для суб’ектаў гаспа
дарання, эфект будзе больш значны», – рэзюмаваў Аляксандр Лукашэнка.
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У гэты ж дзень адбылася вячэра «без гальштукаў» прэзідэнтаў Беларусі,
Казахстана, Расіі і Украіны.
24 мая ў Лівадзійскім палацы прайшло пасяджэнне кіраўнікоў дзяр
жаў – удзельніц Пагаднення аб фарміраванні Адзінай эканамічнай прас
торы, на якім абмеркававаны першачарговыя меры па развіццю гэтага ін
тэграцыйнага аб’яднання.
Толькі ў выпадку рэалізацыі Пагаднення аб фарміраванні АЭП у поўным
аб’ёме ўсімі ўдзельнікамі магчыма ператварэнне «чацвёркі» ў рэальна дзею
чае міжнароднае аб’яднанне. Аб гэтым заявіў прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка на пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў – удзельніц Адзінай
эканамічнай прасторы.
Ён падкрэсліў, што фарміраванне зоны свабоднага гандлю, мытнага са
юза, свабода перамяшчэння тавараў, рабочай сілы, паслуг, капіталаў – не
самамэта, а сродак умацавання інтэграцыі.
Аляксандр Лукашэнка заклікаў удзельнікаў «чацвёркі» не распыляць,
а канцэнтраваць намаганні і дасягнуць рэальных пазітыўных вынікаў па
канкр
 этных пытаннях. «Трэба вызначыць хоць па 2–3 канкрэтныя праек
ты ў рэальным сектары эканомікі», – лічыць кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнт Беларусі падкрэсліў таксама, што да гэтага часу пройдзены
важны этап – бакі ратыфікавалі Пагадненне аб фарміраванні АЭП. Вызна
чаны канцэпцыя і напрамкі выпрацоўкі сектаральных пагадненняў.
Аляксандр Лукашэнка ўпэўнены, што ўдзельнікам Пагаднення аб фар
міраванні Адзінай эканамічнай прасторы «неабходна пераходзіць да інтэн
сіўнага развіцця высокатэхналагічнай вытворчасці, на аснове якой многія
краіны ствараюць значную частку валавога ўнутранага прадукту».
Як падкрэсліў прэзідэнт Беларусі, канкурэнцыя навукова-тэхнічных ідэй
становіцца важнейшай складовай міжнароднай канкурэнцыі. «Для поспе
ху тут трэба аб’яднаць навуковы і вытворчы патэнцыял чатырох краін, што
дасць эфектыўны механізм прарыву ў навукаёмістых тэхналогіях, на аснове
якіх зможам правесці тэхнічнае пераўзбраенне галін нацыянальных эканомік.
Пры рацыянальным выкарыстанні пераваг інтэграцыі мы забяспечым вы
пуск канкурэнтаздольнай прадукцыі», – лічыць Аляксандр Лукашэнка.
Пры гэтым кіраўнік дзяржавы з задавальненнем адзначыў, што экано
мікі Беларусі, Казахстана, Расіі і Украіны з’яўляюцца ўзаемадапаўняльны
мі. «Мы нідзе не знойдзем больш аптымальных, апрабаваных часам сувя
зяў», – дадаў прэзідэнт.
У ліку бліжэйшых задач «чацвёркі» – увасобіць прынятыя рашэнні
ў дзейсн
 ыя і эканамічна эфектыўныя формы.
Фарміраванне Адзінай эканамічнай прасторы павінна ажыццяўляцца
з улікам нормаў і правілаў Сусветнай гандлёвай арганізацыі, падкрэсліў
Аляксандр Лукашэнка.
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«Практычнае вырашэнне пытання аб далучэнні да СГА ўжо сёння пры
мушае нас канчаткова вызначыцца з умовамі, на якіх мы будзем адкры
ваць сваю эканамічную прастору знешняму свету. Упэўнены: эканамічным
і палітычным інтарэсам чатырох краін адпавядае адзіная пазіцыя», – сказаў
Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт выказаў упэўненасць, што ідэя аб стварэнні Адзінай экана
мічнай прасторы не будзе працаваць без рэальных фактычных спраў. «Над
гэтым нам трэба будзе папрацаваць у першую чаргу. Калі сённяшняя су
стрэча не прынясе канкрэтных вынікаў, то гэта будзе пачаткам бесперс
пектыўнай работы», – заявіў беларускі лідар.
Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін пагадзіўся з дум
кай Аляксандра Лукашэнкі і яго прапановай напоўніць дамоўленасць
«чацвёркі» рэальным зместам.
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка запрасіў сёння лідараў Ка
захстана, Расіі і Украіны наведаць нашу рэспубліку ў дні правядзення ўра
чыстасцяў, прысвечаных 60-годдзю з дня вызвалення ад нямецка-фашыс
цкіх захопнікаў.
Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін адзначыў, што лідарам
краін «чацвёркі» на ўчарашняй сустрэчы ў вузкім коле ўдалося абмерка
ваць вузлавыя пытанні далейшых крокаў па будаўніцтве Адзінай экана
мічнай прасторы. Ён выказаў упэўненасць, што эканамічная інтэграцыя,
свабоднае перамяшчэнне тавараў, паслуг, капіталу і рабочай сілы стане
магутным рычагом росту нацыянальных эканомік, павышэння дабрабы
ту грамадзян чатырох краін і канкурэнтаздольнасці Беларусі, Казахст ана,
Расіі і Украіны на глабальных рынках.
Кіраўнікі дзяржаў – удзельніц Пагаднення аб фарміраванні Адзінай эка
намічнай прасторы сваю наступную сустрэчу правядуць у сярэдзіне верас
ня гэтага года ў Казахстане. Як адзначыў на прэс-канферэнцыі прэзідэнт
Беларусі Аляксандр Лукашэнка, асноўная ўвага будзе ўдзелена пытанням
узгаднення пазіцый Беларусі, Казахстана, Расіі і Украіны аб уступленні
ў Сусветную гандлёвую арганізацыю.
Адказваючы на пытанні журналістаў, прэзідэнт Беларусі заявіў, што на
ша краіна не шкадуе аб уступленні ў працэс фарміравання Адзінай экана
мічнай прасторы.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што нашы інтарэсы ў Саюзе Белару
сі і Расіі былі задаволены ў эканамічным плане прыкладна на 90–95 пра
цэнтаў. «Усё астатняе ляжала ў плоскасці стварэння АЭП. Але мы народ
інтэрнацыянальны і выступаем за працэс інтэграцыі. Акрамя таго, астатнія
пяць працэнтаў – гэта таксама нямала. Таму мы ўключыліся ў працэс ства
рэння АЭП і сёння не шкадуем аб гэтым», – заявіў Аляксандр Лукашэнка.
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Пры гэтым кіраўнік дзяржавы дадаў, што яго калегі ў рамках «чацвёркі»
ўсё часцей прапануюць выстройваць узаемаадносіны па аналогіі з Саюзам
Беларусі і Расіі. «Значыць, ёсць добры прыклад. Таму калі я гаварыў, што
для Беларусі АЭП мае важнае значэнне, але не такое вялікае, як для іншых
краін, то я меў на ўвазе, што мы ўжо вырашылі ўсе асноўныя эканамічныя
пытанні з нашым галоўным партнёрам – Расійскай Федэрацыяй, з якой
тавараабарот ужо ў гэтым годзе дасягне 15 мільярдаў долараў ЗША», –
сказаў прэзідэнт.
На саміце прэзідэнтаў «чацвёркі» ў верасні трэба будзе вызначыць пер
шарадныя пытанні, вырашэнне якіх дасць магчымасць Беларусі, Казахст а
ну, Расіі і Украіне не толькі сфарміраваць Адзіную эканамічную прастору,
але і быць дастойна прадстаўленымі ў іншых сусветных працэсах. Перш за
ўсё – у Сусветнай гандлёвай арганізацыі.
Праблема ўзгаднення дзеянняў і ўмоў па ўступленню краін «чацвёркі»
ў СГА з’яўляецца адной з асноўных. «Пакуль тут не ўсё атрымліваецца.
Хтосьці наперадзе, хтосьці адстае, выконваючы агульныя дамоўленасці,
хтосьці не інфармуе іншых аб тым, наколькі далёка яны рушылі наперад
у перагаворным працэсе па далучэнню да СГА. Ёсць такая праблема, яе
хаваць няма чаго», – сказаў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка выказаў цвёрдую перакананасць, што Беларусь,
Казахстан, Расія і Украіна павінны быць дастойна прадстаўлены на пе
рагаворах у СГА і дзейнічаць адной узгодненай пазіцыяй. Толькі тады мы
ўсе разам зможам дастойна адстаяць нашы інтарэсы. Беларускі лідар да
даў таксама, што чатыром краінам у бліжэйшы час неабходна напоўніць
канкрэтыкай прынятыя канцэптуальныя рашэнні, зрабіць што-небудзь
рэальнае, каб Беларусь, Украіна, Казахстан і Расія «добра разумелі, што
наша шчасце тут, у АЭП, а не ў якой-небудзь іншай арганізацыі».
У той жа дзень Аляксандр Лукашэнка вярнуўся ў Мінск.
«Звязда». 2004. 25 мая.

№ 159
ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРЭС-СЛУЖБЫ ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ СУСТРЭЧЫ А. Р. ЛУКАШЭНКІ
З ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДЫРЭКТАРАМ МІЖНАРОДНАЙ
АРГАНІЗАЦЫІ ПА МІГРАЦЫІ Б. МАККІНЛІ
г. Мінск

26 мая 2004 г.

Беларусь гатова не толькі адыграць значную ролю ў забеспячэнні пра
воў мігрантаў – мы гэта робім і дабіліся значных поспехаў, але і проціста
яць незаконнай міграцыі. Аднак нам спатрэбіцца дапамога і іншых членаў
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сусветнага супольніцтва. Гэта асабліва адзначыў прэзідэнт Беларусі Аляк
сандр Лукашэнка, прымаючы 26 мая генеральнага дырэктара Міжнарод
най арганізацыі па міграцыі (МАМ342) Брунсана Маккінлі343. Аб гэтым
БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе беларускага лідара.
Кіраўнік МАМ прыбыў у Мінск для ўдзелу ў агляднай сустрэчы высо
кага ўзроўню па праблемах бежанцаў, міграцыі і пытаннях прадастаўлення
прыстанішча. Яе асноўная мэта – падвядзенне вынікаў рэалізацыі краіна
мі СНД палітыкі ў сферы міграцыі пасля 2000 года.
Форум, які сабраў у беларускай сталіцы больш за 100 прадстаўнікоў
з больш як 30 краін і міжнародных арганізацый, праводзіцца ў адпавед
насці з рашэннем кіраўніка нашай дзяржавы. Арганізатарамі мерапры
емства выступаюць урад Беларусі, Упраўленне Вярхоўнага камісара ААН
па справах бежанцаў344, АБСЕ і Савет Еўропы. Сам факт правядзення ў
Мінску агляднай сустрэчы высокага ўзроўню сведчыць аб прызнанні між
народным супольніцтвам дасягненняў рэспублікі ў вырашэнні міграцый
ных праблем, у тым ліку ў сферы вымушанай міграцыі і прадастаўлення
прыстанішча.
У Беларусі, паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі, станоўча ацэньваюць
супрацоўніцтва з МАМ. «Тое, што гэта сустрэча праходзіць у Мінску, мы
расцэньваем як пазітыўныя адносіны Міжнароднай арганізацыі па мігра
цыі да Беларусі і як павагу да нашай краіны. Хоць і разумеем, што нам ёсць
яшчэ над чым працаваць. Мы гэту сустрэчу расцэньваем яшчэ і як пільны
погляд з боку МАМ на Беларусь, паколькі наша рэспубліка, знаходзячы
ся ў цэнтры Еўропы, з’яўляецца транзітнай краінай і праз яе праходзяць
вялікія патокі мігрантаў», – сказаў прэзідэнт.
На жаль, міграцыйныя працэсы не заўсёды знаходзяцца ў прававых
рамках, канстатаваў Аляксандр Лукашэнка. Больш таго, у сувязі з гэтым
існуе шмат небяспечных крыніц для крыміналізацыі заходняга грамадства,
у тым ліку – для тэрарызму. Таму што асноўны паток незаконных мігрантаў,
які накіроўваецца ў Беларусь і далей у краіны Заходняй Еўропы, прыбывае
пераважна з дзяржаў, дзе актыўна дзейнічаюць міжнародная наркамафія
і тэрарыстычныя арганізацыі.
Беларусь неаднаразова звяртала ўвагу еўрапейскіх краін на тое, што
адбываецца з міграцыйнымі патокамі, у тым ліку на прыкладзе нашай
рэспублікі.
Асноўны цяжар па барацьбе з незаконнай міграцыяй тут, у цэнтры Еў
ропы, нясе менавіта Беларусь, адзначыў прэзідэнт. За апошнія 10 гадоў
наша краіна дасягнула значных вынікаў у галіне дзяржаўнага кіраван
ня міграцыйнымі працэсамі. Пытанні міграцыі і бежанцаў знаходзяц
ца ў сферы пастаяннай увагі кіраўніцтва рэспублікі. Для паспяховага
384

процідзеяння гэтай з’яве ў краіне створана прававая база, якая адпавядае
ўсім міжнародным стандартам.
«Мы актыўна змагаемся з незаконнай міграцыяй, асабліва якая
накіроўваецца на Захад. Як Вы добра разумееце, мы не можам гэта paбіць
бясплатна. Спыненне нелегальнай міграцыі – гэта дзесяткі мільёнаў
долараў. Таму мы хацелі б, каб і Міжнародная арганізацыя па міграцыі,
і заходнееўрапейскія дзяржавы падключыліся да фінансавання гэтага пра
цэсу. У адваротным выпадку – я адкрыта гавару – мы не зможам выкон
ваць свае функцыі перад міжнародным супольніцтвам, паколькі ў нас на
гэта проста няма сродкаў», – падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Паводле слоў прэзідэнта, для заходніх дзяржаў непараўнальна танней
фінансаваць ажыццяўленне мерапрыемстваў па процідзеянню нелегаль
най міграцыі ў Беларусі, чым весці на сваёй тэрыторыі барацьбу з такой
з’явай і яе вынікамі, як гэта было ў Іспаніі. «Гэта абыходзіцца значна дара
жэй – у мільярды долараў», – сказаў ён.
У той жа час Беларусь пры садзейнічанні зацікаўленых міжнародных
арганізацый і заходніх дзяржаў гатова па-ранейшаму надзейна спыняць
незаконную міграцыю – для гэтага створана належная матэрыяльна-тэх
нічная і прававая база.
Брунсан Маккінлі пацвердзіў, што Беларусь з-за свайго важнага геапа
літычнага становішча адыгрывае адну з ключавых роляў у процідзеянні
праблемам міграцыі. «З улікам нядаўняга пашырэння Еўрапейскага саюза
лічу, што менавіта цяпер настаў час уключыць Беларусь у больш шырокі
кантэкст кіравання міграцыйнымі працэсамі», – падкрэсліў ён.
Брунсан Маккінлі падзякаваў за аказаны прыём і выказаў свае задаваль
ненне і захапленне ўзроўнем арганізацыі ў Мінску сустрэчы па праблемах
міграцыі.
«Звязда». 2004. 27 мая.

№ 160
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
С. СІДОРСКАГА Ў ІТАЛІЮ
г. Мінск

[29] мая 2004 г.

26–28 мая 2004 г. Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь С. Сідорскі
на чале ўрадавай дэлегацыі наведаў г. Мілан. Візіт быў ажыццёўлены па
запрашэнню мэра горада і засведчыў пачатак Дзён Беларусі ў Італіі, на
кіраваных на пашырэнне беларуска-італьянскага супрацоўніцтва ў ганд
лёва-эканамічнай, крэдытна-інвестыцыйнай, навукова-тэхнічнай і гума
нітарнай сферах.
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У ходзе візіту адбыліся сустрэчы С. Сідорскага з мэрам Мілана
Г. Альберціні і кіраўніцтвам вобласці Ламбардыя, падчас якіх былі аб
меркаваны пытанні ўсталявання ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва нашай
краін
 ы з гэтым эканамічна развітым рэгіёнам Італіі. Была арганізавана
прэзентацыя гандлёва-эканамічных і крэдытна-інвестыцыйных магчы
масцей Беларусі з удзелам прадстаўнікоў больш за 120 італьянскіх прамыс
ловых і гандлёвых прадпрыемстваў і фірм. Адбылася сустрэча ўрадавай
дэлегацыі з прадстаўнікамі Групы ТЭКІНТ, а таксама прайшлі перамовы
з кіраўніцтвам Групы ФІАТ, падчас якіх быў падпісаны мемарандум аб
узаемаразуменні паміж беларускай і італьянскай кампаніямі «Юнісан»
і «Івека» з мэтай вытворчасці ў Беларусі аўтамабіляў грузападымальнасцю
да 3 тон. У ходзе сустрэчы з кіраўніцтвам банка «Медыя-банк» падпісана
крэдытнае пагадненне з ААТ «Белзнешэканамбанк». З буйным банкам
«Унікрэдыта Італьяна» таксама дасягнута дамоўленасць аб разглядзе маг
чымасцей інвестыцыйнага супрацоўніцтва.
Па выніках перамоў былі падпісаны мемарандумы аб супрацоўніцтве
паміж кампаніяй «Міланскі міжнародны кірмаш» і РУП «Нацыянальны
выставовы цэнтр «БелЭкспа», а таксама паміж Беларускай гандлёва-пра
мысловай палатай і Саюзам гандлёва-прамысловых, рамесніцкіх, сельск
 а
гаспадарчых палат Італіі «Уніёнкамерэ». Прадстаўнікі дзелавых колаў, якія
ўваходзілі ў склад беларускай урадавай дэлегацыі, правялі сустрэчы і пера
мовы з кіраўнікамі шэрагу вядомых прамысловых прадпрыемстваў Італіі,
зацікаўленых у развіцці супрацоўніцтва з нашай краінай, у прыватнасці,
у галіне нафтахімічнай і металургічнай прамысловасці.
У рамках візіту С. Сідорскі браў удзел у адкрыцці выставы беларускага
іканапісу ў міланскай галерэі «Кашына дэй Помі», якая распачала Дні Бе
ларусі ў Італіі.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 2. С. 15–16.

№ 161
ПАВЕДАМЛЕННЕ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА» АБ ПРЫЁМЕ
ПРЭЗІДЭНТАМ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. ЛУКАШЭНКАМ
ДЗЕЮЧАГА СТАРШЫНІ АБСЕ С. ПАСІ
г. Мінск

9 чэрвеня 2004 г.

Беларусь як суверэнная незалежная дзяржава сама вызначае сваю палі
тыку, безумоўна, з улікам міжнародных стандартаў. Мы будзем прыслухоў
вацца да парад, але пагаджацца толькі з тым, што адпавядае нашым інтарэ
сам і не супярэчыць інтарэсам нашых суседзяў. Аб гэтым заявіў 9 чэрвеня
прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з дзеюч
 ым старшы
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нёй Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе (АБСЕ), міністрам
замежных спраў Балгарыі Саламонам Пасі345.
Як паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы, прэзідэнт
падзякаваў прадстаўніку АБСЕ за візіт у Беларусь і яго жаданне вывучыць
без пасрэднікаў становішча ў рэспубліцы. «Тое, што Вы прыехалі сюды, –
прынцыпова, паколькі гэта дасць Вам магчымасць сфарміраваць свой, не
прадузяты пункт гледжання аб сітуацыі ў Беларусі», – сказаў Аляксандр
Лукашэнка.
Прэзідэнт адзначыў, што апошнім часам не толькі Беларусь, але і ўвесь
свет гаворыць аб неабходнасці ўдзяліць самую сур’ёзную ўвагу асноўным
напрамкам дзейнасці АБСЕ. Сучасныя выклікі і сітуацыя ў свеце прыму
шаюць нас гэта зрабіць, упэўнены беларускі лідар.
«Нам не пазбегнуць глыбокай рэформы АБСЕ для таго, каб звярнуць
увагу членаў арганізацыі менавіта на галоўныя аспекты яе дзейнасці – бяс
пека і супрацоўніцтва. Мне здаецца, што АБСЕ апошнім часам пераўтва
рылася ў нейкі інструмент вырашэння іншых, другарадных праблем Еўро
пы. Гэты дысбаланс ва ўвазе АБСЕ да пытанняў Захаду і Усходу нам здаецца
ненармальным», – заявіў Аляксандр Лукашэнка. «Думаю, АБСЕ павінна
звяртаць не менш увагі і ў гуманітарнай сферы на тое, што адбываецца на
Захадзе, а не толькі на Усходзе», – дадаў прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка таксама лічыць ненармальнай сітуацыю, калі
Беларусь – члена АБСЕ – хтосьці з такіх жа членаў арганізацыі «спрабуе
павучаць і ўказваць, як жыць». «Да парад мы будзем прыслухоўвацца, мы
людзі разумныя, спакойныя. Але мы будзем пагаджацца толькі з тым, што
адпавядае нашым інтарэсам і не супярэчыць інтарэсам нашых суседзяў і
сяброў. Мы ніколі не дазволім, каб намі як-небудзь пануквалі, можа быць,
сілай спрабавалі прымусіць дзейнічаць так, як камусьці хочацца. Мы буду
ем сваё жыццё зыходзячы з таго, што жадае наш народ, і, вядома, з улікам
інтарэсаў нашых суседзяў, дзяржаў Еўропы. Мы ж знаходзімся ў цэнтры
Еўропы і не можам гэта не ўлічваць і ігнараваць. Але мы хацелі б як суве
рэнная незалежная дзяржава самі вызначаць палітыку, яшчэ раз падкрэс
лю, з улікам міжнародных стандартаў», – заявіў прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што сітуацыя ў Беларусі ніколькі не
горшая, чым у любой іншай еўрапейскай краіне. «I тое, што пра нас ча
сам пішуць і гавораць, – гэта камусьці так хочацца, камусьці так трэба», –
лічыць беларускі лідар.
Кіраўнік дзяржавы запэўніў, што Саламон Пасі можа наведаць любыя
аб’екты ў краіне, якія маюць для яго цікавасць.
Дзеючы старшыня АБСЕ падзякаваў за ўдзелены яму час і перадаў Аляк
сандру Лукашэнку прывітанне ад прэзідэнта Балгарыі.
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Саламон Пасі падкрэсліў, што балгары і беларусы ў мінулым мелі шмат
агульнага, іх звязвае, у тым ліку, і членства ў Варшаўскім дагаворы. Ён
выказаў надзею, што «наша будучыня будзе такой жа падобнай, як і наша
мінулае».
«Звязда». 2004. 10 чэрвеня.

№ 162
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВІЗІЦЕ
Ў БЕЛАРУСЬ ДЗЕЮЧАГА СТАРШЫНІ АБСЕ С. ПАСІ
[10] чэрвеня 2004 г.*

г. Мінск

8–9 чэрвеня 2004 г. адбыўся візіт у Мінск Дзеючага старшыні Арганіза
цыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, Міністра замежных спраў Бал
гарыі С. Пасі. Гэта першае наведванне нашай краіны Дзеючым старшынёй
Арганізацыі за апошнія 6 гадоў.
У пачатку візіту адбыліся перамовы С. Пасі са Старшынёй Палаты прад
стаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі В. Паповым, які адзначыў, што
беларускі парламент адкрыты для міжнароднага супрацоўніцтва і мае намер
актыўна развіваць кантакты з еўрапейскімі калегамі. С. Пасі, са свайго боку,
падкрэсліў гатоўнасць аказаць Беларусі такую ступень падтрымкі, якую
яна здольная прыняць. У ходзе сустрэчы з Дзеючым старшынёй Прэзідэнт
Беларусі А. Лукашэнка заявіў, што Беларусь як суверэнная незалежная
дзяржава сама вызначае сваю палітыку, безумоўна, з улікам міжнародных
стандартаў. Ён выказаў падзяку прадстаўніку АБСЕ за візіт і яго жадан
не вывучыць без пасрэднікаў сітуацыю ў краіне. Прэзідэнт адзначыў, што
сучасныя выклікі і становішча ў свеце патрабуюць надзвычай сур’ёзнай
увагі асноўным напрамкам і аспектам дзейнасці Арганізацыі – бяспецы
і супрацоўніцтву. Патрабуецца рэформа АБСЕ дзеля таго, каб яна адпа
вядала свайму галоўнаму прызначэнню. Гаворачы аб існуючых праблемах
у дачыненнях Беларусі і АБСЕ, Кіраўнік дзяржавы зазначыў неабходнасць
супрацоўніцтва на аснове раўнапраўя і ўзаем
 апавагі, выканання агуль
напрызнаных прынцыпаў і нормаў міжнароднага права. А. Лукашэнка
прапанаваў С. Пасі наведаць любыя аб’е кты ў краіне, якія ўяўляюць для
его цікавасць. Са свайго боку, Дзеючы старшыня выказаў спадзяванне
на ўсталяванне плённага дыялогу ў рамках АБСЕ, перадаў суразмоўніку
прывітанне ад Прэзідэнта Балгарыі.
У ходзе перамоў Міністра замежных спраў Беларусі С. Мартынава
з С. Пасі былі абмеркаваны актуальныя праблемы парадку дня АБСЕ, раз
гледжаны шэраг пытанняў двухбаковых беларуска-балгарскіх стасункаў.
*

Дата публікацыі.
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С. Мартынаў адзначыў важкую ролю Арганізацыі ў сучасных еўрапейскіх
працэсах. «АБСЕ – адзіны панеўрапейскі форум, дзе ўсе краіны могуць
абмеркаваць свае праблемы. Мы прапануем, каб АБСЕ стала платфор
май, на якой удзельнікі і не ўдзельнікі ЕС маглі б разглядаць як пазітыў
ныя, так і негатыўныя наступствы пашырэння Еўрасаюза», – падкрэсліў
ён. АБСЕ таксама можа канструктыўна паспрыяць інтэграцыі Беларусі
ў Еўропу. Падчас размовы былі абмеркаваны пытанні беларуска-балгарск
 а
га гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва. Сярод перспектыўных напрам
каў вызначана стварэнне сумесных прадпрыемстваў, развіццё рэгіянальна
га ўзаемадзеяння і актывізацыя двухбаковага турызму. Па выніках сустрэчы
была дасягнута дамоўленасць спрасціць візавы рэжым паміж Беларуссю
і Балгарыяй. С. Пасі выказаў задавальненне вынікамі перамоў.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 2. С. 17.

№ 163
ПАВЕДАМЛЕННЕ БЕЛТА АБ УДЗЕЛЕ ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. Р. ЛУКАШЭНКІ Ў ПАСЯДЖЭННІ
МІЖДЗЯРЖАЎНАГА САВЕТА ЕЎРАЗЭС У АСТАНЕ
19 чэрвеня 2004 г.*

г. Мінск

Галоўнай мэтай Еўразійскага эканамічнага супольніцтва з’яўляецца най
хутчэйшае стварэнне паўнацэннага Мытнага саюза і Адзінай эканамічнай
прасторы. Гэты факт асабліва адзначыў сёння прэзідэнт Беларусі Аляк
сандр Лукашэнка, выступаючы ў Астане на пасяджэнні Міждзяржс аве
та ЕўрАзЭС. «Вырашэнне гэтай задачы адпавядае стратэгічным інтарэсам
дзяржаў ЕўрАзЭС, адкрывае больш шырокія магчымасці для павышэння
жыццёвага ўзроўню насельніцтва нашых краін», – адзначыў беларускі лідар.
Беларусь, паводле яго слоў, прыкладае максімум намаганняў для рэалі
зацыі дасягнутых у рамках Супольніцтва дамоўленасцяў і робіць усё маг
чымае, каб яны пачалі дзейнічаць як мага хутчэй. З 70 дагавораў, падпіса
ных у рамках ЕўрАзЭС, Беларусь выканала ўнутрыдзяржаўныя працэдуры
па 67 пагадненнях. Гэта, паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі, сведчанне
глыбокай зацікаўленасці беларускай дзяржавы ў пашырэнні супрацоўніц
тва з нашымі традыцыйнымі партнёрамі.
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка лічыць важнейшым прызна
чэннем ЕўрАзЭС падрыхтоўку да ўваходжання ў глабальную сусветную
гандлёвую сістэму. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў, выступаючы на
міжнародным форуме «Еўразійская інтэграцыя: тэндэнцыі сучаснага раз
віцця і выклікі глабалізацыі». Ва ўрачыстай цырымоніі адкрыцця мерап
*

Дата публікацыі.
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рыемств а ў Астане ўзялі ўдзел прэзідэнты Беларусі, Казахстана, Кыргызс
тана, Расіі і Таджыкістана.
«Стварыўшы своеасаблівую ўласную мадэль міні-СГА ўнутры ЕўрАзЭС
з падобнымі правіламі рэгулявання гандлю, мы тым самым загадзя адап
туемся да патрабаванняў Сусветнай гандлёвай арганізацыі», – сказаў
Аляксандр Лукашэнка. У той жа час прэзідэнт лічыць неабходным, каб
краіны ЕўрАзЭС калектыўна, як адзіны рэгіён, адстойвалі для сябе най
больш спрыяльныя ўмовы ў прасоўванні нашых тавараў на рынкі заходніх
дзяржаў. Нельга абмяжоўвацца маштабамі чыста нацыянальных інтарэсаў,
упэўнены прэзідэнт. «Толькі такая арганізацыя адносінаў з глабальным
рынкам дасць магчымасць зрабіць наш удзел у ім стымулам, а не пагро
зай для перспектыўных галін нацыянальных эканомік», – лічыць беларус
кі лідар.
Паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі, у рамках ЕўрАзЭС зроблена ўжо
нямала: краіны-ўдзельніцы гандлююць адна з адной без пошлін, абмежа
ванняў і выключэнняў, павялічваецца тавараабарот, мае месца шырокае
сацыяльна-гуманітарнае супрацоўніцтва. «Але калі мы хочам ператва
рыць Супольніцтва ў рэальна дзеючы эфектыўны інтэграцыйны механізм,
то неабходна, перш за ўсё, сфарміраваць узгоднены гандлёва-тарыфны
рэжым у адносінах да трэціх краін, знайсці эфектыўны механізм рэалі
зацыі і кантролю выканання прынятых дагавораў і рашэнняў», – дадаў
прэзідэнт Беларусі.
Пасяджэнне Міждзяржсавета ЕўрАзЭС завяршылася падпісаннем шэ
рагу важных эканамічных дакументаў.
Шэраг важных дакументаў падпісаны ў Астане па выніках пасяджэння
Міждзяржаўнага Савета Еўразійскага эканамічнага супольніцтва. Кіраўні
кі Беларусі, Казахстана, Кыргызстана, Расіі і Таджыкістана падпісалі Да
гавор аб статусе асноў заканадаўства ЕўрАзЭС, Пагадненне аб супрацоў
ніцтве дзяржаў – членаў ЕўрАзЭС на рынку каштоўных папер, а таксама
рашэнне аб супрацоўніцтве ў сферы банкаўскага рэгулявання і нагляду
ў рамках Еўразійскага эканамічнага супольніцтва на 2005–2006 гады.
Паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі, падпісанне Дагавора аб статусе
асноў заканадаўства ЕўрАзЭС будзе садзейнічаць правядзенню ўзгодненай
прававой палітыкі ў рамках «пяцёркі».
Акрамя таго, прэзідэнты прынялі і падпісалі шэраг рашэнняў, у тым лі
ку аб стварэнні адзінай тарыфнай базы ЕўрАзЭС на чыгуначныя перавоз
кі грузаў, аб узгадненні пазіцый на перагаворах па далучэнню да СГА, аб
узаемадзеянні па эфектыўнаму асваенню водна-энергетычных рэсурсаў
басейнаў рэк Сырдар’я і Амудар’я, аб Савеце па пагранічных пытаннях
дзяржаў – удзельніц ЕўрАзЭС.
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У ходзе гутаркі прэзідэнты разгледзелі пытанні рэалізацыі раней пры
нятых рашэнняў. Таксама было вырашана, што прэзідэнт Казахстана Нур
султан Назарбаеў прадоўжыць свае функцыі старшыні ў Міждзяржсавеце
ЕўрАзЭС. Кіраўніком Інтэграцыйнага камітэта Супольніцтва застанецца
віцэ-прэм’ер Казахстана.
Сесія Савета калектыўнай бяспекі, якая прайшла ўчора ў Астане, стала
новай этапнай падзеяй у станаўленні Арганізацыі Дагавора аб калектыў
най бяспецы як паўнапраўнай міжнароднай структуры рэгіянальнай сіс
тэмы бяспекі. Гэты факт быў падкрэслены на сумеснай прэс-канферэнцыі
кіраўнікоў дзяржаў–удзельніц АДКБ – Аляксандра Лукашэнкі, Робер
та Качарана, Нурсултана Назарбаева, Аскара Акаева, Уладзіміра Пуціна
і Эмамалі Рахмонава.
Кіраўнікі дзяржаў грунтоўна абмеркавалі пытанні рэгіянальнай і між
народнай бяспекі, якія закранаюць інтарэсы дзяржаў – членаў АДКБ.
У прыватнасці, абмеркаваны перспектывы сумеснай дзейнасці. Зацвер
джаны дырэктыўны дакумент аб прыярытэтных напрамках арганізацыі
ў 2004–2005 гадах, у якім прадугледжаны меры па нарошчванню супра
цоўніцтва ў процідзеянні сучасным выклікам і пагрозам, у першую чаргу –
міжнароднаму тэрарызму, ваяўнічаму экстрэмізму і распаўсюджванню нар
котыкаў. Аб гэтым паведаміў журналістам прэзідэнт Казахстана Нурсултан
Назарбаеў.
Асаблівая ўвага была ўдзелена далейшым мерам па кансалідацыі нама
ганняў Арганізацыі ў фарміраванні новай архітэктуры міжнароднай бяспе
кі і развіццю ўзаемадзеяння з іншымі міжнароднымі структурамі. Зацверд
жаны план кансультацыі прадстаўнікоў дзяржаў-членаў на бліжэйшы год.
Таксама разгледжаны пытанні, звязаныя з міратворчай дзейнасцю ў фар
маце АДКБ. Новым перспектыўным напрамкам супрацоўніцтва ў рам
ках арганізацыі стала рашэнне аб фарміраванні механізма калектыўнай
міратворчай дзейнасці, што ажыццяўляецца па мандату ААН.
Кіраўнікі дзяржаў абмеркавалі праблематыку дзейнасці ў сферы ваенна
га супрацоўніцтва. Была адзначана неабходнасць узмацнення развіцця ва
енна-тэхнічнага і ваенна-эканамічнага ўзаемадзеяння зыходзячы з прын
цыпу прыярытэтнасці адносінаў паміж члемамі АДКБ і з улікам іх значнага
ваенна-прамысловага патэнцыялу.
Вечарам ад імя прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева быў
дадзены афіцыйны прыём у гонар удзельнікаў Міждзяржаўнага Савета
ЕўрАзЭС і АДКБ.
18 чэрвеня завяршыўся двухдзённы рабочы візіт Аляксандра Лукашэнкі
ў Рэспубліку Казахстан. Увечары кіраўнік дзяржавы вылецеў у Мінск.
«Звязда». 2004. 19 чэрвеня.
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№ 164
ПАВЕДАМЛЕННЕ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»
АБ ВЫСТУПЛЕННІ СТАРШЫНІ ВЫШЭЙШАГА ДЗЯРЖАЎНАГА
САВЕТА САЮЗНАЙ ДЗЯРЖАВЫ –
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. Р. ЛУКАШЭНКІ
НА 26-й СЕСІІ ПАРЛАМЕНЦКАГА СХОДУ
САЮЗНАЙ ДЗЯРЖАВЫ БЕЛАРУСІ І РАСІІ
г. Мінск

20 чэрвеня 2004 г.

Учора ў рабоце 26-й сесіі Парламенцкага сходу Саюзнай дзяржавы Бе
ларусі і Расіі ўзяў удзел старшыня Вышэйшага дзяржаўнага савета Саюз
най дзяржавы – Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка.
Выступаючы перад дэпутатамі, старшыня ВДС падкрэсліў, што прыех аў
на гэту сесію перш за ўсё таму, што пачынае сваю работу абноўлены склад
Парламенцкага сходу. Многае, што было зроблена за гэтыя гады ў саюз
ным будаўніцтве, зроблена дзякуючы парламентарыям.
Беларускі лідар асабліва адзначыў, што работа 26-й сесіі праходзіць на
святой для кожнага беларуса і расіяніна брэсцкай зямлі.
– Брэсцкая крэпасць-герой – не толькі сімвал нашай, агульнай гісто
рыі, гэта напамін пра тое, што калі мы разам – мы абсалютна неперамож
ныя і ў баі, і ва ўсіх жыццёвых выпрабаваннях, – сказаў Аляксандр Лука
шэнка. – Гэтае адчуванне братэрства ў беларусаў у крыві. Менавіта на ім
заснавана наша імкненне да саюза з Расіяй.
Многія з расійскіх дэпутатаў і гасцей атрымліваюць інфармацыю пра
Беларусь з расійскіх СМІ. Натуральна, што пасля ўбачанага і пачутага ў іх
узнікае пытанне: няўжо праўда што ў нас намячаецца нейкі паварот ці на
ват разварот у бок Захаду і рух у бок ад Расіі? У адказ кіраўнік беларускай
дзяржавы запэўніў прысутных, што яны прыехалі ў тую ж краіну, што і 10,
і 15, і 20 гадоў таму, дзе жыве народ, які свята шануе сяброўст ва і братэр
ства з расіянамі. I гэтыя пачуцці куды больш моцныя за карыслівасць, іх у
беларуска-расійскіх адносінах значна больш за разлік.
На жаль, мы ўжо прызвычаіліся, што ўзровень саюзных адносінаў пачаў
вызначацца выключна колькасцю грошай.
– Калі ты ўступіў расійскаму алігарху за бясцэнак сваё прадпрыемст ва,
ты – саюзнік. Не аддаў па дзяшоўцы, напрыклад, «Белтрансгаз», пра які так
многа шуму, са спіса саюзнікаў – вон, – так праілюстраваў разуменне наша
га саюза асобнымі расійскімі СМІ і палітыкамі Аляксандр Лукашэнка.
Нягледзячы ні на што, нам усё ж удалося захаваць беларуска-расійск
 ае
братэрства па зброі. Беларусь можа пахваліцца тым станам, у якім зна
ходзяцца расійскія стратэгічныя ваенныя аб’екты на нашай тэрыторыі.
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У Вілейцы дзейнічае радыёстанцыя для сувязі з караблямі і часцямі ва
енна-марскога флоту Расіі. У Ганцавічах літаральна летась уведзена стан
цыя далёкага радыёлакацыйнага назірання, якая ўваходзіць у сістэму ран
няга папярэджвання ядзернага нападу. Менавіта за гэту станцыю ў свой
час Беларусі прапаноўвалі вялікія грошы. Аднак Аляксандр Лукашэнка
аказаўся паслядоўным у сваёй пазіцыі: «Сяброўствам з Расіяй не гандлюю».
– Асаблівае значэнне мы надаём рэгіянальнай групоўцы войскаў Бела
русі і Расіі, – адзначыў прэзідэнт. – Толькі летась праведзены чатыры су
месныя вучэнні гэтых войскаў.
Аднак сёння не ўсе памятаюць, чаго каштавала Беларусі стварэнне гэ
тай групоўкі. Баяліся пакрыўдзіць Захад. Кіраўнік Беларусі заўсёды папя
рэджваў, што рана ці позна межы НАТО пашырацца па ўласнаму плану.
Час паказаў, што стварэнне групоўкі войскаў Беларусі і Расіі было прадбач
лівым і своечасовым ходам.
У часы былога СССР «вочы і вушы» савецкай ваеннай тэхнікі ствараліся
ў Беларусі. Навукова-вытворчы патэнцыял быў поўнасцю захаваны і на
ват павялічаны. Дынамічна развіваецца ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва
паміж нашымі дзяржавамі. Для гэтага распрацавана канцэпцыя тэхнічнага
забеспячэння Узброеных сіл і сумеснага абарончага заказу. Мінскі завод
колавых цягачоў пастаўляе ў Расію сучасныя шасі для зенітных ракет, ААТ
«Пеленг» – сістэмы кіравання агнём для танкаў Т-90, Т-72, БМП-3.
Навошта ўзгадваць пра братэрства па зброі, калі мы не збіраемся ва
яваць? Факты сведчаць: свет пабудаваны так, што ў слабых, аморфных
дзяржаў, якія не маюць надзейных саюзнікаў, нават не пытаюцца пра іх
жаданні. Сёння ўсе пераканаліся, што вядучыя дзяржавы свету кіруюцца
выключна сваімі інтарэсамі і для іх прасоўвання без ваганняў выкарыстоў
ваюць узброеную сілу.
– Мы не можам не заўважаць, што, як і ў саракавыя, уздоўж нашых ме
жаў канцэнтруецца велізарны ваенна-стратэгічны патэнцыял, які праяў
ляе сябе далёка не міралюбіва, – заявіў Аляксандр Лукашэнка. – Сёння
нават не патрэбны бінокль, каб гэта заўважыць. I беларуская, і расійская
тэрыторыі аж да Крамля знаходзяцца ў зоне ахопу сродкаў тэхнічнай раз
ведкі НАТО.
Вельмі важна, што ў такіх умовах беларускія і расійскія салдаты і афі
цэры бачаць адзін у адным, як і 60 гадоў таму, таварышаў па зброі. На дум
ку Аляксандра Лукашэнкі, беларуска-расійскае грамадства павінна гэта
цаніць і берагчы, рабіць усё, каб славутыя «спрэчкі гаспадарчых суб’ектаў»
не падарвалі наша адзінства ў справе забеспячэння бяспекі нашых краін
і народаў.
Гаворачы пра саюзнае будаўніцтва, беларускі прэзідэнт адзначыў, што,
на жаль, расіяне прывучаюцца да негатыўнага ўспрымання Саюза як
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чагосьці такога, што перашкаджае далейшаму руху Расіі да рынку і дэмак
ратыі. Мала засталося ў Расіі СМІ, якія б не абвінавацілі Беларусь у жа
данні паразіціраваць за кошт танных расійскіх энерганосьбітаў ці ў ім
кненні атрымаць доступ да расійскага палітычнага поля. Масіраваная
інфармацыйная атака на саюз, на Беларусь, якая вядзецца ў апошнія гады,
не прайшла бясследна. Нехта ўжо сумняваецца ў перспектыўнасці саюзна
га будаўніцтва. Аднак варта ўзгадаць самы пачатак нашага агульнага руху
насустрач адзін аднаму. У 1995 годзе падчас рэферэндуму малады прэзі
дэнт параіўся са сваім народам: як жыць далей з Расіяй? 83,3 працэнта тых
грамадзян, якія ўзялі ўдзел у галасаванні, выказаліся за тое, каб Беларусі
і Расіі быць разам346. Калі б такі рэферэндум у той час правялі ў Расійскай
Федэрацыі, лічба была б яшчэ вышэй, лічыць Аляксандр Лукашэнка.
– Мы з Барысам Мікалаевічам Ельцыным выступалі простымі выка
наўцамі волі нашых народаў, – падкрэсліў беларускі лідар.
У выніку беларусы і расіяне атрымалі не ўсё, што чакалі. Але ў нас няма
межаў – такіх, якія ёсць з іншымі дзяржавамі, няма пашпартнага кантро
лю, няма мытнага дагляду. Каб ацаніць, многа гэта ці не, дастаткова прае
хаць праз мяжу з Латвіяй ці Украінай.
Вырашаны прынцыповыя пытанні па медыцынскай дапамозе, пенсіях,
навучанні студэнтаў. Многа сфер, дзе мы ўжо не іншаземцы. Аднак, павод
ле слоў старшыні ВДС, усё гэта было дасягнута за першыя гады саюзнага
будаўніцтва. Апошнія некалькі гадоў мы наперад не прасоўваемся. Пры
чына ў тым, што выбраны вольны ход. А трэба напружвацца. Сёлета дагэ
туль не прыняты саюзны бюджэт, не праведзена пасяджэнне вышэйшага
дзяржаўнага савета Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. На думку Аляксан
дра Лукашэнкі, настаў час прыняцця прынцыповых рашэнняў. У складзе
Савецкага Саюза БССР і РСФСР юрыдычна былі роўнымі.
– Мы людзі шчырыя і заўсёды лічылі, што прынцып раўнапраўя, за
мацаваны ва ўсіх нашых дагаворах, адлюстроўвае сапраўдны намер нашых
братоў-расіян будаваць Саюз на справядлівай аснове, – заўважыў кіраў
нік Беларусі. – Скажу шчыра, для ўсіх беларусаў і для мяне самога было
вялікай нечаканасцю, што расійскае кіраўніцтва бачыць далейшае развіц
цё Саюза з паглынаннем Беларусі.
У далейшым, паводле слоў Аляксандра Лукашэнкі, мы павінны зыходзіць
з некалькіх простых і непарушных ісцін: суверэнітэт Беларусі, як і суверэнітэт
Расіі, – недатыкальныя. Ёсць толькі адна схема: будаўніцтва Саюза – дэ
легаванне паўнамоцтваў міждзяржаўнай структуры. На гэтым будуецца і
Еўрасаюз, пра які так многа гавораць у Расіі, такім задумваўся і СССР.
– Усе беларуска-расійскія дагаворы ўлічваюць інтарэсы Беларусі і Ра
сіі, – падкрэсліў прэзідэнт. Як вядома, дзеючы саюзны дагавор прадуг
леджвае дэлегаванне саюзным органам, у тым ліку саюзнаму парламенту,
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больш сур’ёзных паўнамоцтваў. А канстытуцыйны акт, калі кіравацца гэ
тай логікай, павінен прадугледзець яшчэ больш высокі ўзровень паўна
моцтваў Саюза.
– Калі канстытуцыйны акт больш слабы, чым дагавор, то які сэнс вы
носіць яго на рэферэндум? – задаў пытанне кіраўнік Беларусі. – У такім
выпадку лепш працаваць па дзеючаму дагавору. Калі мы не гатовыя да
рашучага прасоўвання наперад стварэння моцных саюзных структур, да
вайце рэалізуем у поўнай меры патэнцыял, закладзены ў дзеючым дагаво
ры, – прапанаваў беларускі лідар. – Давайце не будзем разбураць тое, што
пабудавана і працуе. Гэта самае галоўнае на сучасным этапе, пра што мы
дамовіліся з Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі Уладзімірам Пуціным.
Звярнуўшыся да эканамічнай інтэграцыі, Аляксандр Лукашэнка пад
крэсліў, што беларуска-расійскі саюз – гэта адзіная з усіх інтэграцыйных
структур жывая мадэль, якая працуе. Каб пераканацца ў гэтым, дастатко
ва прасачыць дынаміку тавараабароту паміж нашымі дзяржавамі. Калі да
падпісання першага саюзнага дагавора тавараабарот паміж краінамі скла
даў крыху больш за пяць мільярдаў долараў, то за мінулы год мы маем каля
13 мільярдаў без уліку паслуг (каля 2 мільярдаў долараў). Гэта на 8 працэн
таў больш, чым у Расіі з паўтарамільярдным Кітаем, амаль на 50 працэн
таў больш, чым са ЗША. Як загадаеце гэта супаставіць з плявузганнем
пра несумяшчальнасць расійскай і беларускай эканомік? Абнадзейваюць
і вынікі гэтага года: тэмп росту ўзаемнага тавараабароту за пяць месяцаў
павялічыўся на 30 працэнтаў. Да канца 2004 года нашы дзяржавы выйдуць
на 15 мільярдаў долараў без уліку паслуг.
– Самае галоўнае для мяне, не макраспецыяліста, а чалавека ад зямлі,
заключаецца ў тым, што на беларускія тавары – практычна ўсе – заказ
з краін СНД, і перш за ўсё з Расіі, у два разы большы, чым мы сёння можам
вырабіць, – заявіў прэзідэнт.
Больш за 8 тысяч расійскіх і беларускіх прадпрыемстваў цесна звязаны
кааператыўнымі адносінамі. Толькі Мінскі аўтамабільны завод мае ў Ра
сіі каля 600 прадпрыемстваў-пастаўшчыкоў. Больш за 80 працэнтаў сваёй
прадукцыі МАЗ рэалізуе на расійскім рынку.
На думку старшыні ВДС Саюза Беларусі і Расіі Аляксандра Лукашэнкі,
цяперашняму Парламенцкаму сходу трэба ўзяць на сябе больш актыўную
ролю ў пошуку вырашэнняў галоўных і прынцыповых праблем развіц
ця Саюза. Перш за ўсё гэта работа над праектам Канстытуцыйнага акта.
Больш эфектыўнай павінна быць роля і ў вырашэнні сацыяльных пытан
няў. У прыватнасці, неабходна весці збліжэнне прынцыпаў фарміравання
і функцыянавання пенсійнай сістэмы. Настаў час прапрацаваць пытанні
ўвядзення інстытута грамадзянства Саюзнай дзяржавы. Неабходна паско
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рыць падрыхтоўку падатковага кодэкса Саюзнай дзяржавы. Дарэчы, яго
прыняцце намячалася яшчэ на канец 2002 года.
У завяршэнне Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў зале сабраліся
дзяржаўнікі, для якіх галоўнае – інтарэсы нашых дзяржаў. I гэтыя інтарэ
сы – і Беларусі, і Расіі – безальтэрнатыўна патрабуюць захавання і развіц
ця нашага Саюза.
«Звязда». 2004. 20 чэрвеня.
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г. Мінск

Не пазней чэрвеня 2004 г.

БЕЛАРУСЬ И ПОЛЬША: ГОД УДАЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Последний год нашего двустороннего сотрудничества без преувеличе
ния может быть назван переломным. В первый раз нам удалось достичь
значительного, почти двукратного увеличения торгового оборота и под
нять хозяйственное сотрудничество на более высокий уровень. В то же вре
мя нам удалось эффективно установить визовый режим в пассажирском
движении, который, несмотря на вполне понятные трудности на началь
ном этапе его введения, в настоящее время функционирует без каких-либо
сбоев. Это происходило в то время, когда Польша должна была интенсив
но перестраивать свою законодательную, правовую и административную
инфраструктуру в связи с подготовкой к членству в Европейском союзе.
В настоящее время, уже в качестве члена ЕС, мы намерены интенсивно
содействовать сближению Беларуси с этой организацией как экономиче
скому, так и, в долгосрочной перспективе, политическому, поскольку мы
считаем, что обе стороны могли бы извлечь из этого реальные выгоды. Уже
сегодня каждое третье евро, которое Беларусь зарабатывает на экспорте,
поступает с территории расширенного ЕС, и следует полагать, что тенден
ция в этой области будет иметь возрастающий характер. Существуют, раз
умеется, сферы, в которых в связи с принятием правил Евросоюза доступ
определенных белорусских товаров, таких как текстиль и калийная соль,
на польский рынок на начальном этапе будет затруднен. Заседание Сме
шанной Польско-Белорусской межправительственной комиссии по тор
гово-экономическому сотрудничеству348 в апреле текущего года в Минске
показало, что наши эксперты в состоянии совместно выработать соответ
ствующие механизмы, позволяющие противостоять этому явлению.
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А для всего белорусского экспорта расширение ЕС означает существенно
более широкий и зачастую более легкий доступ на западный рынок. Этим
вопросам были посвящены, в том числе первые двусторонние европейские
консультации, которые по нашей инициативе прошли в октябре прошлого
года также и в Минске. Мы заинтересованы в том, чтобы в ходе дальнейших
переговоров выработать более широкую перспективу интеграции Беларуси
с Европой. Это вписывается также в наше стремление к углублению регио
нального сотрудничества в рамках Центрально-Европейской инициативы.
Напомню, что в последнем саммите ЦЕИ в Варшаве принял участие Пре
мьер-министр Республики Беларусь Сергей Сидорский. Одновременно
мы развиваем ряд инициатив, направленных на развитие трансграничного
сотрудничества, развития еврорегионов, улучшение пассажирского дви
жения между нашими странами, развитие пограничной инфраструктуры,
усиление безопасности в приграничных регионах и уничтожение всякого
рода болезненных явлений в этой сфере. Этому содействовали, в том чис
ле встречи в декабре прошлого года и феврале текущего года Вице-мини
стра внутренних дел Польши Павла Даковского с заместителем Министра
иностранных дел Беларуси Александром Михневичем349. Принципиальное
значение для нас имеют и вопросы региональной безопасности. Поэтому
мы особенно позитивно оцениваем те контакты, которые в последнее вре
мя удалось установить между координационными органами наших сило
вых ведомств, я имею в виду две встречи – в Новополоцке и Кракове – гла
вы Бюро Национальной Безопасности Польши Марка Сивца с Секретарем
Совета Безопасности Беларуси Геннадием Невыгласом350. Ценным был
обмен опытом во время встречи в Варшаве Председателя Комитета госу
дарственного контроля Беларуси Анатолия Тозика351 с руководством Выс
шей палаты контроля Польши. Достигнутые соглашения позволят более
эффективно бороться с преступностью в сфере финансов.
Важным фундаментом для нашего сотрудничества должны, вне всякого
сомнения, стать связи между местными властями и общественными субъ
ектами наших государств, особенно в ситуации, когда значительная часть
компетенций в сфере экономики и регионального развития в Польше при
надлежит независимым органам самоуправления. Принимая во внимание
то, что модели функционирования местных властей в наших странах раз
личаются, мы положили начало проведению ряда визитов, направленных
на более глубокое знакомство с взаимной спецификой и налаживание ра
бочих контактов. В одном из них, организованном совместно с Офисом
ОБСЕ в Минске, принял участие и Председатель Совета Республики Бе
ларусь Геннадий Новицкий. Я полагаю, что перспективным направлением
развития наших отношений является сотрудничество городов-партнеров
Польши и Беларуси. Важно, однако, чтобы оно не ограничилось офици
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альными контактами представителей местных органов власти, но привело
бы к сближению общественности наших стран посредством конкретных
проектов в области экологии, туризма, молодежного обмена, сотрудни
чества между научными центрами, а также гастролей театральных и му
зыкальных коллективов, контактов представителей региональной прессы
и неправительственных организаций. Активным организатором этой де
ятельности в настоящее время является Польский институт в Минске352,
которому в течение последних лет дважды удалось организовать цикл раз
нообразных мероприятий в рамках «Польской культурной осени в Бела
руси». Кроме того, Польский институт в рабочем порядке поддерживает
ряд совместных проектов. Но в силу обстоятельств мы обязаны привести
в действие весь потенциал и все творческие силы, которых хватает и в ма
лых регионах, и городах как Польши, так и Беларуси.
Польшу и Беларусь объединяет почти шесть веков совместной истории.
В течение столетий наши народы жили в дружбе и уважении к этническому,
религиозному и культурному своеобразию друг друга. Преемниками это
го наследия являются национальные меньшинства – польское в Беларуси
и белорусское в Польше. О том значении, которое Польша придает их сво
бодному развитию, а также об уважении к трагической новейшей истории
XX века наших государств, свидетельствует присутствие Премьер-министра
Польши Лешека Миллера353 на торжествах по случаю годовщины Битвы
под Ленино в прошлом году, а также визит Маршала Сената Лонгина Пасту
сяка354, который принял участие в открытии памятника Адаму Мицкевичу
в октябре прошлого года. Однако я хотел бы подчеркнуть, что в сфере сво
бодного развития польского образования в Беларуси, к примеру, еще многое
предстоит сделать, а некоторые проблемы, например вопрос об открытии
новых польских школ в Беларуси, не удается решить уже в течение многих
лет. Польша, со своей стороны, всячески поддерживает белорусскую куль
туру и образование в Польше, в том числе и материально, что немаловаж
но. Гостями последнего Фестиваля белорусской культуры в Польше были и
министры иностранных дел наших государств – Влодзимеж Цимошевич355
и Сергей Мартынов. Делу охраны общего культурного наследия призваны
содействовать периодические встречи двусторонней комиссии, в состав
которой входят представители культурных ведомств двух государств, – по
следняя из них состоялась в первой половине мая в Торуни.
Самым значительным событием в наших отношениях, и не только в мас
штабе нынешнего года, станет Польская национальная выставка «БизнесПольша 2004» в Минске. У меня есть основания так полагать. Во-первых,
эта выставка организуется после перерыва в несколько лет; во-вторых, это
первая Польская национальная выставка после вступления нашей страны
в Европейский союз; в-третьих, она организуется в период высокой дина
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мики польско-белорусских экономических отношений. Таким образом,
у нас есть хорошая возможность для того, чтобы более полно отразить эко
номические отношения с Республикой Беларусь и указать возможности их
интенсификации. Развитие сотрудничества в настоящее время – как в пло
скости контактов, переговоров, работы совместных комиссий, так и в чисто
финансовом выражении – я оцениваю высоко. Нам удалось модифициро
вать законодательно-договорную базу. Я еще раз сошлюсь здесь на десятое
юбилейное заседание Смешанной Польско-Белорусской межправитель
ственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Результа
ты ее работы весьма значительны. В настоящее время Комиссия работает
под совместным председательством заместителя Премьер-министра Бела
руси Андрея Кобякова356 и Вице-министра экономики, труда и социальной
политики Польши Яцека Пехоты. Среди аналогичных комиссий со стра
нами СНГ только с Беларусью удалось организовать 10 заседаний. В то же
время это было последнее заседание Комиссии в условиях действия Дого
вора между Правительством Республики Польша и Правительством Респу
блики Беларусь о торгово-экономическом сотрудничестве, подписанного
10 октября 1991 года, в ходе которого была выражена воля обеих сторон
к подписанию нового межправительственного договора об экономическом
сотрудничестве, учитывающего законодательные положения Евросоюза
и содержащего правовые основания для функционирования Комиссии.
Это очень важно, поскольку активная и систематическая работа Комиссии
в сфере ее полномочий в течение предшествующего периода создала усло
вия для увеличения торгового оборота и открыла возможности для новых
инвестиций. Каждое заседание Комиссии приносит плоды в виде взаимно
го информирования, согласований и рекомендаций. Есть время и для лич
ных контактов – как между представителями правительственных сфер, так
и между представителями бизнеса. И на этот раз они должны положитель
но повлиять на достижение очередного уровня годового оборота в размере
1 млрд долл. США. Это очень смелая задача, но, я полагаю, выполнимая,
даже в году вступления Польши в Европейский союз. Основания для моего
оптимизма связаны с тем фактом, что 30 апреля, а значит, еще до истечения
срока действия старого документа, на Варшавском экономическом форуме
был подписан новый межправительственный Договор об экономическом
сотрудничестве. Это событие однозначно выражает волю правительств
обоих государств к продолжению и развитию экономического сотрудни
чества в новых условиях, несмотря на обстоятельства. В 2003 году торговый
оборот Польши и Беларуси, по данным как польской, так и белорусской
статистики, приобрел высокую динамику, достигающую 160 %. Это каса
ется как польского экспорта, так и импорта. В 2003 году торговый оборот
в стоимостном выражении превысил уровень рекордного в истории наших
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экономических отношений 1997 года (540 млн долл. США). Таким обра
зом, в отношении Беларуси была реализована, разработанная в Польше,
«Программа возвращения на восточные рынки». В прошлом году Польша
была одним из новных торговых партнеров Беларуси и занимала 4-е место
в белорусской зарубежной торговле (после России, ФРГ и Великобрита
нии), опережая Украину и Латвию – традиционно ведущих торговых пар
тнеров Беларуси. Согласно польским статистическим данным в 2003 году
польско-белорусский торговый оборот формировался следующим обра
зом: оборот – 781, 2 млн долл. США (рост на 60,3 %), в том числе польский
экспорт – 394,3 млн долл. США (рост на 51,2 %), импорт из Беларуси –
386,9 млн долл. США (рост на 70,4 %). Сальдо остается положительным
для Польши и составляет 7,4 млн долл. США (в 2002 году – 33,2 млн долл.
США). Приведу здесь таблицу Центра информации зарубежной торговли,
отражающую торговый баланс Польши и Беларуси в 1994–2003 годах.
Дальнейший рост экспорта и сотрудничества, несомненно, возможен,
особенно в следующих сферах:
– сельскохозяйственная продукция;
– стройматериалы и товары для квартиры, дома и приусадебного участка;
– строительные услуги;
– средства производства для сельского хозяйства (агрохимия, семена,
машины);
– уголь;
– оборудование для легкой и мебельной промышленности;
– модернизация энергетики, сельскохозяйственной и перерабатываю
щей промышленности;
– автотракторная и машиностроительная промышленность;
– информационные техники и технологии в сфере банковской деятель
ности, связи, телекоммуникации и страхования.
К сожалению, как и в предыдущие годы, в 2003 г. также обнаружились
различия в польских и белорусских статистических данных. По данным
Министерства статистики и анализа Беларуси, белорусско-польский тор
говый оборот в 2003 г. выглядел следующим образом: оборот – 782,7 млн
долл. США (рост на 58,1 %), белорусский экспорт в Польшу – 434,2 млн
Торговый баланс Польши и Беларуси в 1994–2003 годах
(млн долл. США)
Оборот
Экспорт
Импорт
Сальдо

1994
303
137
166
–29

1995
479
241
238
3

1996
529
272
257
15

1997
540
319
221
98

1998
436
266
170
96
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1999
399
233
166
67

2000
398
244
154
90

2001
421
276
145
130

2002
487,19
260,20
226,99
33,21

2003
781,2
391,3
386,9
7,4

долл. США (рост на 58,9 %), импорт из Польши – 348,5 млн долл. США
(рост на 57,1 %) и положительное для Беларуси сальдо +85,7 млн долл.
США. Товарная структура белорусского экспорта в Польшу в 2003 году
схожа со структурой 2002 года и предыдущих лет. Основные белорусские
товары сконцентрированы в двух группах, составивших в 2003 году 82 %
стоимости всего экспорта, а именно:
– минеральная продукция – доля этой группы в сравнении с 2002 годом
возросла с 40 % до 54,9 %, а стоимость экспорта возросла более чем в два
раза и достигла 238,3 млн долл. США;
– химическая продукция – доля этой группы снизилась с 35,2 % до
26,8 %, но стоимость экспорта возросла на 20,2 млн долл. США (21 %), до
стигнув 116,3 млн долл. США.
Доля этих групп в приросте белорусского экспорта составила 93 % об
щего прироста белорусского экспорта в Польшу. Как видно, белорусский
экспорт в Польшу носит сырьевой характер. Основные товарные статьи
в его структуре: продукты нефтепереработки – 32,0 %, калийная соль –
11,2 %, нефть – 9,9 %, гетероциклические соединения азота – 9,1 %, при
родный газ – 3,7 %, цемент – 3,6 %. В сумме эти позиции составляют поч
ти 70 % белорусского экспорта в Польшу. Структура польского экспорта
в 2003 году также существенно не изменилась и близка к структуре экспор
та в 2002 году. Он был сконцентрирован в 5 группах, доля которых в общей
стоимости экспорта составила 75 %, а именно:
– продовольственные товары – доля группы в 2003 году возросла в срав
нении с 2002 годом с 20,5 % до 26,2 %, стоимость импорта возросла на
45,8 млн долл. США (в два раза);
– машины и механические и электрические устройства – доля группы
возросла с 23,9 % до 24,1 % с одновременным увеличением стоимости им
порта на 31 млн долл. США (58,6 %);
– древесина и изделия из древесины – доля группы снизилась с 13,6 %
до 11,2 %, при этом стоимость импорта возросла на 8,9 % млн долл. США
(29,6 %);
– неблагородные металлы – доля группы также снизилась с 7,5 % до
7,1 %, а стоимость импорта возросла на 8,2 млн долл. США (49,8 %);
– химическая продукция – доля группы также снизилась с 7 % до 6,6 %
при росте стоимости импорта на 7,3 млн долл. США (46,6 %).
Следует также отметить более чем двукратное увеличение стоимости
импорта товаров группы «Строительные материалы» (до 10,8 млн долл.
США). Основные товарные статьи в структуре польского экспорта в Бе
ларусь: свинина – 9,3 %, стружечная плита – 7,8 %, кинескопы – 6,0 %,
яблоки – 2,9 %, древесно-волокнистая плита – 2,2 %. В целом – это 30,6 %
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всего экспорта. Оценивая динамику взаимных торговых оборотов, следует
отметить, что значительный рост польского экспорта в Беларусь в 2003 году
был достигнут, несмотря на множество существующих препятствий и огра
ничений. Полученные в этих условиях результаты являются значительным
достижением, но представляется несомненным, что существуют возмож
ности дальнейшего роста польского экспорта в Беларусь. Иначе следует
оценивать польские инвестиции в Беларуси. Доля Польши в зарубежных
инвестициях в белорусскую экономику в 2003 году была небольшой. По
данным белорусской статистики, в 2003 году стоимость зарубежных инве
стиций составила 1,30 млрд долл. США, в том числе польских – 19,9 млн
долл. США, то есть 1,52 %. Структура польских инвестиций в 2003 году
в Республике Беларусь выглядит следующим образом:
– прямые инвестиции – 8,8 млн долл. США, в том числе участие в ком
паниях – 3,5 млн долл. США, кредиты, предоставленные польскими пай
щиками, – 1,9 млн долл. США, остальные прямые инвестиции – 3,4 млн
долл. США;
– портфельные инвестиции – не было;
– остальные инвестиции – 11,1 млн долл. США, в том числе торговые
кредиты – 2,1 млн долл. США, остальные кредиты – 8,8 млн долл. США,
ссуды и лизинг – 0,2 млн долл. США.
В 2003 году в Беларуси функционировали 322 предприятия с участием
польского капитала, в том числе 196 совместных и 126 чисто польских. Мы
занимали третье место после России и США. В эти предприятия был вло
жен капитал в виде внесенных долей на сумму 15,4 млн долл. США, что пе
ремещает нас на восьмое место. Сопоставление этих цифр свидетельствует
о том, что фирмы с участием польского капитала следует отнести к малым и
средним фирмам. Кроме фирмы «INKO FOOD» (мясоперерабатывающих
предприятий в свободной экономической зоне «Брест»), большие польские
фирмы в Беларуси не функционируют и не инвестируют капитал. В сфере
инвестиций следует активизировать деятельность в области продвижения
товара на рынки, поскольку, с одной стороны, оборотная оценка безопас
ного инвестирования в Беларуси является преувеличенной в негативном
направлении, а с другой – польские инвестиции в белорусскую экономику
могут стимулировать польский экспорт сырья, техники и технологий. Ос
новные предпосылки для роста польского экспорта в Беларусь:
– растущие денежные доходы населения, что связывается с расширени
ем рынка, особенно товаров повседневного спроса;
– спрос на know how, особенно в сфере сельского хозяйства, переработ
ки молока, мяса, овощей и фруктов;
– спрос на оборудование типа second hand для малого и среднего бизнеса;
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– появляющиеся ниши на рынке, например, на рынке фруктов, овощей
и иной сельскохозяйственной продукции, строительных, и особенно от
делочных, материалов и т. д.;
– постепенно внедряемые, хотя и очень медленно, на наш взгляд, ры
ночные механизмы и либерализация внешней торговли.
Однако вышеперечисленные предпосылки частично нивелируются
существующими конкретными барьерами в области экономического со
трудничества с Беларусью. К основным из них следует отнести:
– центрально управляемую командно-административную систему эко
номики Беларуси, систему различных регулирований, сумм, лицензий,
а также постановлений и распоряжений, в том числе устных, представите
лей власти различного уровня;
– запутанные и изменяющиеся правовые положения, имеющие часто
обратную силу или не имеющие vacatio legis;
– множество налогов и сложная налоговая отчетность;
– большое количество процедур и контролирующих органов;
– плохое финансовое состояние некоторых белорусских предприятий,
отсутствие оборотных средств;
– преференции для товаров, произведенных в Беларуси.
Я отмечаю эти барьеры, потому что польские предприниматели, плани
рующие начать свою деятельность в Беларуси или экспортировать товары
в республику, принимают их во внимание при расчете рисков. Названные
барьеры являются весьма существенными по сравнению с экономика
ми других стран, но назовите мне хоть одну страну, где предприниматели
были бы довольны экономическими законами, налоговой системой, го
сударственным присутствием в экономике. Стоит также привести мнение
польских предпринимателей, которые успешно действуют в Беларуси. Они
утверждают, что со всем этим справляются, и то, что вначале им казалось
непробиваемой стеной, сегодня воспринимается не столько как сложное
и запутанное, сколько просто отличающееся от польского.
Думаю, что для полной картины необходимо вспомнить о двух серьез
ных барьерах в нашем экономическом сотрудничестве. Первый из них – это
информационный барьер. Наблюдается большой интерес польских пред
принимателей к Беларуси. Эта заинтересованность составляет основу раз
вития нашего взаимного экономического сотрудничества, важную в такой
же степени, как и любой другой инструмент поддержки внешней торговли.
К сожалению, не всегда в паре с этим идет информационное обеспечение
в польских средствах массовой информации сведений об экономике и рын
ке Беларуси. Польские предприниматели, впервые приехавшие в Беларусь,
обычно поражены. Они особенно отмечают порядок и гармонию, хорошее
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состояние дорог и техническую инфраструктуру, квалифицированную ра
бочую силу, замечают иные достоинства белорусской экономики и рынка.
Их удивление наилучшим образом свидетельствует об информационных
пробелах. Прогресс в этой области настоятельно необходим, поскольку он
может дать сильный импульс дальнейшему развитию экспорта и более тес
ному сотрудничеству. Поэтому торгово-экономический отдел Посольства
Польши в Минске, кроме ежедневной кропотливой работы в виде инди
видуального консультирования, является организатором или одним из ор
ганизаторов многих промоционных мероприятий, знакомящих польских
бизнесменов с белорусским рынком и условиями для хорошего бизнеса.
Торгово-экономический отдел осуществляет так называемый match making,
имеющий своей целью организацию бизнес-встреч на выставках, участие
в которых дотируется Министерством экономики, труда и социальной по
литики. На этих выставках мы организуем собственные стенды. В прошлом
году было проведено три специализированные выставки: «Белагро», «Буд
прогресс» и «Белпродукт». В текущем году здесь будут организованы, кроме
Национальной выставки, выставки «Белагро» и «Будпрогресс». Кроме это
го, торгово-экономический отдел в этом году проводит несколько семина
ров, в том числе на тему польско-белорусского сотрудничества в контексте
вступления в Европейский союз. Мы также планируем организовать семи
нары на тему сельского хозяйства и строительства. Поздней осенью будет
проходить очередной юбилейный X семинар «Добрососедство», на этот раз
в Беларуси. Отдел принимает активное участие в торговых миссиях, при
бывающих из Польши в Беларусь. В среднем ежемесячно приезжает одна
большая делегация, а индивидуальные предприниматели приезжают даже
несколько раз в неделю. Мы в значительном количестве распространяем
рекламные материалы предприятий и другие материалы. Назову хотя бы
путеводитель для предпринимателей «Беларусь», подготовленный и из
данный на польском языке Варшавским бюро UNIDO357 в сотрудничестве
с торгово-экономическим отделом, а также справочник «Польша – твой
экономический партнер» – изданный на русском языке Министерством
экономики, труда и социальной политики РП совместно с Институтом
конъюнктур и цен внешней торговли.
Вторым серьезным барьером в наших отношениях, к сожалению, попрежнему является общая польско-белорусская граница. Чтобы пересечь
границу и перевезти товары, нужно затратить много времени и нервов,
и это настолько серьезная проблема, что ей стоит посвятить внимание. Гра
ница должна не разъединять, а объединять. Здесь любой прогресс принесет
огромную пользу обеим странам не только в области взаимной торговли,
но и транзита. Это хорошо понимают члены Польско-Белорусской коор
динационной комиссии по вопросам трансграничного сотрудничества358.
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В результате работы этой Комиссии было согласовано создание и открытие
новых пограничных переходов и осуществление совместного пограничного
контроля. И это весьма важно. Отмечено, что даже без особо больших ин
вестиционных затрат можно сделать многое для усовершенствования по
граничного передвижения. Например, изменить систему функционирова
ния таможенных служб. Увеличивающийся поток людей и товаров требует
коренной перестройки подходов этих служб к своей работе. Применяемые
процедуры, способы контроля отпугивают не преступников, а туристов, а
еще хуже – предпринимателей. У них пропадает желание начинать свой
бизнес в Беларуси только по этой причине. Начнем, например, с откры
тия на контрольно-пропускных пунктах зеленых коридоров для тех, кто
ничего не декларирует – пусть они не стоят в очередях. Сделаем это для на
чала на одном-двух переходах. Давайте упростим процедуры оформления
документов на легковой автотранспорт. Откроем пешие переходы. Пусть
граница, являющаяся с 1 мая текущего года также границей Европейского
союза, не пугает честных путешественников. Особенно волнует польских
предпринимателей режим и способ конфискации товаров и транспортных
средств. В этом направлении действительно необходимо изменять проце
дуры и подходы белорусских таможенников и судебных органов. Потери,
и не только у польских предпринимателей, являются огромными и неадек
ватными их нарушениям. Однако, несмотря на существующие барьеры и
препятствия, жизнь по-прежнему приносит новые инициативы в сфере
сотрудничества. Необходимо назвать создание совместного предприятия
по сборке автобусов в Бресте, сборке автомобилей «Люблин» в Минске,
строительство газопровода Брест – Пулавы, открытие нефтепровода Жа
бинка – Малашевичи для поставки нефтепродуктов, участие польских
предприятий в модернизации электростанции в Березе, белорусских са
харных заводов, станций сжатия газа и в строительстве первого в Беларуси
гипермаркета. Факты сами говорят за себя. Но на этом сотрудничество не
заканчивается. Существуют реальные предпосылки для монтажа оборудо
вания по автоматическому изменению ширины железнодорожной колеи
SUW-2000 в Бресте и использование этих технологий впервые в сообще
нии Варшава – Минск – Москва. Быстро продвигаются работы, связанные
с осуществлением комбинированных перевозок грузовых автомобилей по
маршруту Брест – Варшава – Жепин – Франкфурт на Одере.
Очень важной и перспективной областью сотрудничества, отвечаю
щей за энергетическую безопасность обеих наших стран, является энер
гетический сектор. Рядом с функционирующей линией Береза – Вуль
ка Добрыньска, позволяющей поставлять белорусскую электроэнергию
в Польшу, новым начинанием станет проект строительства польским кон
сорциумом электростанции в Бресте, работающей на польском угле. Про
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ект будет финансироваться правительством и банковскими консорциума
ми Польши. На эту тему ведутся переговоры. Они затрагивают и другие
проекты, например, модернизацию энергетической линии Рось – Бело
сток. Очень важной и новой, интересующей обе стороны, темой может
стать общая задача диверсификации источников энергоресурсов. Как вид
но, перспективы интересные, хотя не всегда легкие.
Польша вступила в Европейский союз. В связи с этим возникают опасе
ния, что польско-белорусское сотрудничество может столкнуться с опре
деленными трудностями. Если говорить о польском экспорте, то опасения
здесь напрасны. Наоборот, все свидетельствует о том, что он будет под
держиваться новыми инструментами. Что же касается белорусского экс
порта в Польшу, то необходимо подчеркнуть, что Польша как член Евро
пейского союза подлежит общей торговой политике Союза, в связи с чем
с 1 мая 2004 года применяет интегрированный союзный таможенный та
риф на поставляемые из Беларуси товары. Из анализа, проведенного Ми
нистерством экономики, труда и социальной политики Польши, следует,
что по товарным статьям, составляющим в 2002 году 36,8 % белорусского
импорта, таможенные ставки не изменятся. По товарным статьям, состав
ляющим 35,9 % импорта, таможенные ставки снизились, в том числе по
некоторым статьям (тяжелые газойльные масла, сельскохозяйственные
трактора) снижение пошлины достигло 35 %. По товарным статьям, со
ставляющим 27,3 % импорта, таможенные ставки были увеличены. В этой
группе особенно важной статьей является калийная соль, где пошлина вы
росла на 27,5 %. Однако с 1 мая 2004 года ЕС ввел на переходной период
обязательные количественные поставки калийной соли из Беларуси на
уровне среднего показателя импорта последних трех лет.
В связи со вступлением Польши в Европейский союз промышленные
товары, импортируемые из третьих стран, в том числе из Беларуси, долж
ны соответствовать требованиям «Директив нового подхода», действу
ющих в ЕС. Для белорусских предприятий это представляет некоторые
трудности, поэтому мы готовы предоставить информацию в этой области,
в том числе о польских органах стандартизации, нотифицированных Ев
ропейской Комиссией и государствами – членами ЕС. Полагаю, что эти
изменения могут вызвать определенные трудности в связи с отсутствием
информации. Но они преходящи. Зато в перспективе отчетливо видна
их польза для предпринимателей и граждан обоих государств. Давайте не
поддаваться этим искусственно рисуемым мрачным сценариям, как в слу
чае с введением визового режима. Они не сбылись там и не сбудутся здесь.
В завершение я хочу призвать всех польских и белорусских предпри
нимателей к активной деятельности на наших рынках. При профессио
нальном подходе здесь каждый найдет свою нишу. Кроме этого, Беларусь
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является для нас хорошим трамплином для выхода на иные восточные
рынки, прежде всего российский, и не только. В этом контексте стоит об
ратить внимание на достоинства свободных экономических зон. Пригла
шаю к сотрудничеству.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 2. С. 54–72.

№ 166
ДАВЕДКА АБ СУПРАЦОЎНІЦТВЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
З ЮНЕСКА, ПАДРЫХТАВАНАЯ Ў МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

Не пазней чэрвеня 2004 г.

ЮНЕСКО по-прежнему дает возможность знакомить международное
сообщество с достижениями белорусской науки, культуры и образования.
Отражением авторитета нашей страны в этих областях является избрание
Беларуси в Исполнительный совет – руководящий орган ЮНЕСКО на пе
риод 2002–2006 гг.
Однако после того, как Беларусь получила реальный суверенитет, со
трудничество с ЮНЕСКО начало приобретать все более практический ха
рактер. Оно открывает перед учреждениями науки, культуры и образования
нашей страны возможности участия в международных интеллектуальных
обменах для привлечения международного опыта, информационных ма
териалов, технической и иной помощи. Международные документы, ко
торые распространяются ЮНЕСКО, являются хорошей основой для соз
дания проектов законодательных актов и ориентиром для формирования
национальной политики в соответствующих областях.
С первых лет своего существования ЮНЕСКО предоставляла финан
совую и экспертную помощь государствам-членам. Не являясь крупным
донором, эта организация проводит активную работу по привлечению
средств для финансирования проектов, в том числе и тех, которые пред
ставляют особый интерес для Беларуси. При рассмотрении вопросов о вы
делении финансовой помощи ЮНЕСКО в рамках Программы участия,
а также внебюджетных источников, особое значение имеет своевременная
выплата очередных взносов и отсутствие задолженности страны-участни
цы в бюджет Организации. Республика Беларусь, одно из немногих госу
дарств – бывших республик СССР, выполнила свои обязательства по по
гашению задолженности в бюджет ЮНЕСКО, которая создалась до 1992 г.
Сейчас материальная отдача от участия в деятельности ЮНЕСКО значи
тельно превышает взнос нашей страны в бюджет этой организации.
В декабре 1991 г. состоялся первый официальный визит в Беларусь Ге
нерального директора ЮНЕСКО Ф. Майора359. В 1998 г. он снова побывал
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в нашей стране. По результатам каждого из визитов были подписаны ме
морандумы о сотрудничестве между Республикой Беларусь и ЮНЕСКО360.
Их положения легли в основу нового этапа двустороннего сотрудничества.
Большой опыт сотрудничества с ЮНЕСКО накоплен в области образо
вания. Основными его направлениями стали использование новых техно
логий в образовании, разработка новых учебников и пособий, содействие
качеству образования. В 1993 г. было поставлено учебное оборудование
в школу для детей-сирот в Гомеле, компьютерное оборудование для ин
формационного центра Министерства образования, колледжа им. А. Са
харова. В рамках Программы участия ЮНЕСКО были выделены средства
на создание межуниверситетской компьютерной сети.
В 1995 г. был проведен национальный семинар по проблеме рефор
мирования системы образования с участием экспертов из стран Европы
и Секретариата ЮНЕСКО. В соответствии с целями, определенными Все
мирным форумом по образованию, который состоялся в Дакаре (Сенегал)
в апреле 2000 г. с участием белорусской делегации, был разработан Наци
ональный план деятельности по реализации программы ЮНЕСКО «Об
разование для всех». Вопросам его реализации был посвящен международ
ный семинар, организованный в январе 2002 г. Национальной комиссией
по делам ЮНЕСКО совместно с Республиканским институтом высшей
школы при БГУ. Участники семинара отметили, что, несмотря на достиг
нутые высокие результаты, необходимо решить ряд задач в связи с про
водимой реформой системы образования. К ним, в частности, относится
дальнейшее повышение качества образования, обеспечение равных усло
вий для получения образования, в том числе и высшего, забота о здоровье
школьников, особенно на территориях, которые пострадали в результате
аварии на Чернобыльской АЭС.
В июне 2003 г. в Минске Национальным институтом образования при
содействии Международного бюро просвещения ЮНЕСКО (Женева) был
проведен семинар «Опыт и перспективы развития содержания образования
в XXI веке». Его участниками были руководители соответствующих струк
турных подразделений и национальных институтов образования Беларуси,
Молдовы, Российской Федерации, Украины, а также Директор Междуна
родного бюро просвещения. Участники семинара поддержали интеграцию
систем образования в общеевропейское образовательное пространство.
Международная научно-практическая конференция «Интегративные
тенденции современного специального образования» проводилась в ноя
бре того же года Министерством образования совместно с Бюро ЮНЕСКО
в Москве, Институтом коррекционной педагогики Российской академии
образования. В ней приняли участие специалисты в области образования
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для лиц с особенностями психофизического развития из Азербайджана,
Армении, Беларуси, Грузии, Латвии, Молдовы, России и Украины. При
этом были обсуждены такие темы, как интегрированное обучение, психо
лого-педагогическое сопровождение развития и обучения детей с особен
ностями психофизического развития, оказание ранней коррекционно-пе
дагогической помощи.
В рамках проекта «Юнитвин/кафедры ЮНЕСКО» в Беларуси созда
ны и действуют 6 кафедр такого рода. В 1993 г. была открыта кафедра по
правам человека и демократии в БГУ, в 1995 г. – кафедра по радиоэколо
гии в Международном радиоэкологическом колледже им. А. Сахарова.
В 1996 г. в БГПА была создана кафедра ЮНЕСКО по ресурсосохранению
и возобновляемым источникам энергии, а в Институте высшего образова
ния при БГУ в 1997 г. – кафедра ЮНЕСКО по культуре мира и демократии.
Кафедра по информационным технологиям и праву функционирует на
базе Национального центра правовой информации Республики Беларусь.
Большое внимание в деятельности кафедр уделяется вопросам расшире
ния межуниверситетских связей, усилению взаимодействия с сектором
производства, вопросам качества педагогического образования и пере
подготовки профессорско-преподавательского состава.
В стране все большую популярность получает проект «Сеть ассоцииро
ванных школ ЮНЕСКО». В 2003 г. в нее входили 12 школ страны, 3 школы
являлись соискателями. Ассоциированные школы играют значительную
роль в разработке и распространении новаторского опыта в области об
разования, в частности, в осуществлении программ в области воспитания
в духе мира, уважения прав человека, сохранения природного и культур
ного наследия. В 2002 г. в Минске был проведен региональный семинар
с участием национальных координаторов ассоциированных школ России,
Украины, Молдовы, Грузии, Армении, Польши, Латвии, прошел I нацио
нальный фестиваль ассоциированных школ, приуроченный к Междуна
родному году культурного наследия. В декабре следующего года Мини
стерством образования на базе гимназии № 10 был проведен II фестиваль
ассоциированных школ ЮНЕСКО, в рамках которого состоялись творче
ские презентации ассоциированных школ, выставка газет, конференция
и конкурс научно-практических работ по теме «Чистая вода».
Высокую оценку Секретариата ЮНЕСКО получает деятельность Ассо
циации клубов ЮНЕСКО, в состав которой входит 61 клуб. Ежегодно про
водимый в стране Международный летний университет клубов ЮНЕСКО
собирает участников из многих стран. В 2003 г. в рамках программ, осу
ществлявшихся Белорусской ассоциацией клубов ЮНЕСКО, был раз
работан и реализован проект «Привлечение родителей к профилактике
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табакокурения среди несовершеннолетних». Было проведено 6 семина
ров в Минске и областных городах. 28 представителей клубов ЮНЕСКО
и школ Беларуси приняли участие в детском пленэре «Радуга надежды –
2003». Ассоциация провела международный лингвистический лагерь раз
говорного английского языка в рамках проекта «Мосты образования»
с участием школьников и студентов из Беларуси и Чеченской Республики,
а также американских учителей. Был организован студенческий волонтер
ский лагерь в г. п. Мир в рамках программы «Замки Беларуси» по участию
в реставрации Мирского замка. При финансовом содействии ЮНЕСКО
в Ракове был проведен традиционный Международный летний универси
тет клубов ЮНЕСКО, в котором приняли участие 147 школьников из Бела
руси, России, Румынии и Латвии. В течение года продолжалась реализация
проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции и ИППП среди уязвимых групп
населения» при финансовом содействии Фонда развития программ, Про
граммы ООН/СПИД. При поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)
осуществлялся проект «Университет прав ребенка». Белорусская ассоциа
ция клубов ЮНЕСКО установила тесные партнерские отношения с Сетью
ассоциированных школ ЮНЕСКО Беларуси.
В рамках проекта «Возрождение культурных и религиозных традиций
как фактор создания новых международных контактов (рыцарское дви
жение)» Программы участия ЮНЕСКО был проведен ряд мероприятий,
направленных на патриотическое воспитание молодежи. Среди них – тра
диционные международные фестивали средневековой культуры и музыки
«Белый замок», в которых принимают участие представители рыцарских
клубов Беларуси, России, Литвы и Польши.
В области науки приоритетными для ЮНЕСКО направлениями явля
ются укрепление национальных потенциалов и активизация регионально
го и международного сотрудничества в сфере подготовки кадров и научных
исследований. При финансовой поддержке ЮНЕСКО в Беларуси осущест
влен ряд серьезных проектов, в частности, создана компьютерная сеть для
16 институтов Национальной академии наук. В 1993 г. ЮНЕСКО оказала
финансовое содействие проведению в Минске XV Менделеевского кон
гресса, посвященного экологическим аспектам химии, а в 1997 г. состоялся
Международный семинар «Химия в обществе», в рамках которого обсужда
лись вопросы переподготовки преподавателей химии школ и высших учеб
ных заведений. В 1996 г. в Минске состоялась встреча экспертов в рамках
проекта изучения геодинамики депрерии Балтийского моря. Проведенная
в 1997 г. в Минске Международная конференция о роли научных фондов
в развитии фундаментальных наук стала важным этапом в подготовке Все
мирного конгресса по науке в Будапеште. В 2000 г. в Минске был проведен
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Международный конгресс «Наука и образование на пороге III тысячеле
тия». Тогда же было проведено исследование и издана публикация по теме
«Гуманизация науки и образования в переходный период».
В 2000–2001 гг. были реализованы такие проекты, как «Концепция оп
тимизации и охраны использования природных комплексов Белорусского
Полесья», «Преобразование Ботанического сада НАН Беларуси в демон
стративный и образовательный центр фитодизайна и экологической куль
туры и полигон для опробования альтернативных источников энергии»,
«Разработка концепции и программы совместных научно-исследователь
ских природоохранительных и просветительских мероприятий на терри
тории Беловежская пуща/Бяловески парк народовы».
Беларусь представила на 32-й сессии Генконференции проект резо
люции, предусматривающий международное сотрудничество в разработ
ке эффективных стратегий в области водных ресурсов и биологического
разнообразия в Полесье в целях обеспечения устойчивого развития этого
региона. Это один из самых крупных проектов, представлявшихся нашей
страной в ЮНЕСКО. Проект предусматривает трансграничное сотруд
ничество по Полесью Беларуси, Украины и Польши. Двухлетняя подго
товительная работа с отделами гидрологических и экологических наук
ЮНЕСКО, национальными комитетами по программе «Человек и био
сфера» Польши и Украины привели к проведению в мае 2003 г. в Пинске
специального международного семинара, в котором также приняли уча
стие представители Всемирного банка, ОБСЕ, Евросоюза, Европарламен
та, ПРООН, специализированных международных неправительственных
организаций. В ходе семинара между ЮНЕСКО и ПРООН был подпи
сан специальный меморандум о совместной поддержке данного проекта.
В этой ситуации ЮНЕСКО выступила как организатор трансграничного
сотрудничества своих государств-членов, а также как координатор дея
тельности ряда международных и региональных организаций. По результа
там семинара деятельность по охране и использованию природных ресур
сов и биологического разнообразия в Полесье была признана Генеральной
конференцией ЮНЕСКО в качестве одной из приоритетных и включена
в программу и бюджет этой международной организации.
В декабре 2003 г. при поддержке ОБСЕ состоялась Международная на
учно-практическая конференция по подготовке номинационной заявки
в ЮНЕСКО по резервату «Прибужское Полесье» в целях придания ему
статуса биосферного резервата и последующего подключения к трансгра
ничному резервату «Западное Полесье». Следующим проектом в рамках
этого направления сотрудничества с ЮНЕСКО будет разработка концеп
ции и схемы формирования системы трансграничных экологических ко
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ридоров Беларусь – Россия в рамках создания национальных экологиче
ских сетей и интеграции их в общеевропейскую экологическую сеть.
При Национальной академии наук создан Координационный центр
по сотрудничеству с ЮНЕСКО и другими международными организа
циями. Есть все основания полагать, что его деятельность будет способ
ствовать дальнейшему расширению сотрудничества Беларуси с ЮНЕСКО
в области науки. В частности, в этом году начнется осуществление про
екта по проведению анализа существующих зарубежных моделей оценки
научно-технического потенциала для разработки национальной модели
оценки научно-технического потенциала Республики Беларусь с учетом
международного вклада. Традиционными становятся мероприятия в свя
зи с проведением Дня философии. В этом году совместно с Белорусским
государственным университетом была проведена Международная научнотеоретическая конференция «Творческое наследие семьи Рерихов в диа
логе культур: философские аспекты осмысления».
С начала 1990-х годов заметно активизировалось сотрудничество
с ЮНЕСКО в области культуры. В 1992 г. был создан Белорусский наци
ональный центр Международного института театра. По его инициативе
в 1995 г. состоялся Международный симпозиум «Театр конца XX столетия.
Поиск новых измерений». Белорусские коллективы приняли участие в ряде
международных фестивалей. Международной премией в области балета
«Бенуа де ла данс» был награжден директор Национального театра балета
В. Елизарьев. Национальная библиотека Беларуси совместно с Научным
центром общеславянских исследований (Москва), Институтом славянове
дения и балканистики (Москва), Белостокским научным обществом Поль
ской академии наук и Белорусским фондом культуры участвовала в про
грамме «История книжной культуры Подляшья», которая осуществлялась
в рамках славянского проекта.
Благодаря финансированию ЮНЕСКО был подготовлен и издан лек
сический атлас белорусских диалектных наречий, проведено изучение
традиционного белорусского костюма и орнамента в чернобыльской зоне.
Одним из наиболее заметных событий в области культуры в последние
годы было решение Межправительственного комитета по охране всемир
ного природного и культурного наследия ЮНЕСКО включить Замковый
комплекс «Мир» в Список всемирного наследия. Ранее в списке был толь
ко один объект, представленный Беларусью совместно с Польшей – Бело
вежская пуща.
В настоящее время Национальная комиссия совместно с Секретариатом
ЮНЕСКО и Министерством культуры занимается реализацией проекта
«Развитие культурного туризма и его влияние на экономическое и соци
альное развитие региона на базе Замкового комплекса «Мир». Планирует
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ся использовать замок в качестве регионального центра конференций под
эгидой ЮНЕСКО. Большое внимание будет уделено перспективам разви
тия поселка Мир благодаря туризму. Для этих целей был организован при
езд эксперта ЮНЕСКО, финансируется подготовка фильма, приобретает
ся необходимая оргтехника. На основе материалов проведенного в ноябре
2002 г. международного семинара по разработке плана действий по разви
тию культурного туризма на базе замковых комплексов «Мир» и «Несвиж»
в начале 2003 г. была разработана и утверждена постановлением Совета
Министров Беларуси концепция создания культурно-туристической зоны
«Несвиж – Мир».
В сентябре 2003 г. состоялась Международная конференция «Историче
ские усадьбы Беларуси: состояние и будущее». Главными темами обсужде
ния участников были состояние исторических усадеб Беларуси, подходы
к их реабилитации, пути привлечения средств для реставрации, формы
собственности и пользования, возможные изменения в законодательстве.
В качестве пилотного проекта будущей национальной программы реаби
литации исторических усадеб было предложено восстановить и включить
в систему культурного туризма бывшую усадьбу М. К. Огинского в Зале
сье Сморгонского района. Положения заключительного документа были
приняты во внимание при подготовке решения о практике применения
законодательства об охране историко-культурного наследия (на примере
бывшей усадьбы М. К. Огинского «Залесье») Постоянной комиссии по об
разованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу Националь
ного собрания Беларуси, принятого в результате выездного заседания,
а также поручения Совета Министров соответствующим министерствам
и ведомствам по внесению предложений относительно предложений, вы
работанных в ходе конференции.
По инициативе Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Центром
всемирного наследия ЮНЕСКО было оказано содействие, в т. ч. финан
совое, состоявшемуся в октябре 2003 г. визиту международных экспер
тов с целью знакомства с объектами историко-культурного наследия Ре
спублики Беларусь, предложенных для включения в Список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО. В сотрудничестве с Департаментом по
охране историко-культурного наследия и реставрации Министерства куль
туры экспертам ЮНЕСКО П.Стотту и Т. Бернатовичу были представлены
18 объектов. По итогам поездки, семинара и обсуждений был подготовлен
предварительный список кандидатур для включения в Список всемирного
наследия. В качестве приоритетной кандидатуры был определен Архитек
турно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже, досье по
которому подготовлено и представлено в Центр всемирного наследия для
последующего рассмотрения Межправительственным комитетом по охра
не культурного наследия.
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В рамках чрезвычайной помощи ЮНЕСКО осуществлялась рестав
рация памятника архитектуры и культуры XVIII в., бывшего дворца Ти
зенгауза в г. Поставы, в котором располагается районное медицинское
учреждение. Предполагается создание на его базе регионального центра
культурного туризма. С этой целью из числа сотрудников больницы создан
клуб ЮНЕСКО. В бывшей усадьбе И. Домейко в д. Медведка совместно
с ИКОМОС и Кореличским райисполкомом ведется работа по созданию
музея этого известного ученого.
Серьезным достижением ЮНЕСКО в последние годы можно считать
разработку и принятие Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном
разнообразии. Она актуальна для Беларуси, население которой всегда
было полиэтническим. Участники Международного симпозиума «Разно
образие языков и культур в контексте глобализации», который проходил
в июле 2002 г. в Минске, сосредоточили внимание на подходах по осу
ществлению положений декларации, согласно которым уважение разно
образия культур, терпимость, диалог, сотрудничество в условиях доверия
и взаимопонимания являются лучшим залогом международного мира и
безопасности. Национальным научно-просветительским центром в дека
бре 2003 г. была проведена Международная научно-практическая конфе
ренция «Межкультурный диалог в Беларуси – национально-культурное
и духовное развитие в условиях глобализации». Изучению аналогичных
вопросов был посвящен и Международный конгресс «Новое поколение
в диалоге культур на постсоветском пространстве». Завершается работа
над биографическим справочником «Уроженцы Беларуси в диалогах куль
тур», которая координируется Гродненским университетом. В ближайших
планах издание при финансовой поддержке ЮНЕСКО видового альбомакниги «Наследие Беларуси».
Все большее внимание уделяется использованию в области культу
ры современных информационных технологий. Например, подготовлен
электронный каталог постоянной экспозиции Национального художе
ственного музея. Ведется работа по переносу на цифровые носители ма
териалов фольклорных экспедиций. На базе Университета культуры соз
дается центр по сохранению культурного нематериального наследия, при
содействии Института проблем культуры и Национального музея истории
и культуры будет организован Центр превентивной консервации как си
стемы по сохранению историко-культурного наследия. В Национальной
библиотеке при финансовой поддержке ЮНЕСКО уже создан Центр ин
формации и документации ЮНЕСКО. Следует отметить, что это не пер
вый пример сотрудничества с главной библиотекой страны. В 1996 г. при
содействии ЮНЕСКО был осуществлен проект по обеспечению доступа к
информации с использованием электронных средств (создание электрон
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ного каталога), а в 1998–1999 гг. получил поддержку следующий проект –
создание каталога CD-ROM. Сейчас Национальная библиотека коорди
нирует работу над электронной библиотекой для школьников, в т. ч. для
незрячих. Одновременно создается электронная библиотека белорусской
классической литературы.
Беларусь является членом Межправительственного совета программы
«Информация для всех». Программа, созданная 2 года назад, прошла пе
риод структурного становления и начинает играть заметную роль в рам
ках раздела коммуникации и информации. Беларусь намерена работать по
получению поддержки ЮНЕСКО для реализации разделов национальной
программы «Электронная Беларусь». Вместе с тем уже внесены предложе
ния в рамках программы «Память мира», которая занимается информатиза
цией документального наследия. Многие документы, которые интересуют
белорусских исследователей, оказались в других странах. В Беларуси также
есть очень ценные материалы. Перевод таких документов на цифровую ос
нову в рамках конкретных проектов вместе с другими странами при содей
ствии ЮНЕСКО способствовал бы их широкому доступу, главным образом
совместному использованию общего культурного наследия. Как ожидает
ся, одним из первых станет проект «Несвиж – культурный центр Европы и
национальный памятник». Международному сотрудничеству в области ин
формационных технологий, в том числе и с ЮНЕСКО, посвящена Между
народная научно-теоретическая конференция «СМИ в информационном
обществе».
В период с 29 сентября по 17 октября 2003 г. в Париже, в штаб-квартире
ЮНЕСКО состоялась 32-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО.
В рамках работы сессии была утверждена Программа и бюджет органи
зации на 2004–2005 гг., состоялись выборы нового состава Исполнитель
ного совета – руководящего органа ЮНЕСКО в период между сессиями
Генеральной конференции, а также выборы в состав комитетов, комиссий
и других вспомогательных органов Генеральной конференции, в ходе ко
торых Беларусь была избрана в Международный координационный совет
программы «Человек и биосфера», а также в Комитет по конвенциям и
рекомендациям. В настоящее время Беларусь является также членом Ис
полнительного совета и Международного совета программы «Информа
ция для всех».
Представители государств-членов дали высокую оценку деятельности
Генерального директора. За 4 года, в течение которых К. Мацуура зани
мает пост Гендиректора, была проведена реструктуризация Секретариата
ЮНЕСКО, начат процесс децентрализации – расширения сети регио
нальных бюро, идет постоянный рост предоставления донорами внебюд
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жетных средств. Деятельность ЮНЕСКО становится все более открытой,
что отмечается всеми государствами-членами.
Сотрудничество Беларуси с ЮНЕСКО продолжает оставаться достаточ
но эффективным и динамичным. Подтверждением этого является реали
зация при техническом, финансовом и экспертном содействии ЮНЕСКО
целого ряда проектов. Финансовые средства, получаемые по линии
ЮНЕСКО, значительно превышают размер взноса нашей страны в бюд
жет этой организации. Данный этап сотрудничества Беларуси с ЮНЕСКО
в силу целого ряда причин является предопределяющим на достаточно
протяженную перспективу с точки зрения сохранения авторитета страны
в этой организации, обеспечения эффективности сотрудничества в целом
с системой ООН. В этом году будет закладываться основа бюджета органи
зации на 2006–2007 гг. В связи с этим предстоит принять активные меры по
отражению в проектах Программы и бюджета направлений деятельности,
которые являются приоритетными для нашей страны. Требуют продолже
ния целый ряд направлений, инициированных в предыдущий период.
Главные направления взаимодействия с ЮНЕСКО нашли свое отра
жение в Меморандуме о сотрудничестве, который был подписан во время
визита Генерального директора ЮНЕСКО К. Мацууры в Беларусь в 2002 г.*
К. Мацуура также обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с Пре
зидентом Беларуси А. Г. Лукашенко, министрами иностранных дел, культу
ры, образования, природных ресурсов и охраны окружающей среды, спор
та и туризма. Опыт сотрудничества Беларуси с ЮНЕСКО свидетельствует
о том, что эти перспективы достаточно широкие и, главное, реальные.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 2. С. 123–130.

№ 167
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВІЗІЦЕ
Ў БЕЛАРУСЬ ПРЭЗІДЭНТА ЛІВАНСКАЙ РЭСПУБЛІКІ Э. ЛАХУДА
[9] ліпеня 2004 г.

г. Мінск

7–8 ліпеня 2004 г. адбыўся візіт у Беларусь Прэзідэнта Ліванскай
Рэспублікі Э. Лахуда361.
Падчас сустрэчы Прэзідэнта Беларусі А. Лукашэнкі з Э. Лахудам быў аб
меркаваны комплекс актуальных пытанняў двухбаковага супрацоўніцтва.
У нашай краіне надаюць вялікае значэнне цяперашняму візіту. За мінулыя
10 гадоў зроблены значныя крокі на шляху развіцця беларуска-ліванскіх
адносін. А. Лукашэнка станоўча ацаніў узровень кантактаў у гуманітарнай
сферы. Напрыклад, у Беларусі атрымалі адукацыю і навучаюцца каля
1000 ліванцаў. Суразмоўнікі канстатавалі падабенства пазіцый па пытан
*

Гл. адп. дак.
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нях урэгулявання блізкаўсходніх праблем, у тым ліку па сітуацыі вакол
Палесціны, сектара Газа, Ірака. Без актыўнага ўдзелу ААН дасягненне міру
на Блізкім Усходзе ўяўляецца праблематычным, адзначылі прэзідэнты.
У ходзе перамоў былі абмеркаваны перспектыўныя напрамкі
развіцця двухбаковага ўзаемадзеяння. Беларускі бок пацвердзіў маг
чымасць пастаўляць у Ліван і далей на рынак рэгіёна практычна
ўвесь спектр прадукцыі, вырабляемай у краіне, перш за ўсё дарожнабудаўнічую і вялікагрузную тэхніку, паўправаднікі. Кіраўніцтву Лівана
прапанавана разгледзець магчымасці фінансавых укладанняў у белару
скую эканоміку. Э. Лахуд цалкам падтрымаў неабходнасць пашырэн
ня гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва і адзначыў, што Ліван можа
стаць для Беларусі варотамі на блізкаўсходні рынак. Беларускія вытвор
цы запрошаны браць больш актыўны ўдзел у міжнародных выставах гэ
тага рэгіёна. Падчас перамоў было падкрэслена, што важкі ўнёсак ва
ўсталяванне двухбаковых стасункаў павінна зрабіць створаная камісія
па гандлёва-эканамічнаму супрацоўніцтву. Па выніках сустрэчы дасяг
нута дамоўленасць значна павялічыць узаемны тавараабарот. Адбылося
падпісанне шэрагу міжурадавых і міжведамасных пагадненняў, у тым ліку
аб ваенна-тэхнічным супрацоўніцтве, супрацоўніцтве ў галіне вышэй
шай адукацыі, у сферы культуры і мастацтва. Э. Лахуд запрасіў Прэзідэнта
Беларусі наведаць Ліван з візітам.
У ходзе сустрэчы Прэзідэнта Лівана са Старшынёй Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі В. Паповым было адзначана, што
на дадзены момант створана нядрэнная дагаворна-прававая база, якая
садзейнічае дынамічнаму развіццю адносін паміж Беларуссю і арабскімі
краінамі. В. Папоў заявіў аб імкненні парламента і надалей працаваць над
яе ўдасканаленнем. Са свайго боку, Э. Лахуд падкрэсліў, што, нягледзячы
на кароткі тэрмін візіту, ён задаволены яго вынікамі і выказаў пачуцці за
хаплення беларускай сталіцай.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 3. С. 12.
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А. Р. ЛУКАШЭНКІ НА НАРАДЗЕ З КІРАЎНІКАМІ БЕЛАРУСКІХ
ДЫПЛАМАТЫЧНЫХ ПРАДСТАЎНІЦТВАЎ «ЗНЕШНЯЯ
ПАЛІТЫКА БЕЛАРУСІ Ў НОВЫМ СВЕЦЕ»
г. Мінск

22 ліпеня 2004 г.

Уважаемые товарищи!
Мир не стоит на месте. Меняются глобальные процессы, их характер
и содержание. Серьезные изменения происходят в государствах по пери
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метру Беларуси. Много перемен и в нашей стране. Внешняя политика го
сударства, ее стратегия и тактика не могут не реагировать на эти измене
ния. Пришло время глубже осмыслить внешнюю политику нашей страны
в меняющемся мире.
Новый этап развития государственности. Состоятельность государства
в международных отношениях определяется его «внутренним здоровьем».
Сильная, работящая страна в любом случае добьется достойного положе
ния в мировом сообществе, как бы ей в этом ни мешали. С учетом этого
логично будет начать с оценки того, что же собой представляет сегодня
наша держава. Як кажуць, чаго яна варта?
Республика Беларусь вступила в новый этап своей государственности.
Позади не только более 10 лет независимости. Позади остались и нераз
бериха первых лет, разброд в умах, драматические смены ожиданий – от
эйфории обретенной независимости до отчаяния экономического и соци
ального кризиса 1-й половины 90-х годов.
Беларусь нашла свой путь развития. Успешный и результативный. Мы
не только восстановили к 2001 г. докризисный уровень валового внутрен
него продукта, кстати, первыми в СНГ, но и быстрыми темпами движемся
вперед. Более 10 % прироста валового внутреннего продукта за первое по
лугодие – это более чем серьезно. И это не единичный всплеск. Мы после
довательно и стабильно даем высокие результаты роста: по среднегодово
му приросту ВВП, начиная с 1996 г., Беларусь опережает все страны СНГ.
Мы это все зарабатываем своими руками и головой. И в этом наше, не
побоюсь сказать, стратегическое преимущество. Сами – умом, головой
и руками, а от не ресурсов, которые находятся от Господа Бога в земле.
Труд белорусов начал приносить свои плоды. Данные Мирового банка
свидетельствуют: по паритету покупательной способности на душу насе
ления Беларусь впереди всех стран СНГ и опережает некоторые страны –
кандидаты в Евросоюз.
За рубежом уже появились любопытные оценки: белорусскую эконо
мику называют в числе «молодых тигров» Европы. А ведь начиная с 1995 г.
и до совсем недавнего времени нам с завидным постоянством, каждый год
предрекали «коллапс экономики». Ну что ж, цыплят, как говорится, по
осени считают. Тем более что и многие из вас, будем откровенны, очень ак
тивно поддавались такой точке зрения и считали, что мы идем неправиль
ным путем, что давно надо было все поделить, раздать, приватизировать,
«прихватить», сбросить государству с себя экономику всю, и эту поделен
ную экономику в условиях конкуренции нам надо было только созерцать,
как она будет развиваться. Было очень сложно противостоять этой точке
зрения. Сегодня уже практически никто в нашем государстве, и немно
го осталось среди дипломатов, не поддерживают ту точку зрения, которая
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бытовала даже 3–5 лет тому назад. Но еще такие есть. Что ж, это их точ
ка зрения. Будем пытаться результатами своей деятельности их разубеж
дать. Но хотелось бы, чтобы они, будучи государственными служащими,
не скептически созерцали и рассматривали из-за угла, а сами старались
работать. С такими будем работать и их разубеждать. Тех, кто сегодня будет
просто созерцать, ничего не делая, – с такими мы будем расставаться.
Сегодня можно сказать: мы знаем себе цену. Пройденные годы и их ре
зультат свидетельствуют, что белорусское государство выходит из возраста
неуверенной в себе юности и вступает в пору зрелого развития. Это непо
средственно отражается на внешней политике, наша реакция на внешние
вызовы становится спокойнее, мудрее и увереннее.
Внешняя политика с позиций достоинства. Оценивая наш государствен
ный внешнеполитический ресурс и наши задачи, надо, прежде всего, пра
вильно представить себе место нашей страны на континенте и в мире. Как
теперь модно говорить, правильно «позиционировать» себя.
Беларусь по населению и территории не малая, как это часто и оши
бочно принято считать, это средняя по европейским меркам страна. По
крайней мере, для нашего населения у нас земли предостаточно, есть где
развернуться. Страна с развитой экономикой, основанной не на добыче
и продаже полезных ископаемых, а на переработке сырья и производстве
готовой продукции. Беларусь дает 30 % мирового выпуска большегруз
ных автомобилей, 6 % тракторов, значительную долю определенного типа
микропроцессоров. Страна с высокоразвитым научно-техническим по
тенциалом, «заостренным» на важных для современного мира технологи
ях: компьютерных, информационных, лазерных, оптических, управления
сложными системами и иных. Наша экономика чрезвычайно открытого
типа. Около 60 % валового внутреннего продукта экспортируется. Такой
показатель характерен для европейских стран с высочайшей степенью раз
вития экономики.
Беларусь расположена на чувствительнейшем геополитическом пере
крестке. Объективно – это благословение для государства и народа: мы
находимся на средоточии торговых и транзитных путей.
И наконец, Беларусь – страна с внушительным военным потенциалом.
В мировом списке военных потенциалов мы в числе 50 первых государств.
Пусть никто не поймет меня превратно: я не бряцаю оружием. Убедитель
ная военная сила нам нужна для того, чтобы уверенно себя чувствовать.
Увы, новейшая история и Европы, и других регионов мира показывает:
слабых в расчет не принимают. Их просто порой не замечают. В лучшем
случае.
Сумма этих качеств Беларуси приводит к определенным выводам. Пер
вое. Стенания об «изолированности» нашей страны – это комплекс не
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полноценности малодушных. Это непонимание открытости нашей эконо
мики. Это непонимание нашей страны и ее, без преувеличения сказать,
великого народа. Второе. Внешняя политика такой страны, как наша,
должна быть внешней политикой с позиций достоинства, самоуважения
и реальной оценки своих возможностей и интересов.
Независимость – основа национального согласия. Основа такой внешней
политики – государственный суверенитет и независимость. Сколько рас
суждений и прогнозов и справа и слева, и с Запада и с Востока мы слышим
все эти годы, начиная с 1991 и до сих пор, о том, что вот-вот – и Беларусь
исчезнет с политической карты мира. Неужели эти люди не видят реалий?
Хочу сегодня сказать прямо и уверенно: Беларусь есть и будет оставаться
самостоятельной в Европе и мире. Суверенитет и независимость для нас
не разменная карта, а святая, непреходящая ценность. Она принадлежит
не Президенту и не Правительству. Она принадлежит народу и государ
ству. И мы должны быть достойны этой ценности. Будем независимо от
наших политических разногласий и даже противостояния, цветов предвы
борного спектра укреплять суверенитет, независимость и силу нашего Отечества. Будем достойными гражданами достойной страны.
Обращаясь к нашим инакомыслящим, так называемой «оппозиции»,
хочу сказать – не надо унижать себя клеветой на свою страну и на свой на
род. Не надо ползать по столицам, упрашивая зарубежных «дядек» ввести
против Беларуси санкции. Нигде и никто в мире не уважал, не уважает и не
будет уважать людей, ведущих себя таким образом. Их просто будут ис
пользовать как определенные предметы. Что, кстати, и делается.
Хочу подчеркнуть и другое, ту новую реальность, что в Беларуси на
втором десятке лет самостоятельного существования формируется наци
ональное согласие по базовым ценностям державы. И молодое поколе
ние, вся сознательная жизнь которого проходит в независимой Беларуси,
и ветераны, с которыми мы вместе отпраздновали на днях великую дату
60-летия освобождения страны от фашистских захватчиков, люди разных
национальностей и политических убеждений – все за укрепление, разви
тие и процветание сильной и независимой страны. В этом – залог соци
ально-политической стабильности и уверенного будущего нашей Родины.
Факторы, определяющие положение Беларуси в современном мире,
которые я обозначил, это фактически главные направления внешней по
литики.
Экономика – главнейший фактор внешней политики. В современном
мире именно экономика определяет авторитет, статус и роль государств,
даже не наличие ядерного или иного вида оружия массового уничтожения.
Фундамент жизненной силы Беларуси – это, конечно же, экономика.
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Извините за парадокс, но главная слабость этой нашей силы – внешняя
уязвимость экономики. Оговорюсь сразу: любая открытая экономика, а у
нас она, как мы уже говорили, сверхоткрытая, уязвима от внешних фак
торов. Полностью избавиться от уязвимости (здесь и острейшая конку
ренция, и скачки цен) невозможно. Но можно и нужно добиваться более
оптимального баланса факторов уязвимости. Поэтому главная стратегиче
ская задача страны – понизить уязвимость нашей экономики и непосред
ственно вытекающие из этого внешнеполитические риски.
Задача непростая, но реализуемая. Для этого у нас есть все необходи
мые предпосылки, включая возможность геополитического положения
Беларуси. Основные болевые точки очевидны. Это, прежде всего, энер
гетика. Это сырье. Это рынки сбыта продукции. Достичь целей ликвида
ции энергетической, сырьевой зависимости, зависимости от одного рынка
сбыта немедленно и полностью, конечно, невозможно. Однако необхо
димо безотлагательно приступить к стратегическому курсу на постепен
ное, последовательное и, главное, системное достижение этих целей. Это
принципиально, это жизненно важно. И это серьезнейшая задача Прави
тельства. Начинать процесс сокращения и минимизации уязвимости надо
немедленно.
Правительство должно подготовить конкретные, глубоко продуманные
на перспективу планы действий на каждом из этих направлений. Надо
профессионально разработать линию на последовательную минимизацию
каждого из факторов уязвимости до приемлемого уровня и приступить к ее
реализации.
Энергетическая безопасность – главный фактор безопасности экономической. Мною поставлена задача перед Правительством – обеспечить в бли
жайшей перспективе диверсификацию источников энергии на 25 %. Здесь
есть 3 основных пути, которые необходимо проработать и задействовать.
Во-первых, изыскать перспективные новые источники и маршруты по
ставки энергии. В этих целях необходим конкретный план Правительства
на среднесрочную перспективу. Сегодня надо смотреть не только в завтраш
ний, но и в послезавтрашний день. Что сейчас дорого, завтра может быть
приемлемым, даже выгодным. Во-вторых, надо сделать максимально се
рьезный акцент на альтернативные виды энергии (прежде всего, местного
топлива) и разработку высокотехнологичного их использования. Почему
мы не можем добиться того использования биоэнергии, которую уже успеш
но применяют в Ирландии, Швеции, Финляндии, Германии? Необходимо,
чтобы над этим поработали и наука, и производство. Наиважнейшая задача!
И наконец, надо сделать сокращение энергоемкости производства и потре
бления по-настоящему национальным приоритетом. Для страны, ввозящей
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энергоресурсы, не годится тратить на производство единицы продукции
значительно больше энергии, чем развитые государства.
Все эти компоненты должны лечь в основу современной, передовой
и эффективной концепции национальной энергетической безопасности
Беларуси.
Преодоление сырьевой зависимости. По сырьевому фактору: здесь также
надо сделать сокращение материалоемкости продукции стратегической
целью. Высокий интеллектуальный ресурс страны должен быть не объек
том абстрактной гордости, а на практике – сейчас и сегодня – обеспечи
вать задачу перехода в возрастающей степени от материалоемкости к на
укоемкому производству.
Такой переход позволит нам получить и дополнительные конкурент
ные преимущества. Экономия средств на импорте сырья и транспортиров
ке готовой продукции будет содействовать преодолению отрицательного
сальдо внешней торговли товарами и услугами. Причем на здоровой, си
стемной основе, а не применением административного ресурса. Это по
зволит нам заблаговременно и лучше подготовиться к будущему. Ресурсы
планеты небесконечны. Посмотрите на цены на нефть. За ними вдогонку
двигаются и цены на газ, другие ценные виды сырья. Обострение ценовой
и иной конкуренции за доступ к энергоресурсам и сырью не «за горами».
Мы выживем, если будем в передовой группе стран по научно-произ
водственному потенциалу. Наш интеллектуальный, наш образовательный
ресурс вполне позволяет нам добиться этого.
Уйти от «уязвимости одного рынка». Не менее важная задача – сделать
более разносторонней географию нашего сбыта товаров и услуг. Не усту
пая ни пяди конкурентам на тех рынках, где мы широко и основательно
присутствуем, постоянно наращивая там в абсолютных объемах продажу
продукции, необходимо одновременно диверсифицировать наши рынки.
Мы не можем, не должны ставить свою страну в зависимость от взлетов
и падений конъюнктуры на одном рынке. Уроки 1998 г. нами должны быть
в полной мере усвоены и не забыты на волне оживления спроса на нашу
продукцию.
Для этого мы должны сделать своей стратегической целью резкое повы
шение конкурентоспособности наших товаров. Максимально поощрять
импорт новейших технологий и капитала для последующего наращивания
своего экспорта. Всесторонне поддерживать высококонкурентные мелкие
и средние производства, способные быстро перестраиваться под нужды
внешнего и внутреннего рынка. Мы правильно и заслуженно гордимся
своими промышленными гигантами. Государство в трудный час помогло
им, а они помогают сегодня нам вывести всю нашу экономику на высо
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кие рубежи. Но при этом мы должны учитывать особенности современных
мировых рынков. Гиганты должны быть органично дополнены массой ди
намичных малых и средних предприятий. Они поворачиваются быстрее,
отыскивая и заполняя новые ниши на рынках.
В 60-е и 70-е годы Германия сделала «тихую революцию», взяв курс на
стимулирование (в дополнение к «Тиссенам»362 и «Сименсам»363) мелких
и средних предприятий. Именно благодаря этому Германия стала ведущим
мировым экспортером, опережая США. Да и в Италии 90 % экспорта дают
именно такие предприятия.
Будущее – за технологическим инвестированием. Осваиваясь на мировых
рынках, мы должны обязательно думать о дне завтрашнем. А завтра простой
куплей-продажей товаров на внешних рынках не удержаться. Ресурс такой
торговли быстро исчерпывается. Необходимо уже сейчас, не откладывая,
активнее переходить к выносу сборки и производства на основе наших тех
нологий непосредственно на рынки сбыта. Именно этого все настойчивее
требуют от нас нынешние и потенциальные клиенты. Не сделаем этого –
потеряем и будущий рынок, и тот рынок, который сегодня имеем.
Понятно, что дело это требует финансирования. Но без этого не обой
тись. Фактически речь идет об инвестировании Беларуси за рубежом.
Наша экономика подошла к этапу, когда необходимой становится внеш
неэкономическая экспансия. Без нее мы не закрепимся на рынках. Зна
чит, Правительству надо создать системный инструмент (будь то фонд
или банк) инвестирования в сборку и производство белорусских техноло
гичных товаров за рубежом. И сегодня это надо начинать делать, хотя бы
с Российской Федерацией.
Не говорю уже о налаживании на внешних рынках сервиса и постав
ки запчастей к экспортируемой технике. Да, на этом можно заработать не
меньше, чем на продаже самой техники. А без этого – купят наш товар
в лучшем случае один раз. Потеряет не только экспортер, он распрощается
всего-навсего с деньгами.
Гораздо больше потеряет страна – авторитет надежного партнера. Экс
портерам необходимо в обязательном порядке обеспечить этот принципи
ально важный компонент закрепления на рынке. А Правительство должно
разработать систему мер, и стимулирующих, и обязывающих экспортера
к этому.
Подвожу черту под новым важным требованием к Правительству, экс
портерам и дипломатам: мы немедленно должны приступить к строитель
ству своих производств за пределами нашей страны, тех производств, ко
торые конкурентоспособны и востребованы в том или ином регионе.
Транзит – стратегический ресурс. Мы часто и много говорим о своем
географическом положении в центре Европы. И не менее часто сетуем на
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обделенность Беларуси такими выгодными природными ресурсами, как
нефть, газ, другие полезные ископаемые. А ведь если вдуматься, то наше
транзитное положение это тоже природный ресурс, и немалый.
Эффективно ли мы им распоряжаемся? Явно нет. Достаточно посмо
треть на наши хорошие, но полупустые дороги и инфраструктурную пу
стыню вдоль них. Прямо скажу: использование с максимальной отдачей
нашего транзитного потенциала – это также задача стратегическая. При
шло время разработать и реализовать сквозную, системную программу
действий. В ней должно быть увязано все: и современные дороги, и сред
ства транспорта (железнодорожного, шоссейного, авиационного), и типы
перевозок, и конкурентоспособные условия транзита.
Решение в совокупности указанных мною задач в состоянии обеспечить
достижение главной стратегической цели – кардинального, хотя и посте
пенного сокращения уязвимости экономики Беларуси и обеспечения на
этой основе государственной независимости и суверенитета нашего госу
дарства.
Задачи это преимущественно хозяйственные, но замкнуты они на са
мые высокие внешнеполитические интересы страны. Они, собственно
говоря, и формируют понятие и понимание внешней политики нашего
государства в новом, современном, быстро меняющемся мире. У нас есть
экономические цели, и мы должны работать по всему миру, чтобы обеспе
чить надежную и результативную работу нашей экономики.
Векторы внешней политики. В последнее время все чаще нам задают во
прос и с Востока, и с Запада, да и внутри нашей страны: каковы векторы
внешней политики Беларуси? Изменились ли они?
Ответ прост. Векторы внешней политики Беларуси лежат там, где лежат
ее интересы. Я повторяю: векторы внешней политики нашей страны лежат
там, где сосредоточены и находятся ее интересы.
Главный приоритет – соседи. И самый главный приоритет – это самые
главные соседи. Это было, есть и будет. Поэтому векторы не изменились.
Изменились соседи. Изменились и мы. Изменился мир.
Наш главный партнер Россия – страна, меняющаяся на глазах. Основная
сумма наших интересов по-прежнему сосредоточена на пространстве на
шего великого восточного соседа – Российской Федерации. Здесь про
изошли крупные изменения в экономике, обществе, мышлении, в руко
водстве и политической элите. Российский капитал активно устремился
в соседние страны. Будучи крупным и особо крупным, он не может не
стремиться к доминированию в сферах своих интересов. Российское госу
дарство стало делать акцент на своем присутствии – экономическом, во
енном и политическом – в странах Содружества Независимых Государств.
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Уровень практических достижений нашей интеграции с Россией весьма
высок. Свобода передвижения, получение образования, равные права граж
дан, огромный товарооборот и значение партнеров по интеграции друг для
друга: Россия торговый партнер номер один для нас; мы – торговый партнер
номер два для России (после Германии и впереди огромного Китая).
Потенциал белорусско-российского экономического сотрудничества
еще далеко не исчерпан. Российский платежеспособный спрос сегодня
один из локомотивов экономического роста Беларуси. Мы должны ра
ботать с удвоенной, утроенной энергией и отвечать на растущие запросы
российских партнеров. Тезис об уходе от энергетической, сырьевой за
висимости нельзя понимать примитивно, как некое требование ухода из
России. Наоборот, мы должны во всех этих вопросах быть вместе с Росси
ей, составлять единый народнохозяйственный комплекс, но одновремен
но, наращивая сотрудничество с Российской Федерацией, подключаться
к альтернативным энергетическим и сырьевым источникам, выходить на
другие рынки. Если этого не сделаем, то белорусской экономикой будем
управлять не мы, а конъюнктура российской экономики. Наша самостоя
тельность будет в таком случае только на бумаге.
Главным вопросом, однако, остается: какая конструкция нашей инте
грации с Россией будет более жизнеспособной и эффективной? Развитие
ситуации в последние 2–3 года показывает, что ресурс некоторых элемен
тов существующей конструкции, похоже, исчерпал себя. В лучшем случае,
он работает вхолостую, тратя впустую время и средства. В худшем – нано
сит политический ущерб жизненно важной идее интеграции.
Главные принципы интеграции. Хочу особо подчеркнуть: несмотря на
низкую эффективность отдельных элементов системы белорусско-рос
сийского союза, заложенные в Союзный договор принципы (равнопра
вие двух суверенных государств, создание равных условий хозяйствования
и другие) продолжают обеспечивать здоровую и отвечающую интересам
обоих государств и народов основу интеграции.
Думаю, было бы преждевременно затевать срочную перестройку всего
и вся в нашей интеграционной политике с Россией. С Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным мы договорились отодвинуть, вы
нести «за скобки» на время несработавшие схемы, проблемы, по которым
мы не можем договориться (они, конечно, очень важные, наиважнейшие –
единая валюта и Конституционный акт). Взять тайм-аут и поработать над
практическими, остроактуальными для жизни людей и развития экономи
ки вопросами (энергетическая безопасность, транспорт, свободное пере
движение товаров, услуг, капитала и людей) – такую задачу мы перед собой
поставили.
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Коль мы уткнулись лбом в стену и не преодолели ее, нельзя перед этой
стеной сегодня стоять, молиться на нее или пытаться, еще хуже, долбить
лбом эту стену. Мы решили отойти от нее и заняться более конкретными
вопросами в той ситуации, которая сегодня сложилась у нас в белорусскороссийских отношениях. Наверное, это правильно, здесь нужно время,
момент и политическое решение. Потому что и Конституционный акт
(даже в нескольких вариантах) и документы по введению российского ру
бля и даже общей валюты, то есть валюты после российского рубля, – эти
документы разработаны. Нужен момент, нужно время. Наступит этот мо
мент – мы, как политики, должны его поймать и принять решение. Когда
он наступит, сегодня сказать трудно.
Думаю, пусть интеграционные усилия вернуться на конструктивное
поле обоих государств, пусть строительство отношений идет на естествен
ной и прагматичной основе. А дальше пойдем, как говорят, от жизни. Она
подскажет оптимальные для нового времени формы движения. Главное,
ведь не форма, а существо – принципы интеграции, заложенные в Союз
ном договоре. Он и должен быть сохранен в качестве принципиальной ос
новы дальнейшего интеграционного процесса.
Постепенный, пусть не семимильными шагами, но практический и по
следовательный прогресс на этой основе защитит и обеспечит интересы
суверенного белорусского государства. Укрепит веру наших народов в ре
альную силу и взаимную выгоду интеграционного процесса. Иной разум
ной альтернативы, приемлемой с политической, экономической, военностратегической точек зрения, просто нет. И я уверен, и вы это чувствуете,
что обстановка в мире на границах с Россией подталкивает ее идти по тому
пути, который мы когда-то определили. Мы этого пути готовы придержи
ваться и идти по нему. Россия отошла от этого пути. Еще раз подчеркиваю,
но обстановка в мире, вызовы – ситуация на Кавказе, в Средней Азии, во
обще в мире – толкают Россию идти по этому пути.
Беларусь между двумя гигантами. За минувшие годы крупные, с далеко
идущими последствиями процессы произошли в Европе. Главный из них,
конечно же, расширение Европейского союза. Создан огромный единый
рынок, в 450 млн человек. Он объял практически всю Европу. Членство
оставшихся в стороне, надо думать, не за горами. Евросоюз стал нашим
непосредственным соседом. За Брестом и за Ошмянами уже не просто
Польша и Литва – за ними мировой экономический гигант.
С 1 мая этого года у нас принципиально новая ситуация. На западе ев
ропейский гигант – ЕС. На востоке евразийский гигант – Россия. А между
ними наша страна, Беларусь.
Мир стал иным. Не проще, не мягче, не розовее, но иным. Хочу с твер
достью и определенностью сказать главное: в новой ситуации Беларусь не
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«буферное государство» и не вассал той или иной страны. Мы не в западне.
Мы не камешек между жерновами. Напротив, история и география дали
нам уникальный шанс. Современное, серьезное, развитое и независимое
государство, каковым мы стали за последнее 10-летие, должно использо
вать этот шанс и превратить то, что было в прошлые века историческим
проклятием, в экономическое благословение. В этом – главная задача
внешней политики нашего государства.
Но я не зря начал с экономических реалий и стратегических задач в эко
номике. Одними инструментами дипломатии этого не вытянешь. На это
должна работать вся страна, все ведомства, все экспортеры. В мире изме
нилось содержание внешней политики. Перефразируя высказывание зна
менитого стратега, следует сказать: внешняя политика – это продолжение
внутренней политики, только другими средствами.
Мы в состоянии это сделать. Посмотрите, за последние 6–7 лет мы
удвоили наш товарооборот с Россией и выйдем в этом году на 15 млрд
долларов. 5 лет назад в торговле с Евросоюзом у нас был миллиард долла
ров отрицательного сальдо. В 2003 г. мы в торговле с Европой на милли
ард в плюсе! Значит, мы реально конкурентоспособны не только на рос
сийском, но и европейском рынке. Причем мы экспортируем не «пеньку
и мед» (хотя и это надо экспортировать), а серьезные промышленные то
вары (например, почти 17 % нашего экспорта в Германию). Далеко не все
в СНГ этим могут похвастаться. И притом мы экспортируем еще и то, что
они у себя производят. Значит, мы вынуждены конкурировать со своей
продукцией у них, в их доме, и выигрывать эту конкуренцию. Что мы по
многим позициям делаем. А можем делать еще больше.
Европейский союз – наш стратегический сосед. Говоря о характере отно
шений с Европейским союзом, надо сказать, что он стал очень важным на
шим соседом. Наша внешняя политика последовательна, соседи – всегда
особый приоритет. Я об этом говорил и 3 и 5 лет тому назад, вы помните:
соседей не выбирают, они от Господа Бога. Вот и у нас сегодня мощный,
огромный гигантский сосед – Европейский союз. И следуя нашей прак
тике, нашей традиции – мы его не выбирали, так сложилось в мире, – это
наш стратегический партнер.
Экономическая составляющая – главный компонент наших отношений
с Европейским союзом. Роль Евросоюза и Европы в целом в нашей внеш
ней торговле постоянно растет. Если 10–12 лет назад его доля в экспор
те Беларуси составляла 8–10 %, то сейчас доля Европы в нашем экспорте
уже около 40 %. Это величина, сопоставимая с долей России. Это десятки
тысяч рабочих мест, сотни тысяч рабочих мест, доходы сотен тысяч на
ших людей, миллионов наших людей. Евросоюз имеет ключевое значение
и как источник инвестиционного импорта в нашу страну. Современные
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машины и оборудование, технологии и технологические процессы, необ
ходимые для дальнейшей модернизации нашей промышленности и сель
ского хозяйства, в значительной степени не только создаются совместным
трудом, нашими учеными с европейскими учеными, нашими практиками,
конструкторами, но и в значительной степени покупаются нами в странах
Евросоюза. Бурное развитие нашей промышленности требует кредитова
ния, в том числе и внешнего. Его основной источник – также страны Ев
ропейского союза. На их долю приходится 95 % получаемых нашей эконо
микой в западных кредитно-финансовых учреждениях ресурсов.
Словом, соседство с Евросоюзом имеет стратегическое для Беларуси
значение. Это очевидно и объективно. Правильным будет сказать, что ос
новные интересы Беларуси как европейской страны сейчас и в перспекти
ве будут лежать в плоскости Россия – Евросоюз.
Да и Беларусь для Европейского союза не просто безликий сосед. Возь
мем только главные параметры. Растущие энергетические потребности
Евросоюза все в большей степени будут удовлетворяться поставками неф
ти и газа из России. Европейский союз заинтересован в расширении энер
гетического партнерства с нашей восточной соседкой. Такое партнерство
не будет эффективным, устойчивым и стабильным без участия Беларуси,
которая не просто расположена между ними, но осуществляет половину
транзита российской нефти и примерно 25 % российского газа в Европу.
Но не только. Возьмите железнодорожный и автомобильный транспорт –
это миллионы тонн грузов готовой продукции и сырья, которые идут в ту
и другую сторону!
В этой стратегической области Беларусь – и значимый и надежный пар
тнер для Европы. В февральские дни газового отключения это почувство
вали все «по цепочке» у нас за спиной, на Западе*. В срочном разрешении
газового кризиса с Россией немалую, прямо скажем, принципиальную
роль сыграли не юридические, нет, за них отвечал Газпром, а партнерские,
соседские обязательства Беларуси перед нашими соседями к западу. Скажу
прямо, если бы не замерзала Калининградская область, Литва, Прибалти
ка, Польша и Германия, так быстро это бы не закончилось. И мы действи
тельно вынуждены были провести ряд конфиденциальных срочных кон
сультаций и отойти от противостояния только потому, что там, за спиной,
на Западе, люди стали замерзать. Да и потом, вплоть до прошлого месяца
и окончательного урегулирования с Газпромом, Беларусь, несмотря на все
сложности и перипетии получения газа для себя, продолжала прокачивать
газ в Европу без какого бы то ни было контракта. Мы руководствовались
при этом чувством ответственности – наша страна никогда не подводит ни
друзей, ни соседей. Попросту говоря, полгода мы качали российский газ,
*
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не получая за это ни копейки! И за это время мы прокачали газа примерно
на 15 % больше к уровню соответствующего года.
Беларусь – ключевая транзитная страна для Европейского союза. Здесь
как минимум три момента. Транзит через Республику Беларусь в 2 раза ко
роче, чем через любое другое государство. Транспортная инфраструктура
у нас наиболее развита. Порядка у нас побольше. И наконец, Беларусь не
криминальная страна, здесь Европейский союз и Россия к нам не имеют
претензий и интересы их полностью соблюдаются.
Острейшая для Евросоюза проблема нелегальной миграции, торговли
людьми, наркотрафика, безопасности границ не может быть решена без
Беларуси. Мы в сотрудничестве с международными организациями, со
седями вносим принципиальной важности вклад в недопущение этого
мутного потока в Европу. Отойди мы от этой политики, и находящиеся
сегодня порядка 150 тыс. мигрантов, которые не могут преодолеть нашу
с Европейским союзом границу, хлынут в Европу. Мы их удерживаем
и платим за это немалые деньги. И вы, наши политики и дипломаты, ра
ботая в Европе, должны четко и определенно доносить это до Запада. Мы
не благотворительная организация. За это надо платить, а не поучать нас
и не «долбать» как минимум в информационных войнах. И не прессовать
нас, пугая тем, что где-то счета членов Правительства обнародуют, деньги
Лукашенко на Западе отберут, визу ему не дадут в какую-то страну. Пожа
луйста, вы им всегда говорите в глаза: визы можете не давать, деньги мои
на Западе пусть заберут себе. Если вам дадут – берите, считайте, что это
мой подарок вам.
Хочу подчеркнуть, что соседство с Европейским союзом – это улица
не с односторонним, а с двусторонним движением. Это взаимовыгодное
соседство. В этой связи мы приветствуем признание Европейским союзом
высокой степени взаимозависимости между ЕС и соседними странами.
Особенно в плане обеспечения стабильности, безопасности, устойчиво
го экономического и социального развития. Нашим интересам отвеча
ет и провозглашаемая Евросоюзом цель формирования «кольца друзей»
и зоны стабильности и процветания вдоль всего периметра его границ.
Она напрямую созвучна поставленной нами еще несколько лет назад цели
создания вокруг Беларуси «пояса добрососедства и безопасности». Поэто
му мы с позитивным интересом восприняли разработанную Евросоюзом
концепцию «нового соседства».
Потребностям нашей открытой экономики отвечает предлагаемый
Евросоюзом своим соседям в долгосрочном плане высокий уровень эко
номической интеграции, предусматривающий свободу перемещения лю
дей, товаров, услуг и капиталов. Фактически, как мы понимаем, речь идет
о построении отношений, которые по большому счету аналогичны отно
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шениям Евросоюза со странами Европейского экономического простран
ства, не входящими в настоящее время в Евросоюз, такими, например, как
Норвегия, Швейцария и другие.
Я бы не хотел, чтобы у кого-то сложилось впечатление, что Беларусь
пытается примерить на себя чужую шляпу. Отнюдь нет. Ни для кого не се
крет, что политические трудности, которые на данный момент существуют
в наших отношениях с Евросоюзом. Но ведь мы с обеих сторон, и ЕС и Бе
ларусь, говорим о стратегии и перспективе. А о них нужно думать и на них
нужно работать уже сегодня. Если вникнуть в содержание, то принципы,
на которых мы хотим построить наше
и общество и общеевропей
ские ценности Евросоюза, не только не антагонистичны, они идентичны.
Посмотрите наш Основной Закон. Там перечень прав человека чуть-чуть
пошире. В нем еще патриотизм и уважение основных экономических и со
циальных прав.
Да, за нами и за странами Западной Европы – разная история и разной
длины и качества путь. Да, жизнь там, видимо, богаче и для тех, кто состо
ятелен, возможно, повольготнее. Но в чем-то жестче и равнодушнее. По
крайней мере, мы на их богатство не заримся. Мы удовлетворены своей
землей, своим государством и своей жизнью. Мы у них ничего не просим.
Мы не отрицаем: нам есть чему поучиться у многих стран мира, и прежде
всего европейских. И мы учимся, и не стесняемся этого. Только у нас, го
воря спортивным языком, разный гандикап. Никто из этих государств не
потерял трети своего населения во Вторую мировую войну. Никто из них
не жил 10–15 лет в землянках, восстанавливая страну без посторонней по
мощи после нацистской тактики «выжженной земли». Вот почему та война
для нас все еще «вчера», а для них – «давным-давно».
Но ничего. Мы не ожесточились. Мы открыты к партнерству, взаимо
действию со всеми. Мы работаем. И у нас что-то получается. Не зря Бе
ларусь – единственная страна в СНГ, где приток миграции больше, чем
отток. Люди видят реальную жизнь и стремятся туда, где лучше. Я уже го
ворил, для нас это уже становится проблемой. Если 3 года назад мы этот
процесс приветствовали и гордились им, то для нас сейчас это уже пробле
ма, 30–40 тыс. в год приток со стороны разного населения, многодетных
семей. Для нас – это вопрос.
Я уверен: пройдет время, может быть и небольшое, и наши отношения
с Евросоюзом выправятся. Жизнь возьмет свое. Ведь мы же соседи! А бе
лорусы никогда и ни для кого в истории своей не были плохими соседями.
История таких примеров не знает.
Стратегический выбор Беларуси. Теперь я бы хотел ответить на вопрос,
который задают все чаще и чаще: хотите ли вы стать членом Евросоюза,
что вы выбираете – Восток или Запад?
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Мы в Евросоюз не просимся. К этому не готовы ни мы, ни они, ни се
годня и, наверное, ни завтра. Мы не обиваем там пороги. Но мы предлага
ем Евросоюзу и входящим в него странам сотрудничество и партнерство.
Предлагаем, а не выпрашиваем и выпрашивать не намерены. Мы не идем
к общеевропейскому столу с пустой тарелкой в надежде на подачку. Мы не
богатая страна, но нам есть что предложить в обмен на искреннее и чест
ное взаимодействие, на искреннее и честное сотрудничество с «европей
ским домом».
А Европу мы создаем и будем создавать у себя дома, в своей стране. Мы
делаем и сделаем это. Когда построим, все лишние вопросы отпадут сами
собой. Скажу больше. Выбор, который нам обычно пытаются навязать как
судьбоносный – Восток или Запад, – это вообще не выбор. Не выбор для
Беларуси! Это ложная дилемма. Мы выбираем не Восток и Запад или же
Восток или Запад, мы выбираем Беларусь. Беларусь, которая в силу эконо
мики, в силу истории, в силу географии, в силу культуры и менталитета бу
дет и на Востоке, и на Западе. Там наши интересы, и отсюда наши векторы.
Это не оторванные от реальности мечтания. Посмотрите вокруг и вду
майтесь: Россия более 50 % своего торгового оборота ведет с Европейским
союзом. Главный ее торговый партнер, опережающий даже нашу страну,
не говоря уже о других странах СНГ (11 %), – Германия. Россия ведет пере
говоры с ЕС об общем экономическом пространстве; Беларусь, благодаря
нашим интеграционным достижениям, уже в едином экономическом про
странстве с Россией; Беларусь расположена между ЕС и Россией.
В этом будущее. В этом главная стратегия завтрашнего и послезавтраш
него дня: создание общего экономического пространства России – Бела
руси – ЕС. Скажу больше, создавая общее экономическое пространство,
Европейский союз и Россия не обойдутся без Беларуси. В этом истинный,
а не ложный выбор между Востоком и Западом.
Пространство Содружества Независимых Государств. В нынешний мо
мент его можно охарактеризовать как время затянувшегося поиска и вы
бора. Идет поиск оптимальных и адекватных форм и конфигураций ин
теграции. «Четверка», ЕврАзЭС, ГУУАМ364, ШОС365 и многие другие
образования на пространстве вроде бы единого СНГ. Созданные методом
проб и ошибок. Много, очень много делается нужного и полезного, от
вечающего интересам всех. И также немало (слишком много!) дублиро
вания, неразберихи, невыполнения не то что устных договоренностей,
а подписанных соглашений. Да что там греха таить, что говорить про СНГ,
если у нас в двусторонних союзнических отношениях с Россией много
подписанных договоров, которые не выполнены.
Наверное, это неизбежный этап. Главное, чтобы он завершился успеш
но. Что важно: в этом многообразии интеграционных структур Союз Бе
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ларуси и России, «двойка» – наиболее эффективный и результативный, во
всех этих образованиях на постсоветском пространстве. Активно продол
жаем работать вместе с Россией, Украиной и Казахстаном, чтобы вдохнуть
жизнь в единое экономическое пространство. Успех будет, если руковод
ствоваться не краткосрочными, а долгосрочными интересами. Надеемся,
что все участники новой структуры, объединяющей 90 % экономического
потенциала бывшего Советского Союза, исходят именно из этого.
Что беспокоит? Беспокоит фрагментация территории СНГ, превра
щение этого пространства в арену соперничества за влияние с участием
внешних сил – США, Евросоюза, крупных сопредельных стран. Нас про
сто рвут, уже не кусают, не щиплют, не пытаются ущипнуть, а рвут на куски.
Не только борющиеся за свое влияние на просторах бывшего Советского
Союза соседние государства, но и монстры – США и Европейский союз.
Беларусь не просто страна пребывания штаб-квартиры СНГ. У нас
много интересов, прежде всего экономических и энергетических на всем
пространстве СНГ. Поэтому будем поддерживать эффективную, полез
ную работу органов с нашим участием, добиваться устранения ненужного
параллелизма, напрасной траты ресурсов, включая время и усилия. Как
бы ни складывалась судьба интеграционных преобразований, двусторон
ние отношения со странами СНГ, особенно наиболее крупными нашими
экономическими партнерами, находятся и будут находиться в поле особо
го внимания Беларуси. Следует укреплять международные позиции СНГ.
Для этого нужно иметь общие подходы по важным для всех нас междуна
родным вопросам, совместно заявлять их и реализовывать. Тогда нас как
организацию будут уважать и считаться с нами.
В полной мере это касается и Организации Договора о коллективной
безопасности. Мы преобразовали Договор в Организацию не для того,
чтобы он остался «клубом по интересам». Мы сделали это, чтобы соз
дать эффективную систему региональной коллективной безопасности на
постсоветском пространстве. Вместе с тем Беларусь исходит из того, что
ОДКБ – не закрытый военно-политический блок. Государства – участни
ки Договора никого не рассматривают в качестве противника. Договор от
крыт для присоединения к нему других государств, разделяющих его цели
и принципы. Беларусь рассматривает ОДКБ не как конфронтационное
образование, не как «вклад» его участников в новый раздел мира на воен
но-политические блоки, мы рассматриваем ОДКБ и его деятельность как
важнейшее условие создания единой и неделимой системы безопасности
во всей евроатлантической зоне.
Важнейшим компонентом и «источником силы» ОДКБ должна стать
скоординированная внешняя политика стран-членов. В первую очередь по
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вопросам безопасности, контроля над вооружениями, военно-политиче
ского взаимодействия с третьими странами и организациями. Военно-тех
ническая сфера взаимодействия является второй главной составляющей
ОДКБ, которая призвана содействовать обороноспособности Беларуси и
развитию нашего оборонно-промышленного комплекса.
ОДКБ – организация новая. Тем более важно, чтобы она сразу зара
ботала эффективно. Пока приходится констатировать, что инерция дру
гих интеграционных структур на пространстве СНГ перебросилась и на
ОДКБ: договариваемся об одном, а делаем по-другому. Для нас непонятно,
как можно становиться членом Организации коллективной безопасности,
а затем принимать без консультации с остальными решения о размещении
иностранных войск на своей территории. Это ведь напрямую затрагивает
интересы безопасности других стран-членов. Хотелось бы договориться с
коллегами по ОДКБ: либо мы серьезно относимся к своим обязательствам,
либо эта организация не нужна. Беларусь – за серьезное отношение к делу.
И еще хочу добавить. Единое экономическое пространство, «четверка»,
и вся работа, которая проводится сейчас в ней и ОДКБ, участие Белару
си в этих образованиях – это знак доброй воли, можно сказать подарок
нашим соседям. Почему я об этом говорю? Без единого экономического
пространства мы жили и можем долго жить и существовать. Нам мало что
дает и в будущем даст эта работа по единому экономическому простран
ству. Состоится этот так называемый экономический союз, территориаль
ный, экономический, таможенный, – хорошо, мы ничего не потеряем. Не
состоится, мы тоже ничего особенно не потеряем. Почему? Потому что
наши экономические интересы, прежде всего, лежат там, в той стороне –
в России и в Украине. С другими государствами у нас торговые отноше
ния, к сожалению, в силу разных причин – на уровне статистической по
грешности.
Что касается военной организации ОДКБ, мы тоже там особо ничего
не имеем. Поэтому мы хотели бы, чтобы эта организация развивалась,
укреплялась и выполняла свои задачи. Если она не состоится, мы свою
безопасность и свои интересы в сфере безопасности обеспечим в рамках
единой военной группировки Беларуси и России. Здесь наши интересы.
Мы, конечно, очень бы хотели, чтобы ОДКБ была эффективной органи
зацией и входила бы в общую архитектуру международной безопасности.
Для нашего государства особый интерес будет представлять деятельность
этой организации на западном направлении.
НАТО – Беларусь. Здесь также происходят новые процессы. Дважды
расширилось НАТО. 3 из 5 наших соседей теперь члены альянса. Четвер
тый, Украина, как вы знаете, стремится вступить в НАТО и добивается
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этого практическими шагами. Пятый и главный, Россия, создал особые
отношения с альянсом, специальные структуры для этого и активно их
развивает. В то же время НАТО наращивает свою активность в регионе
Кавказа и Средней Азии. В азиатских государствах появились американ
ские базы. Нельзя исключать их появления и на Кавказе (может быть, это
уже и решенный вопрос). И, надо сказать, делается это не вопреки воле
руководства этих стран, где они разместили свои базы и войска, а зачастую
по их собственной инициативе.
НАТО и его расширение, конечно, сильно бледнеют по значимости на
фоне расширения ЕС. Но мы не можем просто сбрасывать альянс со сче
тов. Это один из крупнейших факторов безопасности на нашем континен
те. У нас теперь 1200 километров общей с НАТО границы.
Нужна ли нам, будь то сейчас или в перспективе, конфронтация с НАТО?
Бесспорно, нет. Мы ее не ищем, эту конфронтацию, и не будем искать.
Надеюсь, и альянс ее не ищет. Хотя с соседями, наверное, ведут себя подругому. Например, консультируются перед размещением вооружений
и военной инфраструктуры. Или, по крайней мере, заблаговременно ин
формируют, обеспечивают прозрачность, чтобы не вызывать излишних
опасений.
Но суть не в этом. Суть в том, что, по нашему убеждению, граница, даже
граница между разными военно-политическими организациями, должна
быть не линией конфронтации, а линией добрососедства. Мы к этому го
товы. Тем более что общих проблем, вызовов и задач у НАТО и Беларуси
в новом мире предостаточно. Думаю, их количество не уменьшится в обо
зримом будущем.
Беларусь – донор безопасности. Надо подумать о том, как обеспечить
общими усилиями на региональном уровне безопасность объектов крити
ческой инфраструктуры – нефте- и газопроводов, электростанций, в том
числе и атомных, общеевропейских транспортных коридоров против со
временных угроз. Могут ли НАТО или наши соседи обезопасить эти тран
зитные пути без Беларуси? Вряд ли.
Надо обеспечить безопасность границ против проникновения террори
стов, незаконных мигрантов, наркотиков, незаконных поставок оружия,
в том числе ядерного компонента. Можно ли это сделать без Беларуси?
Факты сегодня красноречиво свидетельствуют, что невозможно. Надо от
работать на практике меры эффективного взаимодействия на случай (не
дай Бог) террористического удара или технологической катастрофы на
особо опасных объектах, от трубопроводов до атомных станций, которых
3 в непосредственной близости от наших границ. Можно ли это сделать
без нашей страны? Нельзя.
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Мы и здесь, как и по линии Евросоюза, не навязываем своего сотрудни
чества. Беларусь – давний член Партнерства ради мира, и мы исходим из
чувства партнерской ответственности. И здесь мы тоже, в отличие от не
которых участников процесса расширения, не просители, а доноры в об
щую копилку безопасности. Беларусь, практически с момента обретения
независимости, была и остается нетто-поставщиком безопасности. И не
только в региональном, но и в глобальном масштабе.
Весь мир был остро озабочен судьбой советского ядерного оружия по
сле развала СССР. Беларусь первой из ядерных наследников заявила об
отказе от ядерного арсенала, взяла на себя соответствующие международ
ные обязательства, показав пример остальным участникам постсоветского
«ядерного клуба». А ликвидация огромных арсеналов обычных вооруже
ний и сокращение почти полумиллионной группировки войск на террито
рии Беларуси? Примерно в 10 раз.
Поэтому взаимодействие между Республикой Беларусь и НАТО по но
вым задачам и вызовам безопасности не только теоретически возможно,
оно необходимо и взаимовыгодно. Необходимо наладить и взаимодей
ствие соседних организаций коллективной безопасности – НАТО и ОДКБ.
Беларусь была инициатором этой идеи, а также предложения о конкрет
ном формате консультаций в рамках Партнерства ради мира по формуле
«НАТО – ОДКБ».
И в заключение этой части хочу обратиться к одной вещи. Европейцы
от нас требуют соблюдения или принятия некой политики, некой поша
говой стратегии. Так вы им напомните, что мы сделали очень много ша
гов, начиная от отказа от ядерного оружия, что несоизмеримо по весу с их
требованиями изменить какое-то законодательство, свободы слова, де
мократии и так далее и заканчивая обычным вооружением и прочее-про
чее – мы уже сделали столько шагов, что им пора уже сделать хотя бы пару
шагов в ответ на эти наши шаги. Это принципиальное положение. И от
него наши дипломаты, и Министерство иностранных дел, и Администра
ция Президента, и Правительство не должны отходить. Мы сделали много
шагов. Перечисляйте им эти шаги. Есть крупные, о которых я сказал, есть
средние и мелкие. Пусть сделают хотя бы пару нормальных, средних или
маленьких шагов в ответ на то, что сделали мы. Не надо нас постоянно
пичкать, в спину толкать и говорить: давайте шаги, давайте шаги.
Соединенные Штаты Америки: лидерство должно быть иным. Говоря
о США, хотел бы откровенно сказать, что это лидер в мире, но лидерство
должно быть иным.
Евроатлантическая плоскость внешней политики Беларуси будет, ко
нечно, неполной без перспективы наших отношений с США. Вопрос не
простой. Конечно, США основной и бесспорный мировой центр силы –
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экономической, финансовой, технологической, военной и политической.
Взаимодействие со Штатами во всех этих областях отвечает интересам Ре
спублики Беларусь.
Однако США, особенно в последние годы, допускали явное злоупотре
бление своим мировым лидерством. Особенно одиозны Косово (Югосла
вия) и Ирак. Сейчас, кстати, после всего того, что произошло, об Ираке
как о крупной ошибке и вопиющем пренебрежении принципами ООН
говорят все. Хотя мы об этом говорили еще в самом начале иракской аван
тюры. Вспомните. Совсем недавно было.
В проблеме отношений с США для нас есть компонент краткосроч
ный и долгосрочный. Краткосрочный состоит в том, что пока США будут
продолжать пытаться воздействовать на Беларусь давлением, результата,
нормальных отношений между нами не будет. Мы понимаем, что Штатам
от этого, говоря народным языком, «ни холодно, ни жарко». Но мы под
давлением не прогибаемся. Если США поймут, что суверенная, процве
тающая, демократическая по своим, а не по чужим рецептам, Беларусь –
в их интересах и в интересах всего европейского пространства и перейдут
от давления к взаимодействию, тогда все наладится в интересах двух госу
дарств. А в долгосрочном и гораздо более широком плане считаем, что в
интересах самих США изменить стиль лидерства. Иначе это уже не будет
лидерством, а агрессивной диктатурой.
Сотрудничество с Украиной, Польшей, Прибалтикой. Вновь хочу вер
нуться к теме приоритета соседей. Теперь уже не на уровне мировых цен
тров силы и межгосударственных объединений, а на уровне конкретных
смежных с нами стран. Так сложилась жизнь.
Наши объективные стратегические интересы в высокой степени совпа
дают с интересами Украины и в значительной степени с интересами Поль
ши и Прибалтики. Все эти страны, несмотря на принадлежность к разным
группам, будут на новом этапе во все большей степени задумываться над
проблемой обеспечения собственных интересов, отличных от интересов
сверхдержав, союзов и крупнейших государств. В этом – объективная ос
нова общности наших интересов.
Поэтому необходим спокойный, последовательный и системный курс
на активные, всеобъемлющие отношения с этими государствами. Думаю,
и они будут в меру свободы своего маневра откликаться, укрепляя свои
позиции. Важной сферой приложения этих усилий могли бы быть взаимо
выгодные инфраструктурные и энергетические проекты как на двусторон
ней, так и на региональной основе.
Сотрудничество в культурно-исторической области также хорошая почва
для взаимодействия. От такого субрегионального взаимодействия все наши
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народы только выиграют. Словом, этот «пояс», как мы его часто называем
Балто-Черноморского региона, от Прибалтики, Беларуси до Черного моря
через Украину, это весьма интересный политический и экономический во
прос. И здесь можно найти много конкретных проектов и приложения ума
для наших правительств и для наших государств.
Мировой Юг как резерв нашего экономического роста. Основные интере
сы Беларуси как европейского государства, конечно, лежат на простран
ствах Европейского континента и близких нам стран Евразии. Однако
ограничиваться этим регионом означало бы ограничивать наши возмож
ности экономического роста. Да и не только это – стратегическая задача
сокращения уязвимости экономики требует продвижения наших интере
сов как экспортных, так и кредитно-инвестиционных на глобальном Юге:
в арабских странах, Китае, Индии, а также в Африке и Латинской Америке.
Мы невеликая держава, обеспечить повсеместное дипломатическое
и экономическое присутствие пока не можем. Поэтому в большинстве
этих регионов главная задача состоит в том, чтобы правильно выбрать
ключевые в плане сотрудничества страны. А выбрав, работать в них не
только в двустороннем плане, но и превращать их в плацдармы нашей эко
номической деятельности на весь соответствующий регион.
Особое внимание мы должны уделять устоявшимся межгосударствен
ным связям и региональным интеграционным структурам. Из Объединен
ных Арабских Эмиратов, к примеру, надо работать на весь регион Залива
и далее на весь арабский восток, который с 2005 г. начнет формировать зону
свободной торговли, из Сирии и Ливана – на Ирак и Иорданию. Такой
подход позволит нам выгодно соединять наши технологические возможно
сти с позициями местных предпринимателей на их региональных рынках,
взаимно усиливать возможности друг друга. А, например, в странах Залива
привлекать к этой работе их кредитно-инвестиционные ресурсы.
О Латинской Америке. Накоплен некоторый актив в работе белорусской
дипломатии на латиноамериканском направлении. В последнее время по
ступают важные сигналы заинтересованности в сотрудничестве с Бела
русью из ряда ключевых государств континента – Бразилии, Аргентины,
Колумбии, Венесуэлы.
Вместе с тем на сегодняшнем этапе Латинская Америка неоправданно
находится на второстепенном плане нашей внешней политики. Должен
признать, что пока мы уделяли недостаточно внимания региону, который
является нашим естественным союзником. С абсолютным большинством
латиноамериканских стран у Беларуси совпадают подходы к ключевым
международным проблемам, отсутствуют принципиальные идеологиче
ские разногласия. Кроме того, у нас взаимодополняемые экономики.
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У нас нет таких ресурсов, чтобы вести глобальное дипломатическое
наступление на весь регион. Необходимо выбрать приоритетные страны.
Главным, думаю, объектом наших внешнеполитических усилий должна
стать Бразилия. У нее как у лидера Южной Америки хранятся ключи, кото
рыми Беларусь может открыть двери политического и экономического со
трудничества с другими государствами региона. Настало время решитель
ных дипломатических шагов в латиноамериканском направлении. Нужно
наладить диалог на высшем уровне и укрепить выгодные и долгосрочные
торгово-экономические связи со странами этого континента. Если сегод
ня проигнорировать потенциал этого региона, где нас ждут, завтра реаль
ные шансы закрепиться на его рынках будут упущены.
У вас, уважаемые товарищи, может сложиться впечатление, что я высту
паю от имени не среднеевропейской страны, а от какого-то огромного го
сударства, что наши интересы, мол, везде. Да, это так. Я вам это доказал. Но
это не наша заслуга. Это, если взять в кавычки, не наша вина и беда, что нам
надо, исходя из внутренних реалий, стремится присутствовать и на большом
Юге, и в Европе, и в России, других крупных государствах, даже в Африке
и Латинской Америке. Это подарок нам, доставшийся от Советского Союза.
Хоть и тяжелый подарок – это та величайшая экономика, наукоемкая, раз
умная, умная, которая была создана здесь у нас, в Беларуси. Она огромная,
порой даже, я бы сказал, излишняя для нашего населения, нашего государ
ства. Но поскольку мы решили, что не будем ее сбрасывать, наоборот, будем
развивать, мы вынуждены действовать в разных точках нашей планеты. Мы
же туда не для туристических поездок направляемся, мы туда едем решать
конкретные вопросы. И нас туда зовут. Значит, мы востребованы.
Это важное замечание, чтобы снять некоторые рассуждения о том, что
я реалии чуть ли не потерял. Нет, я все понимаю. Мы не лезем туда, где нас
не ждут и где мы, вообще-то, ничего и не сделаем.
Агрессивные экспортеры – двигатель экономической экспансии. Вновь
хочу подчеркнуть: настоящей внешнеэкономической экспансии сила
ми одних наших диппредставительств, МИДа не вытянуть. Они должны
помогать, подсказывать, направлять, создавать политическую и договор
ную основу, организовывать. А движущей и основной силой должны быть
наши экспортеры. Они должны быть по-настоящему инициативны. А пра
вильнее сказать – агрессивны и вооружены Правительством и министра
ми серьезными стимулами. Тогда дело пойдет на здоровой экономической
основе. Одним административным ресурсом, при всей его важности, эту
стратегическую задачу на долгосрочной, перспективной основе – а нам
нужна именно такая основа – не решить.
Говоря об экономической экспансии, не могу не затронуть тему Все
мирной торговой организации. Мы ведем большую государственную ра
438

боту по вступлению в эту организацию. Не скажу, что делаем это с легким
сердцем. Много проблем приходится решать по ходу. Не все обязательства
выполняют наши партнеры по ЕврАзЭС. Могут быть проблемы и потом,
в первые годы после вступления. Но открытая экономика Беларуси нас
к этому толкает и нас к этому обязывает. Иначе мы на мировом рынке не
удержимся. Станем проигрывать. А нам надо выигрывать.
Но в процессе вступления в ВТО будем драться за каждый процент та
рифа – в этом наш долг, мы не должны ухудшить состояние нашей эконо
мики ни сегодня, ни завтра.
Многосторонняя дипломатия. Необходимо повысить эффективность на
шего участия в работе международных организаций, прежде всего в Орга
низации Объединенных Наций. Надо решительно уходить от пассивного
исполнения зачастую раздутой и искусственной повестки дня многосто
ронних форумов, не распыляться на пустые и далекие от нужд белорусских
людей вопросы.
Надо вообще прекратить такие разъезды. Хватит этих туристических
одиночных или коллективных поездок на какие-то международные кон
ференции под лозунгом того, что «мы вот там себя покажем». Ничего вы
там не покажете! Вы просто затратите тысячи долларов, потеряете время,
отойдете от работы на полмесяца, и толку от ваших командировок не бу
дет. Поэтому я так тщательно подхожу к командировкам должностных
лиц. Хотелось бы, чтобы этот контроль был налажен и за средним звеном.
Но если уж поехал, то покажи, что ты привез.
Вместо этого нужно вдумчиво вычленять среди проблем, которыми за
нимаются международные организации, реально приоритетные для Бе
ларуси вопросы. Надо концентрировать наши не очень многочисленные
дипломатические и другие силы на тех направлениях, где мы можем полу
чить не виртуальную, а практическую отдачу: финансовую, организацион
ную и политическую.
По воле судьбы и истории (в отличие от многих наших соседей) Бела
русь имеет богатый, почти 60-летний опыт работы в Организации Объ
единенных Наций. В следующем году в Нью-Йорке состоится очередной
саммит мировых лидеров. И я просил бы и поручаю это Правительству,
МИДу, Администрации Президента уже сейчас приступить к проработке
весомой, реальной инициативы, о которой мы можем заявить с трибуны
ООН в 2005 г.
Эта инициатива должна существенно изменить контекст, посредством
которого в мире узнают Беларусь. Этим контекстом не могут быть поли
тические претензии наших недругов. С Беларусью в мире должны, прежде
всего, ассоциироваться мощная роль государства в обеспечении устойчи
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вого развития общества, экология будущего, высочайший уровень науки
и образования, массового спорта и развития культуры.
Не могу не сказать и о Движении неприсоединения. Мы ведь един
ственная страна в своем регионе, которая является членом этой органи
зации. Но мы слабо там работаем. Не надо сегодня ссылаться на то, что
государства и члены Движения неприсоединения изменились и следуют
в фарватере США и других сильных мира сего. И там сегодня можно доби
ваться определенных успехов и результатов. Через Движение неприсоеди
нения отдельное государство может решать свои проблемы, ведь членами
этого Движения являются очень крупные государства. Этот аспект в рабо
те МИДа еще не срабатывает.
Уважаемые товарищи!
Я остановился лишь на важнейших, стратегических вопросах. Сегод
ня много пришлось говорить об интеграционных структурах, расширении
союзов, альянсов, военно-политических обязательствах. Размышляя обо
всем этом, я все время думал о закрепленной в нашей Конституции по
зиции нейтралитета Беларуси. Конечно, эта формулировка отражает ро
мантизм первых лет независимости. Мировые тенденции, как видим, во
многом пошли в другую сторону. Нейтральные государства вступают в по
литические и экономические союзы, ассоциируются с военными альянса
ми, подумывают о членстве в них.
Но, думаю, она сыграла и, наверное, продолжает играть роль важного
стержня и опоры для нашей внешней политики. Теперь это воспринимает
ся больше не как обособленность, а как самостоятельность. Эта формули
ровка обеспечивает понимание того, что мы должны найти и обеспечить
свое собственное, особое, неповторимое, нерастворимое в других народах
и государствах место для нашей Беларуси.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 3. С. 35–52.

№ 169
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ВІЗІЦЕ
Ў БЕЛАРУСЬ ПРЭЗІДЭНТА СУДАНА Х. А. АЛЬ-БАШЫРА
[29] ліпеня 2004 г.

г. Мінск

27–28 ліпеня Прэзідэнт Рэспублікі Судан Хасан Ахмед аль-Башыр366
наведаў Беларусь з першым у гісторыі двухбаковых адносін афіцыйным
візітам. У Нацыянальным аэрапорце «Мінск» яго сустракаў Прэм’ерміністр Беларусі С. Сідорскі.
28 ліпеня адбылася сустрэча Прэзідэнта Беларусі А. Лукашэнкі з Ама
рам Хасанам Ахмедам аль-Башырам. Наша краіна разглядае Судан у якасці
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асабліва перспектыўнага палітычнага і эканамічнага партнёра ў афрыканскім
рэгіёне. «Мы чакалі гэтай сустрэчы, і ў нас ёсць аб чым паразмаўляць», –
адзначыў А. Лукашэнка. Беларусь валодае значным вытворчым патэнцы
ялам і гатова пастаўляць сельскагаспадарчую тэхніку, прамысловыя тава
ры, мінеральныя ўгнаенні, а таксама зацікаўлена ў сумеснай распрацоўцы
суданскіх сыравінных рэсурсаў. У ходзе перамоў прэзідэнты абмеркавалі
шырокі спектр напрамкаў гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва, у тым
ліку пытанні ўзаемадзеяння ў галіне адукацыі, ажыццяўлення буйных
эканамічных праектаў на тэрыторыі Судана, падрыхтоўкі спецыялістаў
для яго народнай гаспадаркі. Кіраўнікі дзяржаў канстатавалі супадзенне
пунктаў гледжання па асноўных міжнародных праблемах. Амар Хасан Ах
мед аль-Башыр, са свайго боку, падкрэсліў, што Судан – багатая рэсурсамі
краіна, якая мае вострую патрэбу ў найноўшых тэхналогіях і будаўніцтве
прамысловых аб’ектаў. Ён адзначыў пажаданасць сумеснага ўзаемадзеяння
ў галіне эканомікі, навукі, тэхналогій, сферы палітыкі на рэгіянальным і
міжнародным узроўнях. Было выказана спадзяванне, што істотны імпульс
развіццю беларуска-суданскіх стасункаў надасць праца двухбаковай
міжурадавай камісіі. Прэзідэнт Судана падзякаваў А. Лукашэнку за шчы
ры прыём і запрасіў наведаць сваю краіну з афіцыйным візітам. Па выніках
перамоў былі падпісаны Пагадненне паміж Беларуссю і Суданам аб гандлёваэканамічным, інвестыцыйным і навукова-тэхнічным супрацоўніцтве, Пра
такол паміж урадамі Беларусі і Судана аб супрацоўніцтве ў сферы энергетыкі,
прамысловасці і гандлю.
Падчас сустрэчы Прэм’ер-міністра Беларусі С. Сідорскага з Амарам
Хасанам Ахмедам аль-Башырам адзначалася, што падпісаныя ў Мінску
дакументы стануць новым крокам на шляху развіцця ўсебаковых сувязей.
Як падкрэсліў Кіраўнік Урада, Беларусь гатова разгледзець любыя прапа
новы Судана па стварэнню сумесных прадпрыемстваў у галіне машынабу
давання, перапрацоўкі нафты і іншых сферах. Ён азнаёміў суразмоўніка
з асноўнымі напрамкамі развіцця эканомікі краіны, засяродзіў увагу на
канкурэнтаздольнасці айчынных тавараў на сусветным рынку. Суданскія
дзелавыя колы могуць зацікавіць беларускія мікраэлектроніка і оптыка, вы
рабы лёгкай, перапрацоўчай, харчовай, мікрабіялагічнай прамысловасці,
вялікагрузныя аўтамабілі. Прэзідэнт, у сваю чаргу, выказаў упэўненасць
у тым, што жаданне і актыўная праца з абодвух бакоў дадуць у перспекты
ве добрыя вынікі.
У рамках візіту адбылося наведанне суданскай дэлегацыяй мінскіх трак
тарнага і аўтамабільнага заводаў, аўтазавода ў г. Жодзіна, адбылося абмер
каванне магчымасцей паставак аўтатрактарнай і кар’ернай тэхнікі ў гэту
краіну.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 3. С. 12–13.
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№ 170
ДАГАВОР АБ АСНОВАХ УЗАЕМААДНОСІН І ПРЫНЦЫПАХ
СУПРАЦОЎНІЦТВА ПАМІЖ РЭСПУБЛІКАЙ БЕЛАРУСЬ
І ІСЛАМСКАЙ РЭСПУБЛІКАЙ ІРАН*
г. Мінск

10 верасня 2004 г.

Республика Беларусь и Исламская Республика Иран, далее именуемые
Договаривающимися Сторонами,
принимая во внимание существующие дружественные отношения, вза
имное уважение, заинтересованность в развитии и укреплении взаимовы
годного всестороннего сотрудничества,
подчеркивая необходимость расширения отношений в политической,
торгово-экономической, научно-технической и культурной областях, а так
же в сфере международных отношений,
отмечая необходимость укрепления существующих основ сотрудниче
ства с целью обеспечения благосостояния и коренных интересов народов
двух стран,
подчеркивая необходимость соблюдения общепризнанных норм меж
дународного права, целей и принципов Устава ООН,
выражая уверенность в необходимости расширения взаимоотноше
ний с учетом принципа равноправия, независимости, территориальной
целостности, неприменения силы или угрозы силой, а также соблюдения
принципов невмешательства во внутренние дела друг друга, неукосни
тельного соблюдения международных обязательств и разрешения спор
ных вопросов мирным путем, а также оказания содействия в укреплении
безопасности и стабильности,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся Стороны как дружественные государства строят
двусторонние отношения на основе равенства, взаимного доверия, взаи
мовыгодного сотрудничества, взаимного уважения суверенитета, террито
риальной целостности, независимости и невмешательства во внутренние
дела друг друга.
Статья 2
Договаривающиеся Стороны в случае возникновения разногласий обя
зуются решать их исключительно мирными средствами в соответствии с
положениями Устава Организации Объединенных Наций и общепризнан
ными нормами международного права.
*

Ратыфікаваны Рэспублікай Беларусь 4 мая 2005 г.
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Статья 3
Договаривающиеся Стороны будут создавать благоприятные условия
для деятельности своих юридических и физических лиц на двусторонней
и многосторонней основе, а также осуществления взаимных инвестиций.
Договаривающиеся Стороны будут способствовать работе Смешанной
комиссии по вопросам экономического сотрудничества и Совместной ко
миссии по научно-техническому сотрудничеству, а также расширению до
говорно-правовой базы.
Статья 4
Договаривающиеся Стороны будут способствовать реализации совмест
ных проектов в области промышленности, строительства, транспорта, не
фтехимии и передачи технологий.
Статья 5
Договаривающиеся Стороны будут способствовать осуществлению об
мена информацией и опытом, а также проведению постоянных консуль
таций в экономической и научно-технических областях с целью большего
ознакомления с потенциалом и возможностями двух стран. Договариваю
щиеся Стороны подпишут двусторонние документы в этих областях.
Статья 6
Договаривающиеся Стороны будут создавать необходимые условия для
расширения дружественных контактов между белорусским и иранским
народами, а также для развития сотрудничества между общественными
организациями двух стран.
Статья 7
Договаривающиеся Стороны договорились в будущем расширять и под
держивать сотрудничество в области культуры, искусства, науки, образо
вания, здравоохранения, туризма, спорта и других сферах общественной
жизни, а также способствовать установлению прямых связей между выс
шими учебными заведениями, научно-культурными центрами, музеями,
библиотеками, архивами и другими организациями Договаривающихся
Сторон в указанных сферах.
Статья 8
Договаривающиеся Стороны продолжат на постоянной основе проведе
ние двусторонних и многосторонних консультаций, а также встреч на самом
высоком уровне с целью расширения двусторонних отношений, рассмотре
ния международных вопросов и осуществления обмена опытом в области
взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.
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Статья 9
В целях укрепления межпарламентских отношений Договаривающи
еся Стороны приложат усилия к расширению совместных консультаций
на уровне парламентских постоянных комиссий и парламентских групп
дружбы.
Статья 10
Договаривающиеся Стороны будут сотрудничать с целью расширения
двусторонних и многосторонних международных отношений, укрепления
мира, стабильности и безопасности в рамках международных организа
ций, конференций и форумов на международном и региональном уровнях.
Статья 11
Договаривающиеся Стороны приложат совместные усилия для повы
шения роли и эффективности Организации Объединенных Наций как
многостороннего инструмента обеспечения мира и международной без
опасности, а также поиска оптимальных путей решения по важнейшим
международным вопросам. В данной связи Договаривающиеся Стороны
будут наращивать сотрудничество как в рамках международных организа
ций системы ООН, так и других международных организаций.
Статья 12
С целью продвижения процесса разоружения, окончательной целью
которого является ликвидация оружия массового уничтожения, Договари
вающиеся Стороны проведут совместные консультации по координации
вопросов, касающихся международной безопасности.
Статья 13
Договаривающиеся Стороны будут развивать сотрудничество в области
борьбы с международным терроризмом, организованной преступностью,
с легализацией материальных ценностей, приобретенных преступным пу
тем, с незаконным оборотом оружия, наркотиков и психотропных средств,
с разными формами контрабанды культурных и исторических ценностей
двух стран.
Статья 14
С целью обеспечения взаимопонимания между представителями раз
личных национальностей и религиозных конфессий, что является усло
вием мира, стабильности и демократии, Договаривающиеся Стороны
подчеркивают необходимость борьбы с дискриминацией и расизмом.
Договаривающиеся Стороны будут стремиться обеспечивать права сво
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их граждан, проживающих на территории другой страны, на основе норм
международного права, а также их поддержку и защиту.
Статья 15
Настоящий Договор не затрагивает прав и обязательств Договариваю
щихся Сторон по другим международным договорам.
Статья 16
Договаривающиеся Стороны, подтверждая важность выполнения
двусторонних договоренностей, достигнутых ранее, и, исходя из необ
ходимости реализации положений настоящего Договора, подпишут со
ответствующие двусторонние документы в экономической, торговой, по
литической, научно-технической, культурной и иных областях.
Статья 17
В случае возникновения разногласий по содержанию или выполнению
настоящего Договора Договаривающиеся Стороны будут решать спорные
вопросы путем проведения переговоров и консультаций.
Статья 18
С согласия Договаривающихся Сторон в настоящий Договор могут
вноситься изменения и дополнения, оформляемые протоколом, который
является его неотъемлемой частью и вступает в силу в соответствии со
Статьей 19 Договора.
Статья 19
Настоящий Договор подлежит ратификации и вступает в силу через
30 дней с даты обмена грамотами о ратификации.
Настоящий Договор заключается сроком на пять лет. По истечении
этого срока действие Договора автоматически продлевается каждый раз на
следующий пятилетний период, пока одна из Договаривающихся Сторон
не уведомит другую Договаривающуюся Сторону в письменной форме по
дипломатическим каналам о своем намерении прекратить действие насто
ящего Договора не позднее чем за шесть месяцев до окончания соответ
ствующего срока его действия.
Совершено в г. Минске 10 сентября 2004 года, что соответствует 20 шах
ривара 1383 года по солнечному календарю, содержит преамбулу и 19 ста
тей, в двух экземплярах, каждый на русском и персидском языках, при
этом все тексты являются аутентичными.
За Республику БеларусьЗа
Исламскую
Республику
Иран
Александр Лукашенко
Мохаммад Хатами
Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. 2005. № 73. 2/1109.
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№ 171
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ПАСЯДЖЭННІ КІРАЎНІКОЎ ДЗЯРЖАЎ – УДЗЕЛЬНІЦ
ПАГАДНЕННЯ АБ ФАРМІРАВАННІ АДЗІНАЙ
ЭКАНАМІЧНАЙ ПРАСТОРЫ
г. Мінск

15 верасня 2004 г.

15 сентября 2004 г. в Астане состоялось заседание глав государств –
участников Соглашения о формировании Единого экономического про
странства Беларуси, Казахстана, России и Украины. Белорусскую деле
гацию возглавлял Президент А. Лукашенко. В состав делегации вошли
заместитель Премьер-министра А. Кобяков, Министр иностранных дел
С. Мартынов, заместители министра иностранных дел, финансов, юсти
ции, эксперты.
Переговоры президентов стран «четверки» прошли как в узком, так
и расширенном составе. Лидеры Беларуси, Казахстана, России и Украины
обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на последней ял
тинской встрече. В центре внимания глав государств находились вопросы,
касающиеся синхронизации переговорного процесса Беларуси, Казахста
на, России и Украины по вступлению во Всемирную торговую организа
цию, перехода на единые принципы взимания НДС во взаимной торговле,
упрощения перемещения физических лиц через внутренние границы.
А. Лукашенко с удовлетворением констатировал неуклонный рост то
варооборота между странами «четверки». За шесть месяцев 2004 г. объем
взаимной торговли между Беларусью и Казахстаном увеличился почти на
90 %. Товарооборот Беларуси с Россией и Украиной вырос на 34 % и 57 %
соответственно. «Вот результаты интенсификации нашего сотрудниче
ства по созданию Единого экономического пространства. Растет роль
экономики, значит, люди начинают жить лучше. А это самое главное», –
сказал Президент. В то же время А. Лукашенко отметил, что участникам
«четверки» не удалось пока снять проблему синхронизации переговоров
по вступлению во Всемирную торговую организацию. «Беларусь полагает,
что если мы будем делать это вместе, то нам будет легче вступить в ВТО
и отстаивать свои позиции. Некоторые государства уже практически «од
ной ногой» в ВТО, причем не согласовывая свои позиции в рамках ЕЭП,
а другие – отстают. Если одно из государств примет условия ВТО и вступит
туда ранее в одностороннем порядке, то не может быть и речи о создании
единого экономического пространства в том смысле, в котором мы сейчас
ведем диалог», – сказал Президент. Глава белорусского государства вы
сказал принципиальную позицию: одним из условий создания ЕЭП было
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и остается формирование Таможенного союза и вступление в ВТО единым
фронтом. Вряд ли вступление в ВТО поодиночке станет благом для наших
стран, ибо очень трудно будет отстаивать интересы своего государства,
убежден А. Лукашенко.
Президент Российской Федерации В. Путин полностью поддержал по
зицию Главы белорусского государства. Российский лидер считает необхо
димым скорейшее создание Таможенного союза.
Такая позиция белорусской и российской сторон была поддержана
участниками ЕЭП. Президенты поручили уже к 15 декабря 2004 г. доло
жить им о стадии готовности документов по созданию ЕЭП, в том числе
тех, которые ускорят формирование Таможенного союза.
По итогам саммита президенты утвердили Перечень международноправовых и иных документов, подлежащих согласованию и подписанию
в первоочередном порядке. Из 29 документов 9 будут вырабатываться бе
лорусской стороной. Их подписание, по мнению глав государств, должно
в основном завершить создание правовой базы зоны свободной торговли.
На подписание порядка 80 нормативно-правовых актов по формирова
нию ЕЭП отводится три года. Такой алгоритм действий позволяет реально
выйти на формирование Единого экономического пространства четырех
стран. Неотъемлемой частью этой работы станет создание необходимых
условий для эффективной деятельности деловых кругов.
Президенты Беларуси, Казахстана, России и Украины заявили о необ
ходимости ускорения процессов создания полновесного ЕЭП. Важным
шагом в данном направлении явилось решение лидеров стран «четверки»,
обеспечивающее с 1 января 2005 г. переход к взиманию налога на добав
ленную стоимость во взаимной торговле товарами по принципу страны
назначения в полном объеме без изъятий, в том числе и на природный
газ и нефть. Как заметил А. Лукашенко, впервые за последние годы мы
формируем наши отношения по новому принципу, переходя на взимание
косвенных налогов по принципу страны назначения. Правительства Бе
ларуси и России в присутствии лидеров четырех стран подписали Согла
шение о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте
товаров, выполнении работ, оказании услуг. Решение этого спорного на
протяжении последних лет вопроса, заключение Соглашения является
важным шагом в дальнейшем развитии интеграционных процессов, упро
чении взаимного экономического сотрудничества.
По итогам саммита президенты поручили Группе высокого уровня до
конца 2004 г. разработать пакет документов об упрощении перемещения
физических лиц через границы государств – участников ЕЭП.
В целях координации и объединения научно-технического и производ
ственного потенциала правительствам поручено проработать вопрос, свя
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занный с созданием единой ракетно-космической корпорации. Предло
жения по этому вопросу должны быть представлены до 15 декабря 2004 г.
Без внимания участников встречи не остались трагические события,
произошедшие недавно в Российской Федерации367. Президенты по ито
гам переговоров подтвердили, что терроризм – это явление, с которым
необходимо бороться сообща. Была выражена единогласная поддержка
мерам, предпринимаемым В. Путиным по объединению нации и укрепле
нию исполнительной власти. Главы государств выразили солидарность со
всеми, кто стал жертвами чудовищных террористических актов в России.
В этой связи Беларусь, Казахстан и Украина приняли решение – поручить
правительствам своих стран принять участие в строительстве школы либо
медицинского центра.
Отвечая на вопросы журналистов о будущем ЕЭП, Александр Лука
шенко выразил надежду на то, что участникам «четверки» удастся решить
все вопросы и выполнить задуманное. «Для этого у нас есть все – и воля,
и инфраструктура. Была бы всегда политическая воля», – заключил бело
русский лидер.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 3. С. 93–95.

№ 172
ЗАЯВА ПРЭЗІДЭНТАЎ БЕЛАРУСІ, КАЗАХСТАНА, РАСІІ
І УКРАІНЫ АБ ПРАКТЫЧНЫХ МЕРАХ ПА СТВАРЭННІ
АДЗІНАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ ПРАСТОРЫ
г. Астана

15 верасня 2004 г.

Мы, главы государств Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Российской Федерации и Украины,
преисполненные решимости объединить наши усилия, направленные
на рост экономик и повышение уровня жизни наших народов,
подтверждая стремление к расширению экономического сотрудниче
ства в рамках создаваемого Единого экономического пространства,
руководствуясь Соглашением о формировании Единого экономиче
ского пространства от 19 сентября 2003 года и приступая к осуществлению
на практике положений Комплекса основных мер по формированию Еди
ного экономического пространства,
заявляем о следующем.
Позитивно оценивая работу, проделанную Группой высокого уровня
по разработке нормативно-правовой базы Единого экономического про
странства, мы одобрили перечень из 29 международных документов, подле
жащих подписанию в первоочередном порядке. Реализация содержащихся
в них положений призвана создать необходимые условия для углубления
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экономической интеграции наших стран и поэтапного движения к целям,
заявленным в основополагающих документах ЕЭП.
В целях придания уже сегодня ощутимого импульса развитию торговоэкономического сотрудничества мы приняли решение, обеспечивающее с
1 января 2005 года переход к взиманию налога на добавленную стоимость
во взаимной торговле товарами по принципу «страны назначения» в пол
ном объеме без изъятий, в том числе и на природный газ и нефть включая
стабильный газовый конденсат.
Придавая важное значение упрощению перемещения наших граждан
через границы между четырьмя государствами, мы поручили Группе вы
сокого уровня подготовить до конца 2004 года необходимые соглашения.
Мы, главы четырех государств, выражаем уверенность в том, что пред
принимаемые нами конкретные практические меры по формированию
Единого экономического пространства будут способствовать экономиче
скому и социальному прогрессу наших стран и получат поддержку наших
народов.
Президент Республики Беларусь
А. Лукашенко
Президент Республики Казахстан
Н. Назарбаев
Президент Российской Федерации
В. Путин
Президент Украины
Л. Кучма
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ. Заявление Президентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины, Астана, 15 сентября
2004 года. 16-09-2004. http://www.mid.ru/ns-rsng.nsf/0e82a568fbb5b2c043256a65002f5
6c2/432569d800221466c3256f1100204841?OpenDocument

№ 173
ВЫТРЫМКІ З ПАВЕДАМЛЕННЯ ПРЭС-СЛУЖБЫ ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ПАСЯДЖЭННІ САВЕТА БЯСПЕКІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

28 верасня 2004 г.

28 верасня пад старшынствам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксан
дра Лукашэнкі прайшло чарговае пасяджэнне Савета Бяспекі. Галоўнымі
тэмамі абмеркавання сталі план своечасовай падрыхтоўкі да абароны дзяр
жавы і павышэнне эфектыўнасці дзеянняў дзяржаўных органаў у барацьбе
з тэрарызмам. <… >
У сувязі з гэтым* прэзідэнт абазначыў асноўныя прыярытэты забеспя
чэння нацыянальнай бяспекі Беларусі.
*

Фарміраваннем сістэмы забеспячэння нацыянальнай бяспекі. – Рэд.
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Па-першае, гэта – стварэнне адзінай сістэмы кіравання краінай, вы
значэнне аблічча дзяржаўных органаў ваеннага часу. «Не забяспечыўшы
цэнтралізацыю кіраўніцтва ў сферы абароны, жыццяздольнасць дзяржаўнага
кіравання, мы не можам гаварыць аб эфектыўным забеспячэнні нацыя
нальнай бяспекі», – упэўнены Аляксандр Лукашэнка.
Па-другое, неабходна знешнепалітычнае забеспячэнне бяспекі Беларусі
ў ваеннай сферы. «Ні міжнароднае права, ні дзеючыя міжнародныя
інстытуты бяспекі ўжо не гарантуюць суверэнітэту і тэрытарыяльнай
цэласнасці асобна ўзятай дзяржавы. Знішчана, разбурана сістэма, заснава
ная на міжнародным праве, якая забяспечвала бяспеку ўсяго свету. Мы гэтa
ўбачылі на прыкладзе Ірака, Югаславіі і іншых гарачых кропак на нашай
планеце. Гэта ўтойваць і замоўчваць нельга. Аб гэтым трэба гаварыць пра
ма, як мы гэта рабілі заўсёды. Няма гэтай міжнароднай бяспекі. А калі яна
ёсць – яна не спрацоўвае, яна абсалютна неэфектыўная. Таму мы павінны
рабіць усё для таго, каб забяспечыць уласную бяспеку існуючымі ў нас
рэсурсамі, сіламі і сродкамі», – заявіў беларускі лідар.
«Яшчэ раз хачу падкрэсліць: мы не можам не заўважаць далейшага
пашырэння ўплыву ЗША і блока НАТО ў нашым усходне-еўрапейскім
рэгіёне. Наша галоўная задача – не дапусціць таго, каб краіна ператвары
лася ў аб’ект агрэсіі. У гэтых умовах узрастае роля не толькі міністэрства
замежных спраў, але і ўсіх міністэрстваў і ведамстваў, парламентарыяў
і кіраўнікоў адпаведных структур.
Нам неабходна абапірацца не толькі на свае сілы, але і на сілы нашых
саюзнікаў. А нашы саюзнікі вядомы – гэта наша Расія і краіны Арганізацыі
Дагавора аб калектыўнай бяспецы», – адзначыў прэзідэнт.
Трэцім прыярытэтам кіраўнік дзяржавы назваў удасканаленне ўзбраення
і ваеннай тэхнікі. Ён нагадаў, што Беларусі з часоў Савецкага Саюза да
сталася магутная групоўка. Аднак прайшло 12 гадоў, многае ўстарэла. «Мы
пачалі маштабную мадэрнізацыю. Ураду трэба падключыцца і думаць аб
тым, як прафінансаваць больш інтэнсіўную мадэрнізацыю нашых, перш за
ўсё, проціпаветраных сіл і ваенна-паветраных сіл для таго, каб своечасова
і адэкватна адказаць на магчымыя пагрозы нашай тэрыторыі», – упэўнены
прэзідэнт.
У якасці чацвёртага прыярытэту Аляксандр Лукашэнка адзначыў змя
ненне падыходаў да матэрыяльнага забеспячэння Узброеных Сіл. Прычым
гэта датычыцца не толькі арміі, а ўсіх войскаў, воінскіх фарміраванняў,
ваенізаваных арганізацый. «Патрэбна адзіная эканамічна і арганізацыйна
прадуманая сістэма забеспячэння ўсіх сілавых структур. Гэта дасць магчы
масць сэканоміць грошы, намаганні, скараціць абслуговы персанал. Ураду
тут трэба разам з сілавымі структурамі поўнасцю перайсці на планавае за
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беспячэнне Узброеных Сіл у цэлым – лічыць цэны і аб’ёмы, пачынаючы ад
харчавання і заканчваючы ўзбраеннем.
Армія, Узброеныя Сілы – гэта вельмі дарагая цацка, каб гуляць у нейкія
рыначныя адносіны і траціць у сувязі з гэтым глабальныя грошы, лішнія
грошы», – лічыць прэзідэнт.
Пяты прыярытэт – барацьба з тэрарызмам. «Тэрарысты кінулі выклік
усяму сусветнаму супольніцтву: ніводная дзяржава не можа быць поўнасцю
застрахавана ад крайніх форм экстрэмісцкіх праяўленняў. Усведамляючы
небяспеку гэтай пагрозы, мы рабілі і будзем рабіць усё магчымае, каб нашы
грамадзяне не спазналі боль страты родных і блізкіх. I тут мы павінны
ў барацьбе з тэрарызмам дзейнічаць поплеч са сваімі суседзямі, з людзьмі
і дзяржавамі, якія хочуць забяспечыць такую барацьбу без усякіх двайных
стандартаў.
У сферы барацьбы з тэрарызмам мы накіравалі асноўныя намаганні на
выяўленне і ліквідацыю прычын, што яго параджаюць. Галоўнае, мы за
стаемся непахіснымі ў сваіх патрабаваннях і заўвагах: як мы заявілі пасля
11 верасня 2001 года – трэба змагацца з вытокамі, з каранямі тэрарызму,
а не біць па “хвастах”.
У рэспубліцы ўдалося захаваць стабільную грамадска-палітычную
сітуацыю. Мы клапоцімся аб тым, каб наш народ своечасова атрымліваў
пенсіі, дапамогі, заработную плату, стыпендыі. Адсутнічае ўсякая рэлігійная
варожасць, нацыянальныя супярэчнасці. Вядзецца бескампрамісная ба
рацьба са злачыннасцю, актыўна развіваецца міжнароднае супрацоўніцтва
ва ўсіх гэтых сферах і стабільна падтрымліваецца гатоўнасць сіл і сродкаў,
якія забяспечваюць дзяржаўную грамадскую бяспеку. Але ў нас няма права
спыняцца на дасягнутым, яшчэ шмат нявырашаных праблем. I мы павінны
іх вырашыць», – сказаў Аляксандр Лукашэнка.
На яго думку, перадумовы экстрэмісцкіх праяўленняў у поўным аб’ёме
пакуль не лакалізаваны. У першую чаргу, гэта датычыцца арганізацыі
ўзаемадзеяння суб’ектаў барацьбы з тэрарызмам і аператыўнага абмену
інфармацыяй паміж імі. Вядома ж, лічыць прэзідэнт, нельга штучна нагня
таць абстаноўку наконт тэрарыстычнай пагрозы ў Беларусі. У той жа час
бяздзеянне, разлік «на ўдачу» сёння недапушчальныя.
Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што яшчэ ў мінулым годзе была пачата
работа над планам па своечасовай падрыхтоўцы краіны да абароны. З пры
чыны выключнай важнасці дакумента для забеспячэння нацыянальнай
бяспекі ён быў вынесены на гэта пасяджэнне Савета Беспекі.
Кіраўнік дзяржавы закрануў і тэму ўзаемадзеяння з міжнародным
супольніцтвам у пытаннях забеспячэння бяспекі. «Яшчэ раз хачу
падкрэсліць: мы людзі шчырыя, адкрытыя і добрасумленныя. Нас няма
ў чым папракнуць. I міністру замежных спраў на Генеральнай Асамблеі
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ААН апраўдвацца няма чаго. Трэба наступальна весці гэту абарону і па
казваць, што мы не пацерпім ніякіх двайных стандартаў. Мы не пацерпім
уколаў і ўдараў у спіну – гэта трэба паказаць Еўрапейскаму саюзу і ЗША.
У сувязі з прыняццем мер супраць Сівакова, Шэймана, Навумава368
і Паўлічэнкі369 хачу публічна заявіць: мы не пацерпім ніякіх двайных
стандартаў і ўсялякага шарлатанства супраць нашых службовых асоб.
Пачалі мне прапаноўваць: маўляў, мы закрыем вочы на рэферэндум, на
выбары, ледзь не прызнаем іх тут, усё зробім, але вы, калі ласка, устараніце
гэтых службовых асоб у якасці жэста добрай волі.
Не дачакаюцца. Галовы генералаў знятыя не будуць, як яны хочуць.
I затым – б’юць па самых сумленных, надзейных, верных людзях наша
му народу і дзяржаве. Перадайце: ні Шэймана, ні Навумава, ні Сівакова,
ні Паўлічэнку яны не атрымаюць. Размену тут ніякага не будзе. Я ў гэтыя
гульні дзесяць гадоў не гуляў і гуляць не маю намеру. А калі яны будуць
зыходзіць з такіх пазіцый, яны павінны атрымаць адэкватнае рашэнне
з нашага боку. Няўжо вы не разумееце, што гэта ўжо заезджаная карта –
“скрадзеныя”? Як толькі ўнутрыпалітычная кампанія, дык тут жа партрэты
“знікшых”. А некаторыя жонкі “скрадзеных” ужо за црушнікаў замуж вы
ходзяць, вы гэта ведаеце? Вось як яны сваіх мужоў шукаюць па заграніцах.
Усе палітычнымі дзеячамі сталі. I бачачы, што гэты замусолены сцяг не
спрацоўвае ў Беларусі, яны яго выцягнулі на міжнародную арэну. Прыслалі
сюды Пургурыдыса370. Я папярэджваў, што рыхтуецца шырокамаштабная
правакацыя. КДБ папярэджваў, што яны едуць з адпаведным падрыхта
ваным дакладам. А прыезд патрэбны для таго, каб гэты даклад у Беларусі
легалізаваць. Вось яны і наступаюць сёння на нас», – заявіў прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: «Чым больш будзе з іх боку двай
ных стандартаў, тым хутчэй мы выйграем гэты рэферэндум371, які іх
так непакоіць. У іх сёння шмат нарыхтавана мерапрыемстваў супраць
кіраўніцтва нашай краіны. Нядаўна я атрымаў дадатковую інфармацыю аб
тым, што яны плануюць аж да сілавога знішчэння Прэзідэнта. Вы ім пера
дайце: няхай да гэтага пункта пераходзяць адразу. Таму што зламаць мяне ў іх
не атрымаецца, што б яны ні рабілі. Але свайму грамадству мы ў бліжэйшы
час павінны паказаць, чым яны займаюцца тут, як яны з нашых дзяўчат
спрабуюць зрабіць прастытутак, што яны тут робяць, як яны кормяць на
шых грамадзян наркотыкамі, ж яны гомасексуалізм распаўсюджваюць,
якімі метадамі працуюць. Хопіць нам хадзіць, схаваўшы галаву. У нас няма
той сітуацыі, каб з імі гуляць у палітычныя гульні і разменьвацца. Бачы
це, Паўлічэнка не падабаецца. Паўлічэнка, які гэтых нягоднікаў спыніў на
подступах да рэзідэнцыі тры гады таму, калі яны ішлі на штурм. I яны хо
чуць, каб я Паўлічэнку кінуў пад гусеніцы танкаў? Не атрымаецца! Белару
сы будуць адстойваць свае інтарэсы. Мы нікому не пагражаем, праводзім
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міралюбівую палітыку, але нікому не дазволім навязваць нам сваю волю», –
заявіў прэзідэнт.
«У гэтым напрамку будзем планаваць нашы мерапрыемствы. Будзем
займацца ўласнай абаронай. Але мы павінны дакладна давесці да Захаду:
мы ні на каго не збіраемся нападаць. Хочаце, каб мы змагаліся з нелегаламі,
з распаўсюджваннем зброі, у тым ліку ядзернай і ядзерных матэрыялаў, якія
спрабуюць пераправіць праз нашу граніцу ў Еўропу? Калі вы гэтага хочаце,
плаціце грошы і паважайце нашу годнасць. I тады мы будзем вам дапама
гаць. Калі вы гэтага не хочаце – скажыце нам прама. Нам выкручваюць рукі
і спрабуюць яшчэ разыграць нас у барацьбе з Расіяй. Але мы не карта для
таго, каб нас разыгрываць. Мы – саюзнікі Расіі, трэба будзе ў саюзе абара
няць нашы інтарэсы – мы будзем абараняць», – сказаў беларускі лідар.
Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што па яго ініцыятыве яшчэ ў часы Ельцы
на створана адзіная беларуска-расійская групоўка войскаў. «Мы яе будзем
умацоўваць», – адзначыў ён.
Аляксандр Лукашэнка акцэнтаваў асаблівую ўвагу на тым, што сёння
да беларускіх граніц перамяшчаюцца амерыканскія базы, узброеныя сілы
НАТО. «Мы сцярпелі, калі яны да нашай граніцы на польскай тэрыторыі
паставілі пункты кантролю за тэрыторыяй да Масквы. Адэкватна адказалі.
Сёння яны далей пайшлі. Дык што, мы будзем глядзець на гэта? Трэба
прыняць дзейсныя меры сумесна з Расійскай Федэрацыяй па больш цес
наму супрацоўніцтву ў галіне абароны. Відаць, што і Расійская Федэрацыя
пачала разумець, што адбываецца вакол нас», – падкрэсліў прэзідэнт.
Пры гэтым ён звярнуўся да кіраўніцтва МУС: «Мы можам забяспе
чыць бяспеку нашай тэрыторыі. Любыя дзеянні, асабліва цяпер, перад
палітычнымі падзеямі, павінны спыняцца адразу. Нам баяцца няма чаго.
Нашы інтарэсы ў нашай краіне. Нашы саюзнікі не закрываюць для вас уезд
на тэрыторыю, давайце з імі будзем сябраваць, жыць і абараняць нашы
інтарэсы. Я думаю, працверазее і Еўропа і зразумее, што з намі такой мо
вай размаўляць нельга».
«Звязда». 2004. 30 верасня.

№ 174
ЗАЯВА МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У СУВЯЗІ З ЗАЯВАМІ
ЕЎРАПЕЙСКАГА САЮЗА І ЗША
г. Мінск

28 верасня 2004 г.

Рэспубліка Беларусь лічыць непрымальнымі заявы Еўрапейскага саю
за і ЗША ад 27 верасня 2004 года.
372

453

Не першы раз EC і ЗША неправамерна прысвойваюць сабе ролю суддзі,
які дае ацэнку іншым краінам. ЕС і ЗША вядома, што праваахоўныя ор
ганы Рэспублікі Беларусь прымалі і прымаюць вычарпальныя меры па
расследаванню спраў аб знікненні шэрагу асоб, уключаючы звароты за
міжнародным садзейнічаннем у іх пошуку.
ЕС і ЗША таксама павінна быць вядома, што праваахоўныя органы не
каторых заходніх дзяржаў праігнаравалі просьбы Беларусі аб узаемадзеянні
па гэтаму пытанню. Гэта прымушае задумацца аб сапраўдных матывах заяў
EC і ЗША, што распачынаюць палітычныя спекуляцыі на лёсах людзей, якія
зніклі. Ці ўсведамляюць EC і ЗША, што выкарыстанне імі адкрыта двайных
стандартаў можа падарваць міжнароднае супрацоўніцтва праваахоўных
органаў у барацьбе з тэрарызмам, трансгранічнай і арганізаванай злачын
насцю? Рэспубліка Беларусь прымае адэкватныя меры ў адказ у адносінах
да ЕС і ЗША.
Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь цяпер вызначае кола
асоб EC і ЗША, на якія будуць распаўсюджаны такія меры ў адказ.
«Звязда». 2004. 29 верасня.

№ 175
ПРАМОВА МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ С. МАРТЫНАВА Ў
АГУЛЬНАПАЛІТЫЧНАЙ ДЫСКУСІІ 59-й СЕСІІ
ГЕНЕРАЛЬНАЙ АСАМБЛЕІ ААН
г. Нью-Йорк

29 верасня 2004 г.

Уважаемый господин Председатель,
Уважаемый господин Генеральный секретарь,
Дамы и господа,
На протяжении десятилетий с этой высокой трибуны звучит тревога:
«Куда идет мир?», «Куда идет ООН?». На рубеже тысячелетий эти вопросы
становятся все более острыми.
Мир изменился. Маятник истории качнулся в сторону нового насилия:
волна террора, локальные войны, этнические конфликты, за которыми –
возрастание нищеты и увеличение пропасти в развитии между странами.
Это не «проблемы того парня». Это единые глобальные вызовы для всех нас.
Каким мы хотим видеть наш общий дом? Думаю, прежде всего – без
опасным. Домом, в котором наши дети не погибали бы от рук террористов,
от голода, болезней, взрывов противопехотных мин, «умных» бомб и ракет.
Что мы должны сделать для этого? Ответ очевиден: создать полноцен
ную систему международной безопасности, включая военную, экономи
ческую, экологическую, социальную, информационную. Систему, ос
454

нованную на верховенстве права во внутренних и международных делах.
Ответ очевиден, однако трудно достижим.
На прошлой сессии Генеральной Ассамблеи Республика Беларусь сде
лала главный акцент своего выступления на верховенстве права в между
народных отношениях*. То, что сегодня в нашей общей дискуссии эта тема
звучит лейтмотивом, вселяет надежды на реальность этой цели.
Сегодня ни один здравомыслящий человек не может остаться равно
душным к отвратительным актам терроризма, с которыми ассоциируется
начало XXI века. Рутинными подходами, в основе которых останутся эго
изм и односторонние преимущества, с этим злом не справиться. Требуются
нетрадиционные, долгосрочные, комплексные решения. Кто и как может
их обеспечить? Только ООН и ее ключевая роль. Контртеррористический
комитет Совета Безопасности ООН должен стать настоящим, практи
ческим инструментом сдерживания роста международного терроризма,
укрепления антитеррористической коалиции под эгидой ООН, контроля
за выполнением требований резолюции 1373 и прекращения практики
двойных стандартов по отношению к террористам и террору.
В практическом плане прямая связь Комитета с региональными орга
низациями, закрепление практики открытых заседаний Совета Безопас
ности на министерском уровне смогут реально содействовать глобальной
борьбе с терроризмом под флагом ООН.
Однако такая борьба будет успешной, только если ее общая, разделя
емая всеми цель – создание справедливого и гуманного мироустройства.
Беларусь стремится внести свой вклад во все измерения этой борьбы.
Первого марта нынешнего года для Беларуси вступила в силу Конвен
ция о запрещении противопехотных мин и об их уничтожении. У нас седь
мой в мире арсенал таких мин, доставшихся нам в наследство бывшего
Советского Союза. Мы не производим, не экспортируем и не применяем
противопехотные мины ни у себя и нигде в мире. И тем не менее, руковод
ствуясь общими интересами, мы ратифицировали Оттавскую конвенцию
и рассчитываем на помощь мирового сообщества в уничтожении нашего
минного арсенала.
Завтра мы депонируем грамоты о ратификации и присоединении Респу
блики Беларусь к таким важным международным соглашениям в области
безопасности, как Международная конвенция о борьбе с финансировани
ем терроризма и Протокол против незаконного изготовления и оборота
огнестрельного оружия373, дополняющий Конвенцию ООН против транс
национальной организованной преступности.
Сегодня весьма серьезные вызовы – нелегальная миграция, трансгра
ничная преступность, наркотрафик, торговля людьми, безопасность энер
*

Гл. дак. № 138.
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гетической инфраструктуры. В борьбе с угрозами в этих сферах Беларусь,
контролирующая крупный европейский перекресток, является немало
важным гарантом стабильности в Европе.
Наша страна играет также принципиальную роль в евроазиатском тран
зите энергоресурсов. С этой трибуны сегодня мы предлагаем всем соседям,
НАТО и Евросоюзу организовать региональное сотрудничество в обеспе
чении безопасности объектов критической инфраструктуры: нефтепрово
дов, газопроводов, электростанций, включая атомные. Кроме того, суще
ствует такая ответственная область сотрудничества, как предотвращение
чрезвычайных ситуаций, в том числе создаваемых террористами. Беларусь
уже заявила в этих целях в международные структуры соответствующие
контингенты и ресурсы.
Вклад Республики Беларусь в региональную и международную без
опасность, начавшийся с ядерного и обычного разоружения в начале 90-х
годов, продолжает быть весомым и реальным. Мы признательны между
народным организациям и отдельным странам за помощь в вопросах укре
пления пограничной и таможенной инфраструктур. Результаты укрепле
ния этих инфраструктур ощутимы во всем европейском регионе.
Двойные стандарты становятся все возрастающей проблемой не толь
ко применительно к терроризму. Этот неприглядный инструмент исполь
зуется, прежде всего, против государств, имеющих смелость проводить
собственную внешнюю политику, таких как Республика Беларусь, не под
чиняющуюся указаниям из мировых центров силы. Лидерство в между
народных отношениях не следует путать с диктатом, а тем более месси
анством. Пока эта практика двойных стандартов присуща в основном
евроатлантическому пространству, но отдельные страны усиленно пыта
ются внедрить ее и в Организации Объединенных Наций. Это опасные для
стабильности и эффективности системы ООН усилия. Беларусь призывает
все государства, не равнодушные к роли и самостоятельности ООН, не до
пускать этого.
Важнейшее условие устойчивого развития государств – экономическая
безопасность. Для большинства государств мира это условие по-прежнему
за чертой горизонта.
Как единственное европейское государство – член Движения неприсо
единения Республика Беларусь хотела бы подчеркнуть: концепция «центрпериферия», противопоставляющая промышленно развитые страны раз
вивающимся странам, явно в кризисе. Она ведет к затягиванию поиска
выхода из разрыва в экономическом развитии.
Из пятидесяти наименее развитых государств только семь стран до
стигли уровня ежегодного 7-процентного экономического роста, кото
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рый является непременным условием двукратного сокращения к 2015 году
количества людей, живущих в условиях абсолютной нищеты. Каждые
4 секунды один человек на планете умирает от голода. Эта цифра стала
банальной. В ее банальности – чудовищность проблемы и чудовищность
равнодушия мира. Трудность задачи не должна останавливать нас перед
поиском новых путей решения проблемы нищеты. Поэтому Беларусь под
держивает инициативу Президента Бразилии Луиса Лулы да Силва374 по
борьбе с голодом и нищетой на планете. В своей стране, несмотря на пере
ходный период и развал цельной экономики на огромном пространстве
бывшего СССР, мы первыми на этом пространстве практически решили
проблему недоедания. По данным Продовольственной и сельскохозяй
ственной организации ООН, число недоедающих от общего числа жите
лей в Беларуси составляет 2 процента. Сегодня мы ведем уверенную борь
бу по преодолению бедности. Удельный вес малообеспеченного населения
в Беларуси снизился по сравнению с 1995 годом почти вдвое и составил
в 2004 году около 20 процентов.
Переживаемые трудности преобразований в экономике не останавли
вают Беларусь от экономического стимулирования развивающихся стран.
Подавляющему большинству из них Беларусь предоставила в односторон
нем порядке торговые преференции.
Одновременно мы обеспокоены возможным снижением внимания
ООН к проблематике стран с переходной экономикой. Беларусь считает
важной роль программ и фондов ООН в оказании помощи странам с пере
ходной экономикой в области развития. Однако в нынешних условиях,
когда одни государства региона входят в «большую восьмерку», а другие по
своим основным макроэкономическим показателям едва опережают наи
менее развитые страны, такое содействие должно быть адресным.
Это подразумевает учет уровня социально-экономического развития
стран и степени их интегрированности в международные торговые и фи
нансовые институты при планировании и осуществлении органами ООН
страновых программ. Такой подход мы намерены заложить в основу про
екта соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи и надеемся на
его поддержку государствами – членами ООН.
Проблемы финансирования развития чрезвычайно актуальны для
стран развивающегося мира и государств с переходной экономикой. Про
водимого в рамках сессий Генеральной Ассамблеи двухдневного диалога
на высоком уровне явно не достаточно для осуществления постоянного
контроля за реализацией решений Международной конференции по фи
нансированию развития. Для этого необходимо создать отдельный функ
циональный орган ЭКОСОС375.
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Беларусь убеждена: Саммит 2005 года в Нью-Йорке, посвященный вы
полнению Целей тысячелетия, придаст серьезный импульс всем инициа
тивам, направленным на стимулирование экономического роста в разви
вающихся странах и странах с переходной экономикой.
Общей заботой должно стать сокращение технологического и инфор
мационного разрыва между развитыми и развивающимися государствами.
На информационном Саммите в Женеве в 2003 году Президент Ре
спублики Беларусь Александр Лукашенко настоятельно высказался за
создание под эгидой ООН специального фонда для компенсации затрат
производителям программного обеспечения при поставках продукции
в развивающиеся страны по сниженным ценам*. Определение формата
и механизма работы такого фонда – задача для целевой рабочей группы
в рамках подготовки следующего Саммита.
Испытав и продолжая испытывать на себе Чернобыльскую катастрофу,
Беларусь особенно остро ощущает: человечество не вправе игнорировать
проблему радиационной безопасности. Слишком масштабны и слишком
несоизмеримы по времени с продолжительностью человеческой жизни
последствия радиационных катастроф. ООН не должна ни в коей мере
снижать внимание к проблеме преодоления последствий аварии на Черно
быльской АЭС. Необходимо дальнейшее развитие международного черно
быльского сотрудничества, поддержка ООН инициатив на национальном
уровне, улучшение его координационных механизмов.
Мы поддерживаем деятельность Международного агентства по атом
ной энергии, направленную на обеспечение режима ядерного нераспро
странения, укрепления ядерной и радиационной безопасности. Взгляд
в будущее, поиск путей обеспечения нормальных условий жизни людей
на пострадавших территориях будет темой международной конференции,
которую планируется провести в Минске в 2006 году в трагическую годов
щину аварии на Чернобыльской АЭС. Приглашаем все заинтересованные
государства, руководство Секретариата ООН и международные организа
ции принять участие в подготовке и проведении этой конференции.
Уважаемый господин Председатель,
Дамы и господа,
ООН не раз подвергалась критике. Звучало немало пессимистических
оценок ее деятельности и потенциала. Многое, очень многое из этого
справедливо. Но давайте просто и прямо посмотрим правде в глаза: в мире
по-прежнему нет альтернативы ООН как важнейшему механизму коллек
тивного решения глобальных и региональных проблем. Как нет альтерна
тивы и многосторонним подходам. Действительность убеждает нас в этом
каждый день.
*

Гл. дак. № 137.
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Поэтому Беларусь с большим интересом ожидает результаты деятель
ности Группы высокого уровня по глобальным угрозам, вызовам и пере
менам, которая призвана выработать эффективные многосторонние под
ходы к реагированию на современные вызовы и угрозы376.
Как государство – член Движения неприсоединения Беларусь высту
пает за должный учет консолидированной позиции государств – членов
Движения Группой высокого уровня ООН по глобальным угрозам, вызо
вам и переменам при выработке предложений по повышению эффектив
ности реформы ООН.
В основе этого процесса должны лежать устранение дисбаланса между
членским составом Совета Безопасности и составом Организации, соблю
дение принципа справедливого географического распределения мест.
Считаем целесообразным увеличение состава непостоянных членов
с учетом интересов всех региональных групп. В категории постоянных
членов должны быть предоставлены дополнительные места странам трех
развивающихся регионов Азии, Африки, Латинской Америки и Кариб
ского бассейна, а также двум развитым государствам, представляющим
Европу и Азию, которые внесли наиболее ощутимый вклад в поддержание
международной безопасности.
Уважаемый господин Председатель,
Дамы и господа,
Вернусь к тревожным проблемам: «Куда идет мир?» и «Куда идет ООН?».
Ответ на вопрос, куда придет мир, должен зависеть от ООН. Это глав
ное. Пока это не так: горькая правда, но правда. Изменить ситуацию в на
ших общих силах и общих интересах – и малых, и великих государств,
и богатых, и развивающихся – в интересах объединенных наций.
Благодарю за внимание.
59-я сесія Генеральнай Асамблеі. Галоўная старонка.

№ 176
ЗАЯВА МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ПА ВЫНІКАХ ВЫБАРАЎ
У ПАЛАТУ ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ
І РЭСПУБЛІКАНСКАГА РЭФЕРЭНДУМУ
г. Мінск

19 кастрычніка 2004 г.

Выбары ў Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу і рэспубліканскі
рэферэндум, што адбыліся ў Рэспубліцы Беларусь, прадэманстравалі
пераканаўчую падтрымку беларускім народам курсу на ўмацаванне
суверэнітэту і незалежнасці Беларусі, далейшага фарміравання яе дэма
кратычных інстытутаў.
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Запрашэнне значнай колькасці міжнародных назіральнікаў сталася свед
чаннем празрыстасці выбарчага працэсу ў Рэспубліцы Беларусь. Маніторынг
ходу выбараў і рэферэндуму ў Беларусі ажыццяўлялі місія Садружнасці Не
залежных Дзяржаў, прадстаўнікі іншых міжнародных арганізацый, незалеж
ныя назіральнікі. Місія БДІПЧ АБСЕ, нягледзячы на адпаведнае запрашэн
не беларускага боку, ажыццяўляла толькі маніторынг выбараў з прычыны
абмежаванасці рэсурсаў.
Для назірання за правядзеннем выбараў і рэферэндуму ў Рэспубліцы Бе
ларусь былі створаны ўсе неабходныя прававыя і арганізацыйныя ўмовы.
Узаемадзеянне з міжнароднымі назіральнікамі ажыццяўлялася ў духу
поўнай адкрытасці і супрацоўніцтва, што было адзначана ў справаздачах як
місіі СНД, так і БДІПЧ/АБСЕ. Міністэрства замежных спраў з задаваль
неннем адзначае аб’ектыўнасць і ўзважанасць высноў, а таксама пазітыўныя
ацэнкі вынікаў выбараў і рэферэндуму ў заявах місій назіральнікаў ад СНД,
а таксама незалежных назіральнікаў.
На гэтым фоне МЗС вымушана са шкадаваннем канстатаваць, што, ня
гледзячы на наяўнасць шэрагу канструктыўных высноў і рэкамендацый,
у вывадах місіі БДІПЧ/АБСЕ не знайшлі належнага адлюстравання зро
бленыя Беларуссю паслядоўныя крокі па паляпшэнню выбарчага працэсу,
мае месца яўная неаб’ектыўнасць. Гэта і нядзіўна: у абстаноўцы непры
крытага ўціску на міжнароднае назіранне з боку ЗША i EC кіраўніцтва місіі
БДІПЧ/АБСЕ не здолела пераадолець загадзя зададзеную скіраванасць на
негатыўную ацэнку вынікаў выбараў і рэферэндуму.
Вынікі міжнароднага назірання цалкам пацвярджаюць правільнасць
і своечасовасць высноў, зробленых у Заяве аб стане спраў у АБСЕ, пры
нятай на саміце дзяржаў – удзельніц СНД у Маскве 3 ліпеня 2004 года,
у якім лідары краін Садружнасці заклікалі да карэннага перагляду метадаў
і формаў работы БДІПЧ/АБСЕ, уключаючы сферу выбараў. Рэспубліка Бе
ларусь, якая паслядоўна выступала ўсе апошнія гады за рэформу АБСЕ,
працягне разам з краінамі СНД і іншымі дзяржавамі актыўную працу ў гэ
тым напрамку.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 4. С. 14.

№ 177
ЗАЯВА МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ У СУВЯЗІ З ПАДПІСАННЕМ ПРЭЗІДЭНТАМ ЗША
«АКТА АБ ДЭМАКРАТЫІ Ў БЕЛАРУСІ»
г. Мінск

21 кастрычніка 2004 г.

Прэзідэнт ЗША Джордж Буш падпісаў Закон аб дэмакратыі ў Белару
сі . Гэты адкрыта недружалюбны крок не можа не выклікаць глыбокага
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460

шкадавання. Адказнасць за ўскладненне двухбаковых дачыненняў цалкам
кладзецца на ЗША.
Закон базіруецца на пачаткова няпэўных уяўленнях аб мэтах і змесце
ўнутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь. Заяўляючы ў якасці
мэты закона забеспячэнне суверэнітэту і незалежнасці Беларусі, амеры
канскія ўлады яго прыняццем на самой справе адхіляюць імкненне бе
ларускага народа да стварэння стабільнай суверэннай дзяржавы, у якой
асабістая свабода грамадзян арганічна спалучаецца з забеспячэннем са
цыяльнай справядлівасці.
Не ўлічваецца той відавочны і важкі пазітыўны ўнёсак, які Рэспубліка
Беларусь робіць у забеспячэнне глабальнай і еўрапейскай бяспекі і стабі
льнасці. У апошні час у дзеяннях адміністрацыі ЗША ўсё больш відавочна
выяўляецца накіраванасць на свядомае абвастрэнне адносін з Рэспублікай
Беларусь і прымушэнне да гэтага сваіх саюзнікаў.
У рэчышчы канфрантацыйных падыходаў перыяду «халоднай вайны»
вытрымана і заява Прэзідэнта ЗША ў сувязі з падпісаннем памянёнага
закона. У ім сцвярджаецца аб нібыта недэмакратычным характары мі
нулых выбараў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі
Беларусь і рэспубліканскага рэферэндуму. Шматлікія замежныя назіра
льнікі пацвердзілі, што выбары і рэферэндум у Беларусі прайшлі ў ад
паведнасці з міжнароднымі стандартамі. Кіраўніцтва Беларусі дзейнічала
і будзе працягваць дзейнічаць ва ўнутранай палітыцы ў рамках дэмакра
тычных прынцыпаў дзеля забеспячэння правоў і свабод грамадзян, росту
дабрабыту беларускага народа.
Мы разглядаем закон па Беларусі як парушаючы Дэкларацыю ААН аб
недапушчальнасці інтэрвенцыі і ўмяшання ва ўнутраныя справы дзяржаў
ад 9 снежня 1981 года і абавязацельствы ЗША, прынятыя імі ў адпаведнас
ці з Мемарандумам аб гарантыях бяспекі ў сувязі з далучэннем Рэспублікі
Беларусь да Дагавора аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі ад 5 снежня
1994 года.
Рэспубліка Беларусь, як і раней, будзе арыентавацца на раўнапраўныя
ўзаемавыгадныя дачыненні ў міжнародных справах, аднак мы адхіляем
любыя спробы дыктату і ўціску з боку ЗША. У дадзенай сітуацыі беларускі
бок пакідае за сабой права на крокі ў адказ.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 4. С. 26.
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№ 178
АДКАЗ ПРЭС-САКРАТАРА МЗС БЕЛАРУСІ НА ПЫТАННІ
Ў СУВЯЗІ З ЗАЯВАМІ ПРАДСТАЎНІКОЎ ЕС
І ДЗЯРЖДЭПАРТАМЕНТА ЗША
г. Мінск

21 кастрычніка 2004 г.

Беларускі бок прыняў да ведама заяву Генеральнага сакратара Савета
Еўрапейскага саюза, Высокага прадстаўніка ЕС па агульнай знешняй па
літыцы і палітыцы бяспекі Хаўера Саланы адносна выбараў і рэферэндуму
ў Беларусі378.
На жаль, у заяве Хаўера Саланы, як і ў аналагічнай заяве прадстаўніка
Дзярждэпартамента ЗША Рычарда Баўчэра379, не ўлічаны зробленыя на
шай краінай крокі па паляпшэнню выбарчага працэсу, забеспячэнню яго
адкрытасці і празрыстасці, мае месца яўная неаб’ектыўнасць.
Спасылкі Хаўера Саланы і Рычарда Баўчэра на «негатыўныя» ацэнкі
міжнародных назіральнікаў маюць ярка выяўлены аднабокі характар – у
заявах, відавочна, свядома замоўчваюцца шырока абнародаваныя пазітыў
ныя ацэнкі выбараў і рэферэндуму з боку місіі назіральнікаў ад СНД, а так
сама незалежных назіральнікаў з розных краінаў свету, у тым ліку з ЗША і
шэрагу дзяржаў – членаў ЕС.
Хаўер Салана спасылаецца толькі на заключэнне назіральнай місіі
БДІПЧ АБСЕ, кіраўніцтву і членам якой давялося працаваць ва ўмовах
непрыхаванага ўціску з боку ЗША і ЕС з мэтай забяспечыць загадзя пад
рыхтаваную негатыўную ацэнку вынікаў выбараў і рэферэндуму ў Бела
русі. Да элементаў такога ўціску мы адносім і заключэнне Венецыянскай
камісіі380, што ўяўляе спробу юрыдычнага абгрунтавання загадзя сфарму
ляваных у ЗША і ЕС палітычных высноў. Нядзіўна, што гэта заключэн
не таксама згаданае ў заяве Хаўера Саланы. Выклікае шкадаванне тое,
што як Венецыянская камісія, так і назіральная місія БДІПЧ АБСЕ сталі
інструментамі ў палітычнай гульні, накіраванай супраць Беларусі.
Як вядома, правядзенне рэферэндумаў з’яўляецца ўнутранай справай
любой краіны і рэгулюецца нацыянальным заканадаўствам. У гэтай сувя
зі хацелася б зрабіць напамінак, што ЗША і ЕС раней адкрыта прызналі
права Беларусі на правядзенне канстытуцыйнага рэферэндуму. Акрамя та
го, ва ўжо згаданым заключэнні назіральнай місіі БДІПЧ АБСЕ не бралася
пад сумненне легітымнасць вынікаў парламенцкіх выбараў і рэферэндуму.
Нашы замежныя партнёры павінны прызнаць, што выбары і рэферэн
дум пераканаўча прадэманстравалі суверэннае права беларускага народа
ўдзельнічаць у вырашэнні важнейшых пытанняў дзяржаўнага ўпарадка
вання. Перакананы, што пераход ЗША і ЕС да палітыкі развагі з улікам
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аб’ектыўных рэалій на Беларусі будзе садзейнічаць развіццю раўнапраўна
га ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва на карысць нашых народаў.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 4. С. 29–30.

№ 179
ЗАЯВА МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У СУВЯЗІ З АДХІЛЕННЕМ
ГЕНЕРАЛЬНАЙ АСАМБЛЕЯЙ ААН ПЫТАННЯ АБ ПРАВАХ
ЧАЛАВЕКА Ў БЕЛАРУСІ
г. Мінск

19 лістапада 2004 г.

18 лістапада 2004 года Арганізацыя Аб’яднаных Нацый прыняла прын
цыповае рашэнне не разглядаць унесенае ЗША і Еўрапейскім саюзам на
Генеральнай Асамблеі пытанне аб Беларусі.
Арганізацыя Аб’яднаных Нацый не ўступіла масіраванаму націску
ЗША і іншых заходніх краін, адхіліўшы разгляд ініцыіраванага імі праекта
рэзалюцыі «Аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі».
103 дзяржавы – члены ААН не падтрымалі гэты праект, пазбавіўшы тым
самым ЗША і ЕС рычага аказання палітычнага націску на Беларусь пад
прыкрыццём аўтарытэту міжнароднага супольніцтва.
Рэспубліка Беларусь заўсёды выступала супраць выкарыстання націс
ку, двайных стандартаў і маніпуліравання ў адносінах паміж дзяржавамі,
і асабліва ў такой адчувальнай сферы, як абарона і заахвочванне правоў
чалавека.
У ходзе інтэнсіўнай растлумачальнай кампаніі, якая папярэднічала
рашэнню ААН, Беларусь падкрэслівала: рэальны ўклад сусветнага
супольніцтва ў абарону і заахвочванне правоў чалавека магчымы толькі
праз супрацоўніцтва, дыялог і раўнапраўнае ўзаемадзеянне. Галасаван
не паказала, што гэту пазіцыю Беларусі падзяляюць большасць членаў
Арганізацыі Аб’яднаных Нацый.
Кампанія па прыняццю рэзалюцыі па Беларусі суправаджалася бес
прэцэдэнтным націскам з боку заходніх краін на дзяржавы – члены ААН.
Тым не менш большасць дзяржаў падтрымалі нашу пазіцыю аб тым, што
ўнясенне рэзалюцыі па Беларусі – гэта палітычны крок, прадыктаваны
задачамі націску на краіну, а не клопатам аб абароне правоў чалавека.
Узважанае і цвярозае рашэнне ў адносінах да амерыка-еўрасаюзаўскага
праекта рэзалюцыі стала магчыма ў выніку інтэнсіўных кансультацый як
з нацыянальнымі дэлегацыямі ў Нью-Йорку, так і ў сталіцах суверэнных
дзяржаў. З’яўляючыся дзяржавай – членам Руху недалучэння, Беларусь
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таксама актыўна задзейнічала патэнцыял гэтай аўтарытэтнай і ўплывовай
арганізацыі.
Рэспубліка Беларусь выказвае сваю шчырую ўдзячнасць дзяржавам,
якія прадэманстравалі прынцыповасць і аб’ектыўнасць, прагаласаваўшы
ў падтрымку нашай краіны. Яны выступілі за справядлівасць, раўнапраўе
і павагу ў міжнародных адносінах і супраць любога ўмяшання ва ўнутраныя
справы суверэннай дзяржавы.
«Звязда». 2004. 20 лістапада.

№ 180
ПРАМОВА МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ С. М. МАРТЫНАВА
НА ПАСЯДЖЭННІ САВЕТА МІНІСТРАЎ ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
ДЗЯРЖАЎ – УДЗЕЛЬНІЦ АБСЕ
г. Сафія

6 снежня 2004 г.

Уважаемый господин Председатель!
Дамы и господа!
ОБСЕ создавалась почти 30 лет назад как форум для равноправного по
литического диалога и сотрудничества в целях безопасности. Накануне
юбилея Организации особо уместно задаться вопросом: насколько сегод
ня ОБСЕ отвечает реальным интересам всех своих государств-участников,
в каком направлении она должна развиваться?
Вклад ОБСЕ в формирование системы всеобъемлющей безопасности
в Европе через сотрудничество и укрепление доверия огромен, очевиден и
неоспорим. Очевидно и неоспоримо, однако, и нарастание годами созре
вавшего глубокого структурного и концептуального кризиса Организации.
Обострение внутриполитической ситуации в Косово в начале этого
года – лишь один из многих примеров того, как наша организация в оче
редной раз оказалась не в состоянии ни спрогнозировать эскалацию на
силия, ни сыграть сколь бы то ни было серьезной роли в предотвращении
и снятии напряженности. Складывается впечатление, что ОБСЕ не может
и не стремится избавиться от прочно закрепившегося за ней в последнее
время имиджа несамостоятельного субъекта международной политики.
Она превращена в мягкотелую, аморфную структуру, роль которой сво
дится к тому, чтобы «отрабатывать» политические решения, уже вырабо
танные другими институтами. И пресловутая «гибкость» ОБСЕ здесь ни
при чем.
Что стало с ролью ОБСЕ, некогда лидера превентивной дипломатии
в регионе? Миротворческие и превентивные функции переходят к другим
464

организациям и структурам. Буксуют и механизмы ОБСЕ, учрежденные
для урегулирования кризисных ситуаций, разблокирования «заморожен
ных конфликтов» и постконфликтного восстановления. Продолжает со
хранять остроту проблема исправления географических перекосов в рабо
те ОБСЕ.
В нынешнем году впервые за десятилетия существования нашей органи
зации в Постоянном совете наметился диалог о состоянии избирательных
процессов в странах «зрелой демократии». Даже ограниченной дискуссии
оказалось достаточно, чтобы выявить значительное количество недо
статков в избирательных системах этих государств. Выборные кампании,
которые прошли в нынешнем году во многих государствах – участниках
ОБСЕ, подтвердили, что ни одно государство не обладает иммунитетом
от критики. Кстати, кто и где разделил членов ОБСЕ на так называемые
«зрелые» и, очевидно по аналогии, «подростковые» демократии? Наша ор
ганизация, по-моему, этого не делала. Очевидным стало и несовершенство
методологии БДИПЧ ОБСЕ в области наблюдения за выборами, недоста
точная транспарентность в работе Бюро.
Итоги работы БДИПЧ по наблюдению за недавними выборами в ряде
стран выявили одну очень опасную, на наш взгляд, тенденцию. Выводы
БДИПЧ практически перестали быть просто техническими рекоменда
циями по совершенствованию избирательных процессов. Они преврати
лись в инструмент политического давления, причем применяемый явно
на основе двойных стандартов. Отчеты БДИПЧ стали использоваться от
дельными странами в качестве повода для введения разного рода санкци
онных мер, если итог выборов будет им не угоден. Где уж тут говорить о
сотрудничестве. Получается, что БДИПЧ из института для оказания со
действия в процессе демократизации превращается в фактор дестабилиза
ции обществ.
Казалось бы, что логичным и своевременным шагом для исправления
данной ситуации могла бы стать выработка единых и объективных кри
териев оценки демократичности выборов и совершенствовании методов
работы БДИПЧ. Мы предложили проект такого решения. К нашему удив
лению, он не был поддержан теми самыми странами, которые так любят
поучать других, как следует проводить выборы. Вместо всего этого – бес
конечная риторика об исключительной ценности полевых присутствий
и миссий как уникального инструмента ОБСЕ.
Нам не уйти от вопроса о том, при каких условиях наша организация
вообще должна идти на открытие миссий. Необходимо задуматься и над
тем, во что обходится работа миссий для ОБСЕ и насколько их эффектив
ность соответствует уровню затрачиваемых бюджетных средств. Стоит ли
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тратить, к примеру, миллион евро на содержание миссии, чтобы в конеч
ном итоге реализовать проектов на несколько десятков тысяч евро? А ведь
на содержание миссий уходит едва ли не 80 % всего бюджета ОБСЕ. Уже
давно пора провести полную «инвентаризацию» миссий – специальное
совещание, в ходе которого рассмотреть в комплексе все аспекты полевой
деятельности ОБСЕ и решить, где сохранение присутствий ОБСЕ реально
необходимо, а где следовало бы от них отказаться в пользу иных форм со
трудничества. Пакет предложений по реформе полевой деятельности, вне
сенных нами в прошлом году, по-прежнему на столе переговоров.
Все это – убедительное свидетельство того, что инструментарий ОБСЕ,
заложенный основополагающими документами Организации, не только
серьезно затупился. Он попросту не соответствует новому времени. ОБСЕ
продолжает пребывать в состоянии глубокого системного, функциональ
ного и, если хотите, мировоззренческого кризиса. Она так и не сумела
пока адаптироваться к новым реалиям современного мира.
Именно поэтому Беларусь считает вопрос реформирования ОБСЕ глав
ным вопросом повестки дня всей Организации и нынешнего совещания,
в частности. Именно этой логикой руководствовалось наше государство,
когда ставило свою подпись под принятыми в этом году в Москве и в Аста
не совместными заявлениями государств – участников СНГ о необходимо
сти всеобъемлющей реформы ОБСЕ381. Мы не считаем, что приглашение
к откровенному диалогу о методах работы ОБСЕ способно привести к ее
разрушению. Напротив, гораздо больший вред нашей организации прино
сит нежелание признавать наличие существующих проблем, самоустране
ние от поиска ответов на реальные вызовы нашей общей безопасности.
В этой связи крайне опасными являются и попытки создать видимость
реформы, сформировать некую «альтернативную повестку дня, свою но
вую нишу» путем принятия частных по своей сути решений. К тому же
зачастую они дублируют функции других международных структур и лишь
«растаскивают» материальные, человеческие и финансовые ресурсы Ор
ганизации.
Убеждены, что у ОБСЕ нет необходимости искать какую-либо «нишу».
У Организации уже есть свое лицо, своя роль. Эту роль лишь необходимо
переосмыслить, адаптировав ОБСЕ к нынешним международным реали
ям – через принятие четких Правил процедуры ОБСЕ, превращение ее по
стоянных политических органов в действенные инструменты подготовки
и принятия решений по действительно насущным проблемам обеспече
ния нашей общей безопасности, наведение порядка в работе миссий, ре
структуризацию Секретариата. Пока же искусственный поиск т. н. «новой
ниши» для ОБСЕ приводит к тому, что из поля зрения Организации по466

прежнему выпадают фундаментальные процессы, определяющие «лицо»,
уровень безопасности на пространстве от Ванкувера до Владивостока.
А дисбаланс трех измерений ОБСЕ – под аккомпанемент пустых заявле
ний об их равноценности – на деле только углубляется.
Не наблюдается серьезного прогресса в реализации Стратегий ОБСЕ,
принятых на СМИД в Маастрихте – по противодействию вызовам и угро
зам и в области экономического и экологического измерений382.
Республика Беларусь внесла свой вклад в повышение эффективности
Экономического форума ОБСЕ383, выступив с инициативой о принятии
на СМИД решения о содействии вступлению в силу и имплементации
Конвенции ООН по борьбе с коррупцией. Беларусь решительно поддер
живает необходимость принятия Декларации в связи с 60-й годовщиной
окончания Второй мировой войны. Считаем, что это совместное заявле
ние должно стать адекватным ответом нашей организации на достаточно
тревожные и недальновидные заявления отдельных политиков в некото
рых государствах – участниках ОБСЕ.
Пора обратить самое серьезное внимание на военно-политическое из
мерение ОБСЕ, в том числе на укрепление роли Форума по сотрудниче
ству в области безопасности. Налицо кризис Договора об обычных воору
женных силах в Европе. Беларусь не видит объективных оснований для
затягивания ратификации Соглашения об адаптации ДОВСЕ другими
странами. Адаптированный ДОВСЕ слишком принципиально важен для
того, чтобы использоваться как разменная монета в ходе геополитической
борьбы на пространстве новых независимых государств. Отказ от ратифи
кации адаптированного ДОВСЕ под надуманными предлогами угрожает
развалом сбалансированной системы европейской безопасности.
Венский документ 1999 года, по нашему мнению, также не соответству
ет реалиям сегодняшнего дня, так как не учитывает динамичного развития
вооруженных сил государств-участников. Необходимо приступать к ис
правлению этих недостатков.
Целесообразно начать работу и по обзору эффективности выполнения
других военно-политических документов ОБСЕ с целью их возможного
усовершенствования. В первую очередь, это касается Документа ОБСЕ
о ЛСО384 и Принципов, регулирующих нераспространение385.
От того, насколько мы все преуспеем в решении стоящих перед нами
сегодня задач, будет во многом зависеть суть главного вопроса, который
мы будем задавать себе в день 30-летия Хельсинки: либо «Какая нам нужна
ОБСЕ?» либо «Нужна ли нам ОБСЕ?».
Позвольте в заключение высказать слова благодарности Болгарии за ее
вклад в работу ОБСЕ в этом году и хорошую подготовку нашей встречи.
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Отдельно хочу поблагодарить Соломона Паси, чьи профессиональные
и личные качества явились важной составляющей успеха болгарского
председательства. Хотели бы также пожелать Словении успешной работы
на посту председателя ОБСЕ в 2005 году.
Благодарю за внимание.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2004. № 4. С. 113–116.

№ 181
ВЫТРЫМКІ З АДКАЗАЎ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
А. Р. ЛУКАШЭНКІ НА ПЫТАННІ ЖУРНАЛІСТАЎ
г. Мінск

31 снежня 2004 г.

Аляксандр Рыгоравіч, якія, на Ваш погляд, перспектывы развіцця бела
руска-ўкраінскіх адносінаў і ўдзелу Украіны ў Адзінай эканамічнай прасторы
ў рамках «чацвёркі» пасля выбрання Юшчанкі прэзідэнтам гэтай краіны?
Лукашэнка А. Р. Я не драматызую падзеі ў сувязі з выбраннем Віктара
Юшчанкі на пасаду Прэзідэнта Украіны. Больш таго, скажу шчыра, і, на
пэўна, для вас гэта не будзе сакрэтам – у мяне асобная пазіцыя па ўсіх гэтых
украінскіх перыпетыях-баталіях. Я адразу ж зрабіў выснову, як бы мяне ні
арыентавалі нашы аналітыкі і спецыялісты, што будзе вельмі складаны пра
цэс, і я дапускаў, што гэта можа закончыцца менавіта тым, чым і закончылася.
Напярэдадні галасавання я гаварыў, характарызуючы некаторых кандыдатаў,
у тым ліку і Пятра Сіманенку386, да якога я не хаваю сваіх сімпатый, бо
гэта – патрыёт Беларусі, а не толькі Украіны, я гаварыў аб тым, што і Віктар
Януковіч387 – гэта нам не чужы чалавек, карані яго ў Віцебскай вобласці.
I з Віктарам Юшчанкам я супрацоўнічаў, ён у мяне пакінуў вельмі добрыя
ўражанні: разважны і разумеючы чалавек. Ён працаваў у структурах Нацы
янальнага банка, узначальваў урад. Я ведаю яго па гэтаму перыяду. Ён ведае
эканоміку Украіны. I сама эканоміка яго прымусіць, прынамсі, не страчваць
традыцыйныя рынкі Расіі, Беларусі. У нас сёння з Украінай ужо да мільярда
долараў вырас тавараабарот. Узнікае пытанне: навошта страчваць тое, што
ў цябе ёсць? А эканоміка прымусіць рухацца менавіта ў гэтым накірунку.
Таму не трэба крычаць пра тое, што празаходні Юшчанка прыйшоў да ўлады.
На выбарах усе бываюць – акрамя беларускіх выбараў – то празаходнія, то
праўсходнія, яшчэ якія-небудзь, а як толькі чалавек сутыкнецца з канкрэт
най справай, то ён тады становіцца прабеларускім, праўкраінскім, прара
сійскім. Таму там выбралі праўкраінскага Прэзідэнта. Ва ўсе астатнія дэталі
я не хачу ўнікаць, у кожным моманце ёсць і шурпатасці, і нейкія парушэнні.
Але гэта ўнутраныя праблемы Украіны. Таму мне не варта туды ўмешвацца.
Я вельмі акуратна, вы бачылі, гэты перыяд праходзіў, не ўмешваючыся ні ў
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якія справы, хаця просьбы былі і мяне падштурхоўвалі да гэтага. Я адказаў:
не, ёсць украінскі народ, ён не дурнейшы за беларускі, і ён сам вызначыцца.
Таму я думаю, што Украіна будзе ісці ў правільным накірунку.
Па-другое, у гэтай улады, якая сёння выбрана ва Украіне, няма іншага
выйсця. Гэта – наш 1995 год. У мяне тады не было іншага выйсця, акрамя
як працаваць у імя людзей, якія рызыкнулі і выбралі мяне тады. Гэтакса
ма павінен зрабіць і Юшчанка. Калі ён будзе праводзіць іншую палітыку,
любоў усенародная да яго знікне на працягу трох гадоў. Ён разумны ча
лавек, ён будзе праводзіць палітыку ў інтарэсах украінскага народа. Тады
ён будзе мець яшчэ большую падтрымку. Тады і гэта раздробненасць у ро
зумах, раскол украінскага грамадства на дзве ці тры часткі – яны заруб
цуюцца, яны знікнуць. У нас жа прыкладна так было. Заходняя Беларусь,
Палессе, Палеская Рэспубліка – памятаеце, насіліся сёй-той з гэтымі
праектамі? У нас таксама гэта было. Няярка выражана, але было. Ужо
хадзілі людзі з праектамі ў партфелях, каб разрэзаць на тры часткі Бела
русь пад улюлюканне Захаду. Пасля выбрання прэзідэнта прыйшла но
вая ўлада, якая праводзіла ў складаных умовах палітыку народную, і ўсе
неўзабаве забыліся пра гэтыя праекты. Усе жывуць у адной дзяржаве і ў ад
ным грамадстве. Гэтаксама і ва Украіне будзе, калі яны стануць праводзіць
такую народную палітыку. А яе трэба праводзіць. Таму я з гэтага пункту
гледжання, зыходзячы з вынікаў выбараў, зыходзячы з уласнага вопыту, не
драматызую сітуацыю. Нармальна ўсё складзецца, калі, у чарговы раз ска
жу, яны будуць праводзіць пранародную, праўкраінскую палітыку.
Што датычыцца Адзінай эканамічнай прасторы, думаю, што сітуацыя
«абвострыцца» ў добрым сэнсе гэтага слова – больш сур’ёзным стане
падыход да гэтага пытання. I з боку Украіны таксама, хаця яна і займае
там асобнае месца і асобную палітыку ў АЭП праводзіць: яны ж не на ўсё
ідуць, што мы прапануем – расіяне, беларусы, казахі. Я думаю, правядуць
«рэвізію» ў бліжэйшы час, але працэс не спыніцца. А навошта спыняць
яго, калі там закладзены разумныя асновы, калі мы хочам стварыць і за
хаваць Адзіную эканамічную прастору чатырох магутнейшых дзяржаў, якія
складалі аснову Савецкага Саюза? Падцягнуцца і іншыя. Гэта ж эканоміка,
гэта не палітыка.
Ну а далей усё будзе залежаць ад сітуацыі ў свеце. Калі яна будзе склад
вацца нармальна – Украіна будзе праводзіць больш незалежную паліты
ку, арыентаваную, можа, і на іншыя саюзы. Калі будзе больш складаная
абстаноўка, ну дык навошта адрывацца? Разам заўсёды прасцей перажыць
ліхалецце.
Аляксандр Рыгоравіч, якімі ў наступным годзе будуць беларуска-расійскія
эканамічныя адносіны, паколькі Беларусь напярэдадні Новага года вымушана
была падпісаць кантракт на пастаўку газу па цане, якая не задавальняе?
469

Лукашэнка А. Р. Я лічу, што Расія кардынальна ў будучым годзе павін
на перагледзець сваю пазіцыю ў Саюзе Беларусі і Расіі. Вы памятаеце, не
як, сустракаючыся з Пуціным, год назад, можа, крыху больш, я пачаў раз
мову аб тым, што Расія не можа страціць Беларусь, бо гэта будзе пачатак
развалу самой Расіі. На што Пуцін адказаў: «Мы так многа страцілі, ця
пер мы не будзем страчваць, мы будзем набываць». Але сёння ёсць вельмі
шмат праблем, якія шкодзяць нашым адносінам. Ужо набралі, напэўна,
сілы тыя палітычныя, прабачце за таўталогію, сілы, якія не хочуць нар
мальных адносінаў з Беларуссю. Пад націскам ЗША, іншых дзяржаў. Але
еўрапейскія краіны пачынаюць цверазець. Яны разумеюць, што не патрэб
на ў цэнтры Еўропы краіна з дэстабілізаванай эканомікай і палітыкай. Гэта
нас радуе. Але з Расіяй у нас ёсць шэраг праблем, якія атручваюць нар
мальны ход падзей.
Што датычыцца вашых апасенняў адносна эканомікі, падаражання
прыроднага газу, то гэта не зможа істотна паўплываць на нашы гандлёваэканамічныя адносіны. Тавараабарот будзе расці. Таму што ёсць станоўчыя
фактары, і яны больш магутныя, чым падаражанне прыроднага газу на 18
працэнтаў. У рэшце рэшт, мы ж мужныя людзі, перажывём. Але кіраўніц
тва Расіі павінна зразумець, што так бясконца працягвацца не можа. Ім
трэба карэкціраваць палітыку і больш уважліва ставіцца да беларусаў. За
што спрачаюцца? Спрачаюцца за 3–4 долары на тысячу кубоў газу.
Але, падкрэсліваю, не трэба насцярожваць у гэтых адносінах грамад
ства. Мы перажывём. I як бы нам цяжка ні было, і зарплаты ў нас будуць
нармальныя, і пенсіі, і стыпендыі, і дапамогі, і такія вось палацы для лячэн
ня людзей мы будзем будаваць, чаго б нам гэта ні каштавала. Мы знойдзем
грошы. Але пры гэтым расійскае кіраўніцтва павінна падумаць, каго яны
хочуць мець тут у асобе Беларусі і беларусаў.
«Звязда». 2005. 4 студзеня.

№ 182
АДКАЗЫ НА ПЫТАННІ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»
НАДЗВЫЧАЙНАГА І ПАЎНАМОЦНАГА ПАСЛА
РЭСПУБЛІКІ КУБА Ў БЕЛАРУСІ Ф. Л. КАРБАЛЬЁ388
4 студзеня 2005 г.*

г. Мінск

– Спадар пасол, Дзень Перамогі Рэвалюцыі прыпадае на першы дзень новага года. Як ён адзначаецца кубінцамі? Адно свята пераходзіць у другое?
– Адно свята за другім – гэта добра для насельніцтва. Людзі святкуюць,
весяляцца. А вось для нас, кубінскіх дыпламатаў, паслянавагодняя атмас
*

Дата публікацыі.
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фера не вельмі спрыяльная для правядзення афіцыйных мерапрыемст ваў,
урачыстых сходаў. Але што рабіць, так распарадзілася гісторыя. I таму жы
хары Кубы ўжо 46-ты раз аднолькава весела і радасна сустрэлі Новы год і
адсвяткавалі Дзень Перамогі Рэвалюцыі.
Як і ва ўсім свеце, кубінцы сустракаюць Новы год звычайна ў сямейным
коле. Праўда, за святочным сталом доўга не сядзяць. Ужо ў гадзіну ночы
пачынаюцца, як гэта ў вас гаворыцца, народныя гулянні. У вас звычайна
ў навагоднюю ноч снег, холад і маразы, а на Кубе ў гэты час пануе вельмі
прыемнае надвор’е, няма спякоты, тэмпература трымаецца на ўзроўні
25–26 градусаў цяпла. На гарадскіх плошчах, у месцах масавага адпачын
ку выступаюць шматлікія аркестры і ансамблі, пад мелодыі якіх святочна
апранутыя кубінцы тэмпераментна танцуюць і ад душы весяляцца. У гэтыя
дні жылыя кварталы ўпрыгожваюцца навагодняй і дзяржаўнай сімволікай.
Нават ідзе своеасаблівае спаборніцтва: жыхары якога квартала лепш упры
гожаць свае дамы і вуліцы? I, натуральна, свята не абыходзіцца без добрай
чаркі традыцыйнага кубінскага рому.
– Адносіны Беларусі і Кубы вызначаюцца стабільнасцю і паступовым іх паглыбленнем. Якія накірункі супрацоўніцтва, на Ваш погляд, з’яўляюцца найбольш перспектыўнымі?
– У першую чаргу я адзначыў бы нашы палітычныя адносіны. Яны
знаходзяцца на вельмі высокім узроўні. Настолькі высокім, што абедзве
краіны практычна ідэнтычна ставяцца да складаных і часта супярэчлівых
працэсаў, якія адбываюцца ў свеце. Адсюль зразумела, чаму і Беларусь, і
Куба тлумачаць іх аднолькава ці вельмі падобна, а таксама разам прапаноў
ваюць шляхі вырашэння ўсіх злабадзённых міжнародных праблем. Нашы
краіны спаўна выкарыстоўваюць магчымасці сумеснага супрацоўніцтва і
ўзаемадзеяння ва ўсіх міжнародных арганізацыях.
Несумненным поспехам такой дзейнасці стала прыняцце па прапанове
Беларусі і Кубы рэзалюцыі, якая заклікае да захавання міру. Рэзалюцыю
падтрымалі большасць членаў Камісіі ААН па правах чалавека. Гэты да
кумент – сведчанне таго, як невялікія краіны могуць процістаяць ціску
вялікіх уплывовых дзяржаў, якія нярэдка выкарыстоўваюць двайныя стан
дарты пры ацэнцы падзей у тым ці іншым рэгіёне планеты.
Адным з паспяховых прыкладаў гэтай барацьбы стала нядаўняе неп
рыняцце ў ААН навязваемай амерыканцамі рэзалюцыі супраць Белару
сі*. Куба адразу рашуча выступіла супраць гэтай ініцыятывы ЗША. Да нас
прыслухаліся многія іншыя краіны, і амерыканская рэзалюцыя была адхі
лена.
– Як Вы ацэньваеце ўзровень супрацоўніцтва ў гандлёва-эканамічнай сферы?
*

Гл. дак. № 179.
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– Скажу шчыра, тут мы пакуль незадаволены вынікамі. Але прычына
таго, думаю, не ў няхватцы палітычнай волі, а ў шэрагу аб’ектыўных фак
тараў. Дадайце сюды і велізарную адлегласць паміж нашымі краінамі. Але
ўсё ж галоўным стрымальным фактарам з’яўляецца стан эканомік Беларусі
і Кубы, асабліва маёй краіны. Нагадаю, што пасля развалу СССР на Кубе
пачаўся глыбокі эканамічны крызіс. Бо 85 працэнтаў нашага знешняга
гандлю прыходзілася на рэспублікі СССР і краін СЭУ389. У Беларусі ў той
час таксама назіраліся крызісныя з’явы, але яны не былі такімі жорсткімі,
як на Кубе. Яна ў адзін момант апынулася без традыцыйных рынкаў
збыту сваёй прадукцыі, крыніц паставак энергарэсурсаў, разнастайнай
тэхнікі, сыравіны і г. д. Нам прыйшлося літаральна на хаду грунтоўна
пераарыентоўваць сваю эканоміку, шукаць новых спажыўцоў і партнёраў.
I ўжо ў 1996–97 гг. наша краіна пачала паступова выходзіць з крызісу.
Так, кубінцы маюць патрэбу ў беларускіх таварах, але ў іх, на жаль, ня
ма свабодных сродкаў набываць неабходнае на беларускім рынку. А ў Бе
ларусі няма магчымасці прадастаўляць нам экспартныя крэдыты. Аднак
я ўпэўнены, што з уздымам эканомік абедзвюх краін (рост ВУП на Кубе
за 2004 год павінен скласці 5 працэнтаў, а ў Беларусі – больш за 10) будзе
расці і знешнегандлёвы абарот паміж намі.
Хачу адзначыць, што сёння ідзе актыўная прапрацоўка пытанняў ства
рэння на тэрыторыі Кубы сумесных прадпрыемстваў па зборцы беларускіх
халадзільнікаў, трактароў, аўтамабіляў, аўтобусаў. Са свайго боку мы можам
прапанаваць цікавыя напрацоўкі ў сферы біятэхналогій, медыцыны, дзе
кубінцы дасягнулі істотных вышынь.
– Нядаўна стала вядома, што абедзве краіны рыхтуюць да падпісання пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы транспарту. Цікава, як яно будзе выконвацца? Ведаеце, нашы краіны вельмі цяжка назваць суседнімі.
– Я думаю, што пасля заключэння гэтага дакумента на Кубе з карыс
цю змогуць прымяніць багаты вопыт беларускіх транспартнікаў. Мы,
у сваю чаргу, маем вялікі вопыт марскіх перавозак грузаў. Ён, на мой по
гляд, павінен зацікавіць Беларусь, якая пастаянна павялічвае свой экспарт
у краіны далёкага замежжа. Мне здаецца, што гэтае пагадненне дазволіць
істотна пашырыць выкарыстанне беларускай транспартнай тэхнікі на
Кубе. А для Беларусі карысным можа стаць вывучэнне практыкі перавозкі
аўтобусамі пасажыраў і транспартнага абслугоўвання замежных турыстаў.
Між іншым, кубінскімі і беларускімі міністэрствамі і ведамствамі рых
туецца да падпісання шэраг іншых дакументаў. Напрыклад, у сферы ахо
вы здароўя. Чатыры гады назад у час візіту Аляксандра Лукашэнкі на Кубу
быў падпісаны асноватворны дакумент – дагавор аб дружбе і супрацоўніц
тве паміж нашымі краінамі, які дазваляе плённа супрацоўнічаць у розных
галінах390.
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– Дарэчы, аб развіцці турызму. Як вы ведаеце, у нас на дзяржаўным узроў
ні пастаўлена задача зрабіць гэту галіну высокарэнтабельнай. І вопыт Кубы
будзе не лішні. Як у вас працуюць з турыстамі?
– Упэўнены, тут мы можам падзяліцца назапашаным за дзесяцігоддзі
вопытам. Некалькі лічбаў. Да 1990 года мы прымалі на Кубе прыкладна
250 тысяч турыстаў штогод. А цяпер больш за два мільёны. Рост, як бачыце,
у разы. Ён дасягнуты ў многім дзякуючы аб’яўленню турызму прыярытэт
ным накірункам развіцця эканомікі. Да гэтага рашэння кіраўніцтва Кубы
падштурхнуў эканамічны крызіс. Бо турызм – тая галіна, якая пры разумным падыходзе дае хуткі фінансавы вынік. Таму «без раскачкі» на Кубе
пачала стварацца сучасная, на ўзроўні высокіх міжнародных стандартаў,
турыстычная інфраструктура. За 12 гадоў было пабудавана шмат камфар
табельных гасцініц агульнай колькасцю на 35 тысяч нумароў. Калі раней
на Кубе ўзводзіліся 2-, 3- і 4-зоркавыя гасцініцы, то цяпер разлік быў зро
блены на пяцізоркавыя атэлі. А за апошнія паўтара года сталі ўзводзіць
яшчэ больш камфартабельныя гасцініцы, так званыя «пяць з плюсам».
Сёння мы можам прапанаваць іншаземцам 45 тысяч гасцінічных нума
роў, якія адпавядаюць усім патрабаванням турыстычнай індустрыі. Пры
чым, заўважце, яны ўзведзены кубінцамі сваімі сіламі са сваіх матэрыя
лаў па ўласных праектах і без прыцягнення значных інвестыцый звонку.
Праўда, мы час ад часу запрашаем вопытных менеджараў-іншаземцаў
з сусветна вядомых транснацыянальных турыстычных кампаній. Гэтыя
спецыялісты дзеляцца сваім вопытам з кубінцамі і адначасова садзейніча
юць прыезду дадатковай колькасці турыстаў у нашу краіну.
Тэрміны ўзвядзення кожнай гасцініцы на 500 месцаў былі пастаўлены
даволі сціслыя – 18 месяцаў. Інакш зацягванне ўводу ў эксплуатацыю аб’
екта адаб’ецца на яго рэнтабельнасці. Новая гасцініца павінна акупіць ся
бе максімум за паўтара года. Невыпадкова, што 41 працэнт усіх валютных
паступленняў у бюджэт дае турызм.
Разам з тым падкрэслю, што тэмпы развіцця турыстычнай галіны бы
лі б больш значнымі, а эканамічныя вынікі – больш уражальнымі, калі б не
блакада Кубы Злучанымі Штатамі. Згодна з адпаведным законам, амерыкан
цам не дазваляецца прыязджаць на Кубу. Але мы ўсё ж разлічваем, што ў буду
чым гэта абмежаванне будзе знята і да нас на адпачынак пачнуць прыязджаць
сотні тысяч амерыканцаў. Таму мы загадзя рыхтуемся да верагоднага туры
стычнага буму. Мы не выключаем, што нас будуць наведваць 4–5 мільёнаў
турыстаў штогод. Таму для нас турызм з’яўляецца надзвычай важнай галіной.
– Як вядома, Куба і Беларусь з’яўляюцца актыўнымі ўдзельнікамі Руху недалучэння. У той жа час на Захадзе нярэдка чуецца крытыка ў яго бок як ужо
страціўшага сваё значэнне. Што думаюць наконт гэтага на Кубе?
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– Вядома, Захаду не падабаецца дзейнасць краін – удзельніц Руху. Ад
сюль і адпаведныя заявы, што ён, маўляў, неэфектыўны, устарэў, вычар
паў сябе і яго трэба распусціць. На самай справе гэты Pyx – важны сродак
сумеснай абароны нацыянальных інтарэсаў невялікіх краін. Вы ведаеце,
што ім цяжка эканамічна і палітычна процістаяць Захаду, і ў першую чар
гу ЗША. Таму нам трэба аб’ядноўваць свае намаганні, каб нас чулі, з намі
лічыліся і нас паважалі. Інакш Захад не будзе з намі размаўляць. Таму трэба
падымаць аўтарытэт Руху. Паляпшаць узровень узаем
 адзеяння яго краін.
І ў гэтым накірунку Беларусь і Куба актыўна супрацоўнічаюць.
«Звязда». 2005. 4 студзеня.

№ 183
ПАВЕДАМЛЕННЕ БЕЛТА АБ ПАСЯДЖЭННІ САВЕТА БЯСПЕКІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
22 студзеня 2005 г.*

г. Мінск

Пытанням энергетычнай бяспекі Беларусі, разам з праграмай адраджэння вёскі, у 2005 годзе будзе надавацца першараднае значэнне. Аб гэ
тым заявіў прэзідэнт краіны Аляксандр Лукашэнка сёння на пасяджэнні
Савета Бяспекі краіны. Паводле яго слоў, менавіта на рэалізацыю гэтых
двух напрамкаў будуць накіраваны асноўныя сродкі нашай дзяржавы.
На парадак дня пасяджэння Савета Бяспекі было вынесена тры пы
танні: аб мерах па ўзмацненню энергетычнай бяспекі, аб пашырэнні ўзае
мадзеяння з МАГАТЭ і ўзаемаадносінах Беларусі і НАТО.
Гэтыя пытанні, паводле слоў прэзідэнта, маюць важнае агульнадзяр
жаўнае значэнне як з эканамічнага, так і з палітычнага пункту гледжання.
Па кожнаму з іх прадстаўлены праекты дакументаў, якія ўдзельнікі пасяджэння ўсебакова абмеркавалі і прынялі адпаведныя рашэнні.
Аляксандр Лукашэнка лічыць неабходным пошук новых эканамічна
выгадных замежных крыніц энергарэсурсаў. «Нават калі мы на трэць паз
бавімся ад залежнасці і будзем выкарыстоўваць мясцовыя віды паліва, то
дзве трэці ўсё роўна будзем імпартаваць. Тут важна, каб мы мелі поле для
манеўру і не куплялі толью ў аднаго прадаўца», – сказаў прэзідэнт.
«Калі мы вырашым пытанне энергетычнай залежнасці, адпадуць усяля
кія пустыя размовы аб нашым суверэнітэце і незалежнасці», – дадаў бела
рускі лідар.
Прэзідэнт указаў на неабходнасць мадэрнізацыі асноўных фондаў у па
ліўна-энергетычным комплексе краіны і ўкаранення найноўшых тэхнало
гій у гэтай сферы. На яго думку, калі б пры спальванні газу, лесу, нафта*

Дата публікацыі.
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прадуктаў, іншых відаў паліва ў нашай краіне выкарыстоўвалася сучаснае
абсталяванне на ўзроўні сусветных стандартаў, была б забяспечана значная
эканомія.
Кіраўнік дзяржавы паставіў таксама задачу дабіцца эфектыўнага кан
тролю за энергазберажэннем ва ўсіх звёнах вытворчага ланцужка. Ён адзначыў, што на многіх прадпрыемствах – маса фактаў безгаспадарлівасці,
безадказнасці кіраўнікоў і спецыялістаў у адносінах да энергарэсурсаў.
«Гэтаму пытанню трэба ўдзяліць першарадную ўвагу, што і будзе зроблена
ў гэтым годзе», – падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Аляксандр Лукашэнка лічыць, што пытанні забеспячэння Беларусі
энергарэсурсамі выходзяць за рамкі эканамічнай сферы і набываюць па
літычны характар.
«Калі газавы вентыль становіцца рычагом палітычнага націску, гэта
з’яўляецца вельмі сур’ёзнай пагрозай для бяспекі і незалежнасці нашай
дзяржавы, як і любой іншай», – сказаў беларускі лідар.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што Беларусь вымушана імпартаваць
большую частку энергарэсурсаў – расходы на іх закупку даходзяць да
2 мільярдаў долараў ЗША ў год. У найбольшай ступені эканоміка нашай
краін
 ы «завязана» на прыродны газ, які паступае з адной краіны – Расіі. До
ля яго выкарыстання ў энергасістэме Беларусі складае амаль 95 працэнтаў.
Нягледзячы на многія перавагі выкарыстання гэтага віду паліва
(экалагічнасць, існуючая інфраструктура дастаўкі і спажывання, больш
нізкі ў параўнанні з іншымі відамі паліва кошт), ёсць і слабыя бакі.
«Галоўны – нестабільнасць узаемаадносінаў з манапалістам – Газпрамам,
выкліканая палітычнымі прычынамі», – адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
На пасяджэнні Савета Бяспекі закраналіся і іншыя пытанні. У прыват
насці, А. Лукашэнка заявіў, што Беларусь гатова да супрацоўніцтва з Паў
ночнаатлантычным блокам, але выключна пры захаванні нашых нацыян
 а
льных інтарэсаў і толькі на ўзаемавыгаднай і раўнапраўнай аснове.
Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што гэта пазіцыя кіраўніцтва краіны
застаецца нязменнай на працягу апошніх 10 гадоў. «Які сэнс сёння адсту
паць у бок ад гэтай палітыкі – мы проста будзем няправільна зразумелы
нашым народам, асабліва калі падносім такі сумніўны падарунак напярэ
дадні 60-годдзя Вялікай Перамогі, нашай перамогі», – сказаў Аляксандр
Лукашэнка.
Сёння ў ходзе пасяджэння Савета Бяспекі абмяркоўвалася пытанне
аб далучэнні Беларусі да Пагаднення паміж дзяржавамі – удзельніцамі
Паўночнаатлантычнага дагавора і іншымі краінамі, якія прымаюць удзел
у праграме «Партнёрства дзеля міру», аб статуце іх сіл і Дадатковаму пра
таколу да яго391.
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Прэзідэнт указаў, што да такіх дагавораў і пагадненняў неабходна па
дыходзіць уважліва і акуратна. «Самае галоўнае – трэба прадугледзець
дзейсныя меры па абароне нашых нацыянальных інтарэсаў. Мы не можам
рызыкаваць жыццём нашых беларускіх хлопцаў, пасылаючы іх у ваенныя
авантуры ў інтарэсах заходніх краін, падобныя да югаслаўскіх, афганск
 іх,
іракскіх баявых дзеянняў. І на тэрыторыю нашай краіны мы не павінны
бяздумна запрашаць для манеўраў замежныя арміі», – падкрэсліў Аляк
сандр Лукашэнка.
Кіраўнік беларускай дзяржавы крытыкаваў выказванні Джорджа Буша,
зробленыя ў час інаўгурацыі Прэзідэнта ЗША.
Як адзначыў прэзідэнт, ЗША адкрыта заяўляюць, што ім «небам прад
вызначана несці свабоду ў кожную дзяржаву». «А можа, камусьці не пат
рэбна гэта свабода, залітая кроўю пад пах нафты?» – задаў пытанне бела
рускі лідар.
«Я не хачу быць вялікім дзеячам, які процістаіць амерыканцам, НАТО
і гэтак далей. Перада мной такой мэты беларускі народ не ставіў. Але калі
мы жывём у дэмакратычным, свабодным, як яны гавораць, грамадст 
ве, мы павінны мець права адкрыта сказаць, што адбываецца ў свеце», –
падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
«Звязда». 2005. 22 студзеня.

№ 184
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ ПРЭЗІДЭНТА БЕЛАРУСІ Ў ЛІВАН
[4] лютага 2005 г.

г. Мінск

2–3 лютага 2005 г. адбыўся афіцыйны візіт Прэзідэнта Беларусі
А. Лукашэнкі ў Ліванскую Рэспубліку, які стаўся працягам дыялогу, пача
тага наведваннем кіраўніком гэтай краіны Мінска ў ліпені 2004 г.*
У бейруцкім аэрапорце А. Лукашэнку сустракаў Прэзідэнт Лівана
Э. Лахуд. Затым адбыліся перамовы кіраўнікоў дзяржаў у фармаце «самнасам» і ў пашыраным складзе, у ходзе якіх прайшоў абмен думкамі ад
носна сітуацыі ў блізкаўсходнім рэгіёне, быў абмеркаваны ўвесь комплекс
беларуска-ліванскага супрацоўніцтва з акцэнтам на пытанні гандлёваэканамічнага ўзаемадзеяння. Удзельнікі перамоў дамовіліся аб далейшых
кроках па развіццю і інтэнсіфікацыі кантактаў, у тым ліку ў сферы пра
мысловасці, фінансаў, інвестыцый, навукі, адукацыі, культуры. Было пад
крэслена, што буйны ліванскі капітал зацікаўлены ў разглядзе сур’ё зных
інвестыцыйных праектаў у Беларусі, у сувязі з чым дасягнута дамоўленасць
*

Гл. дак. № 167.
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аб арганізацыі візіту Міністра эканомікі і гандлю Лівана ў Мінск. Ліванскі
бок выявіў зацікаўленасць у развіцці ўзаемадзеяння ў галіне транспар
ту, электратэхнікі, станкабудавання, а таксама адносна закупкі сельска
гаспадарчых машын беларускай вытворчасці. Па выніках перамоў былі
падпісаны міжурадавыя пагадненні аб супрацоўніцтве ў сферы турызму,
міжнародных аўтамабільных перавозак пасажыраў і грузаў, барацьбы са
злачыннасцю. У адзначэнне візіту дэлегацыі Беларусі адбылася памятная
цырымонія пасадкі ліванскага кедра ў садзе прэзідэнцкага палаца. А. Лу
кашэнка пакінуў запіс у кнізе Ганаровых гасцей.
У рамках візіту Прэзідэнт Беларусі сустрэўся са Старшынёй Палаты дэ
путатаў Лівана Н. Бэры392. Падчас гутаркі кіраўнік дзяржавы падкрэсліў,
што палітыка нашай краіны на Блізкім Усходзе была заўсёды канкрэтна
вызначанай і стабільнай. Ён выказаў суразмоўніку падзяку за канструк
тыўнае супрацоўніцтва на міжнароднай арэне, у прыватнасці за падт
рымку Беларусі пры прыняцці рэзалюцый ААН. Са свайго боку, Н. Бэры
заявіў аб працягу ўмацавання міждзяржаўных сувязей, перш за ўсё ў
палітычнай і эканамічнай сферах, на карысць нашых краін. Ён паведа
міў пра ратыфікацыю ліванскім парламентам 2 дакументаў аб супрацоў
ніцтве, падпісаных у ходзе візіту Э. Лахуда ў Мінск. У размове з Прэм’ ерміністрам Лівана А. Караме393 А. Лукашэнка адзначыў, што цяпер створана
грунтоўная нарматыўна-прававая база двухбаковых дачыненняў і задача
ўрадаў напоўніць яе канкрэтнымі справамі.
3 лютага Прэзідэнт Беларусі прадоўжыў перамовы з афіцыйнымі асоба
мі ў парламенце і ўрадзе Лівана, затым усклаў вянок да Манумента загінуў
шым героям. Перад адлётам у Мінск у бейруцкім аэрапорце А. Лукашэнка
і Э. Лахуд абмяняліся думкамі аб выніках візіту.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 1. С. 11–12.

№ 185
АДКАЗ НАМЕСНІКА НАЧАЛЬНІКА ЎПРАЎЛЕННЯ
ІНФАРМАЦЫІ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ НА ПЫТАННЕ
БЕЛТА АДНОСНА РЭЗАЛЮЦЫІ ЕЎРАПЕЙСКАГА
ПАРЛАМЕНТА
г. Мінск

12 сакавіка 2005 г.

Гэта не першая рэзалюцыя, якую Еўрапейскі парламент штампуе па бе
ларускай праблематыцы394. З’яўленне чарговага шаблоннага дакумента
абясцэньвае ролю Еўрапарламента і значэнне гэтага еўрапейскага інст ыту
та і ставіць пад сумненне яго здольнасць быць значным фактарам сучаснай
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еўрапейскай палітыкі. Рэзалюцыя заклікае да самага тупіковага бясплён
нага курсу.
Рэспубліка Беларусь гатова да ўзаемадзеяння не на аснове ціску, а на ас
нове раўнапраўнага дыялогу.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 2. С. 48.

№ 186
ЗАЯВА ПРЭС-САКРАТАРА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У СУВЯЗІ З ПРЫНЯЦЦЕМ КІТАЕМ ЗАКОНА СУПРАЦЬ
СЕЦЭСІІ395
г. Мінск

14 сакавіка 2005 г.

Рэспубліка Беларусь выступае ў падтрымку «Закона Кітайскай Народ
ной Рэспублікі супраць сецэсіі», прынятага 14 сакавіка 2005 года ў ходзе
трэцяй сесіі Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў дзесятага склі
кання. Рэспубліка Беларусь лічыць, што прыняты Закон адпавядае карэн
ным інтарэсам усяго кітайскага народа, садзейнічае падтрыманню міру і
стабільнасці ў раёне Тайваньскага праліву, у Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне
і свеце ў цэлым.
Урад Рэспублікі Беларусь строга выконвае свае абавязацельствы па
«тайваньскім пытанні», замацаваныя ў двухбаковых беларуска-кітайскіх
палітычных дакументах, у тым ліку ў Пагадненні аб устанаўленні дып
ламатычных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Кітайскай Народнай
Рэспублікай, і падтрымлівае права кітайскага Урада на абарону дзяржаў
нага суверэнітэту, захаванне тэрытарыяльнай цэласнасці і нацыянальнага
адзінст ва краіны.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 2. С. 45.

№ 187
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ СУСТРЭЧЫ
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ З МІНІСТРАМІ
ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ КРАІН СНД
г. Мінск

18 сакавіка 2005 г.

18 сакавіка 2005 г. у Мінску адбылася пашыраная сустрэча Прэзідэнта
Беларусі А. Лукашэнкі з міністрамі замежных спраў дзяржаў – удзельніц СНД.
У ходзе сустрэчы А. Лукашэнка падкрэсліў, што супрацоўніцтва з краін
 а
мі Садружнасці было і застаецца прыярытэтам знешняй палітыкі Беларусі.
Найбольш важным у рамках СНД на дадзеным этапе з’яўляецца шчыль
нае эканамічнае ўзаемадзеянне, развіццё агульнага рынку. Аднак, на дум
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ку Прэзідэнта, сёння арганізацыя зазнае вельмі крытычны момант у сваім
існаванні. Таму цяперашняе мінскае пасяджэнне Савета міністраў замеж
ных спраў дзяржаў – удзельніц СНД набывае асаблівую значнасць. Ён
выказаў спадзяванне, што па выніках гэтага мерапрыемства будуць выпра
цаваны канкрэтныя прапановы для ўмацавання інтэграцыйных працэсаў
і пацвердзіў гатоўнасць усяляк садзейнічаць арганізацыйнаму ўмацаванню
штаб-кватэры СНД у Мінску. Даючы характарыстыку асобным двухбако
вым дачыненням Беларусі, А. Лукашэнка адзначыў актыўны рост тавараабароту з Расіяй, які дасягнуў у 2004 г. 17,6 млрд дол. ЗША. Узаемны тавара
абарот з Украінай у 2005 г. можа павялічыцца да 2 млрд дол. ЗША.
Кіраўнік дзяржавы нагадаў, што Беларусь выступіла ініцыятарам пры
няцця на саміце ў Астане Заявы аб барацьбе з міжнародным тэрарызмам
і падкрэсліў галоўную ўмову перамогі над гэтым выклікам сучаснасці –
адзінства падыходаў, кансалідацыя дзеянняў у барацьбе з арганізаванай
злачыннасцю, кантрабандай наркотыкаў, нелегальнай міграцыяй, гандлем
людзьмі, карупцыяй. Прэзідэнтам была таксама выказана падзяка за на
данне чатыром беларускім ВНУ статусу базавых у рамках СНД.
У ходзе сустрэчы яе ўдзельнікі выказалі свае пазіцыі адносна перспек
тыў развіцця ўзаемадзеяння краін Садружнасці, двухбаковага супрацоў
ніцтва. У прыватнасці, кіраўнік МЗС Беларусі С. Мартынаў падкрэсліў,
што цяпер Савет міністраў замежных спраў праводзіць інтэнсіўную работу
па збліжэнню пазіцый удзельнікаў адносна працэсаў рэфармавання СНД.
А. Лукашэнка выказаў падзяку прадстаўнікам дзяржаў – удзельніц СНД
за падтрымку Беларусі ў рамках міжнародных арганізацый.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 2. С. 19–20.

№ 188
ЗАЯВА ПРЭС-САКРАТАРА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АДНОСНА СІТУАЦЫІ Ў КЫРГЫЗСТАНЕ
г. Мінск

22 сакавіка 2005 г.

У Рэспубліцы Беларусь уважліва сочаць за развіццём крызіснай сітуа
цыі ў Кыргызстане. Выклікае занепакоенасць дэстабілізацыя абстаноўкі
ў паўднёвай частцы Кыргызстана.
Арганізацыя масавых хваляванняў і захоп грамадскіх будынкаў не мо
гуць з’яўляцца канструктыўным інструментам вырашэння палітычных
рознагалоссяў. Падкрэсліваем, тое, што адбываецца, з’яўляецца ўнутранай
справай Кыргызстана, і заклікаем усіх зацікаўленых удзельнікаў урэгуля
ваць любыя спрэчныя пытанні выключна ў рамках прававога поля.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 2. С. 46.
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№ 189
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ПАСЯДЖЭННІ МІЖДЗЯРЖАЎНАГА САВЕТА ЕЎРАЗЭС
г. Мінск

24 сакавіка 2005 г.

24 марта 2005 г. в Астане состоялось заседание Межгосударственного
Совета Евразийского экономического сообщества. Белорусскую делега
цию возглавлял Премьер-министр С. Сидорский.
В ходе заседания было принято Решение об экономическом положении
государств – членов ЕврАзЭС и предложениях по проблемам экономи
ческого взаимодействия, требующим совместного решения. Генеральный
секретарь ЕврАзЭС доложил о ходе выполнения решений, принятых на
заседании Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 21 сентября 2004 г. Был
одобрен ход выполнения в 2004 г. Мероприятий по реализации Приоритет
ных направлений развития ЕврАзЭС на 2003–2006 и последующие годы.
Участники встречи обсудили проекты: концепции агропромышленной
политики государств – членов Евразийского экономического сообщества;
соглашения о проведении согласованной политики по формированию
и развитию транспортных средств Евразийского экономического сообще
ства; соглашения об основах гармонизации технических регламентов го
сударств – членов Евразийского экономического сообщества и ряд других
документов. Всего участники заседания приняли решения по 17 вопросам.
Во время заседания с докладом об экономическом положении Беларуси
выступил Премьер-министр С. Сидорский, который отметил, что доля го
сударств – членов Евразийского экономического сообщества в товарообо
роте Беларуси со странами СНГ составляет около 90 %. При этом он под
черкнул, что процесс взаимодействия стран ЕврАзЭС в реальном секторе
экономики протекает недостаточно активно и его необходимо усилить.
Белорусский Премьер-министр отметил, что реализация конкретных про
ектов в сфере экономики проводится, в основном, на двусторонней ос
нове, а также в рамках Союзного государства Беларуси и России. Суще
ствуют совместные проекты по добыче и транспортировке нефти. Однако
в рамках ЕврАзЭС реализуется только одна целевая программа – по об
устройству пунктов пропуска на границах стран Сообщества. По мнению
Главы белорусского Правительства, интеграция невозможна без развития
совместных проектов в реальном секторе экономики. Страны «пятерки»
должны найти стратегические области взаимодействия в производствен
ной сфере. Это составляет экономическую основу интеграционного объ
единения, каким является ЕврАзЭС. До сих пор пока нет механизма фи
нансирования Межгосударственных целевых программ в рамках ЕврАзЭС.
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Реализация совместных проектов в секторе экономики будет способство
вать восстановлению и развитию связей в основе сохранившегося терри
ториального разделения труда, производственной и научно-технической
кооперации. Необходимо переходить от общего организационного ре
гулирования к решению практических вопросов интеграции, что также
будет способствовать урегулированию отношений в торговле с третьими
странами. Для этого белорусская сторона предлагает провести ревизию
принятых государствами ЕврАзЭС решений по вопросам внешнеторговой
деятельности, подчеркнул Премьер-министр Беларуси.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 2. С. 142–143.

№ 190
АДКАЗЫ НА ПЫТАННІ ВЫДАННЯ «СОЮЗНОЕ ВЕЧЕ»396
СТАРШЫНІ КАМІСІІ ПА МІЖНАРОДНЫХ СПРАВАХ
І НАЦЫЯНАЛЬНАЙ БЯСПЕЦЫ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
М. ЧАРГІНЦА
24 сакавіка 2005 г.*

г. Мінск

На пытанні «СВ» адказвае старшыня Камісіі Парламенцкага сходу па
пытаннях знешняй палітыкі, старшыня Камісіі па міжнародных справах
і нацыян
 альнай бяспецы Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі
Мікалай Чаргінец397.
– Ці можна гаварыць аб адзінай знешняй палітыцы Саюзнай дзяржавы?
– Аналізуючы выкананнеДагавора ад 8 снежня 1999 года, які падпісалі
прэзідэнты Беларусі і Расіі, можна гаварыць не толькі аб эканамічных зру
хах. Пэўныя поспехі былі дасягнуты і пры ажыццяўленні адзінай знеш
няй палітыкі. Пры гэтым нашы краіны, што вельмі важна, адстойвалі не
толькі свае інтарэсы, але і ўлічвалі агульныя, саюзныя. Найбольшага по
спеху ў гэтым накірунку, лічу, дабіўся Парламенцкі сход Саюза Беларусі
і Расіі. Мы змаглі не толькі па-сапраўднаму заявіць аб сабе ў свеце, але
і прасунуць многія агульныя інтарэсы. Гэта дазваляе мне сказаць, што
Парламенцкі сход дзейнічае больш эфектыўна і настойліва, чым саюзны
ўрад. Да прыкладу, нам удалося атрымаць статус назіральніка ў Міжпар
ламенцкім саюзе, у склад якога ўваходзяць каля 150 краін, а таксама буй
нейшыя міжнародныя арганізацыі. Мы таксама выступілі з ініцыятывай
аб пераўтварэнні Міжпарламенцкага саюза (з мэтай надання яму больш
значнай ролі на міжнароднай арэне) па падабенству ААН. Фактычна ён
мог бы стаць парламентам свету. Зразумела, зробленае – толькі першыя
*

Дата публікацыі.
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крокі. Нам неабходна прыйсці да адной роўніцы ў пабудове Саюзнай дзяр
жавы. Толькі пасля гэтага можна больш канкрэтна гаварыць аб сумеснай
міжнароднай дзейнасці. На жаль, даўно не збіраўся Вышэйшы Дзяржаўны
савет. Зразумела, што парламентарыям цяжка дзейнічаць, пакуль сваё сло
ва не скажуць прэзідэнты дзвюх краін.
– Ініцыятывы выканаўчай улады Вы лічыце цяпер найбольш важным?
– Сапраўды, выканаўчая ўлада пакуль не паспявае за ініцыятывамі пар
ламентарыяў. У дэпутатаў шмат напрацовак па частцы праекта Канст ыту
цыйнага акта, і пасля сустрэчы прэзідэнтаў у пытанні яго прыняцця можна
было б зрабіць добры рывок. У другой палове сакавіка дэлегацыя дэпутатаў
Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі наведае з візітам Расію,
дзе нас чакаюць сустрэчы на самым высокім узроўні. Спадзяюс я, нам удас
ца ўсё-такі праясніць сітуацыю, задаўшы актуальныя пытанні тым людзям,
ад якіх залежыць далейшае развіццё беларуска-расійскіх адносінаў.
– Наколькі ўдалая знешняя палітыка Беларусі і Расіі?
– Нашы дзеянні на міжнароднай арэне адрозніваюцца. Калі Беларусь
больш актыўна дзейнічае ў азіяцка-афрыканскім, блізкаўсходнім рэгіёне,
то Расія больш паспяхова рушыць у еўрапейскім накірунку. Усё гэта мож
на вытлумачыць: Еўропа, ЗША выстаўляюць нам патрабаванні, якія не
ўлічваюць сённяшніх беларускіх рэалій. Спадзяюся, з часам і там разбя
руцца з неабгрунтаванасцю сваіх прэтэнзій. Бяда Еўропы ў адносінах да
Беларусі ў тым, што многія еўрапейцы не жадаюць слухаць наш афіцыйны
бок, а апошні, на жаль, не зусім актыўна даносіць сваю пазіцыю па прабле
мах, вырашэнне якіх магло б нас зблізіць. Іх пазіцыя зразумелая: дыктат
ЗША пасля распаду СССР відавочны. Свет стаў аднапалярным. ЗША спра
буюць як мага шырэй зацвердзіць свае інтарэсы. Менавіта таму на многія
дзяржавы аказваецца актыўны ціск. Пакуль у еўрапейскіх палітыкаў не ха
пае дастаткова сіл і жадання, каб разабрацца, наколькі гэта справядліва ці
служыць гэта інтарэсам самой Еўропы.
– Расіі на знешняй арэне крыху лягчэй. Аднак нельга не заўважыць, як
вакол яе сціскаецца кальцо ваенных баз, якія кантралююцца не самымі ла
яльнымі да Расіі дзяржавамі. Раней падобныя базы ішлі па перыметру акія
на. Расіі пашанцавала, што апошнім часам узраслі цэны на нафту і газ і яна
змагла навесці адносны парадак у сваёй эканоміцы, Цяпер яна выкарыс
тоўвае гэта для прасоўвання сваіх інтарэсаў у Еўропе. Аднак такі перыяд не
можа быць працяглым. I Расіі, на мой погляд, трэба будаваць доўгачасовую
палітыку на знешняй арэне зыходзячы са стратэгічных інтарэсаў.
– Ці можа Расія рэальна дапамагчы змяніць негатыўныя тэндэнцыі еўра
пейскіх краін у адносінах да Беларусі?
– I так, і не. Расія, трэба аддаць належнае асобным яе палітыкам, у ас
ноўным нас падтрымлівае. Такую падтрымку мы адчуваем у сістэме роз
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ных міжнародных арганізацый. Можна сказаць, што яны маглі б зрабіць
і больш, але трэба ацэньваць і само становішча Расіі, якая падвяргаецца
рэзкім нападкам еўрапейскіх краін за Чачню і г. д. Той жа Буш нядаўна
«ўзняў» да яе патрабаванні, што не можа не адбіцца на пазіцыі еўрапей
скіх палітыкаў. Гэта робіцца для стварэння ціску, які прымусіць расійскае
кіраўніцтва больш клапаціцца аб сваёй абароне, чым аб дапамозе краінамсаюзнікам.
– У адным з інтэрв’ю Вы заявілі, што ў адносінах да Беларусі Расія да
пускае такую ж памылку, якая прывяла да ўскладнення адносінаў з Грузіяй
і Украінай. Што гэта за памылка?
– Toe, што адбываецца часам у знешняй палітыцы Расіі ў адносінах да
Беларусі, выклікае некаторае здзіўленне. Ствараецца ўражанне, што ў Ра
сіі ёсць сілы, якія не жадаюць развіцця адносінаў паміж нашымі краінамі.
Прычым гэтыя сілы валодаюць пэўным аўтарытэтам і спрабуюць перака
наць кіраўніцтва Расіі, што інтэграцыйныя працэсы з Беларуссю намнога
менш важныя, чым гэта ёсць на самай справе. Іх памылка заключаецца
ў тым, што яны зрабілі стаўку на Украіну, але адпаведныя крокі зрабілі вель
мі позна. Цяпер некаторыя палітыкі спрабуюць ставіцца да Беларусі гэтак
жа: нікуды, маўляў, яна не дзенецца, з ёй можна паводзіць сябе як захочацца.
Гэтым можна растлумачыць спробу «заціснуць» нас газам, якая пакінула не
самы прыемны след у грамадзян Беларусі. Як вынік, колькасць беларускіх
грамадзян, якія падтрымлівалі саюз з Расіяй, адразу зменшылася. Падобны
эфект зрабіла і прапанова аб уваходжанні Беларусі ў склад Расіі на правах
суб’екта федэрацыі. Прычым гэта выклікала недавер да палітыкі Расіі не
толькі ў нашай краіне, але і за яе межамі. Усё гэта і дазваляе мне зрабіць
выснову, што, на жаль, далёка не ўсё пралічваецца ў вышэйшых эшалонах
расійскай улады ў адносінах да Беларусі.
– Адна з нямецкіх газет напісала, што «ўпартае імкненне да падкрэсле
най незалежнасці ў сваёй знешняй палітыцы, да размежавання любой цаной
вядзе да таго, што расійская дыпламатыя сама выкажа сваё бачанне фактаў».
Падобнае яна магла напісаць і ў адносінах да Беларусі. Магчыма, нам варта
перагледзець сваю знешнюю палітыку?
– Для паляпшэння адносінаў з Захадам Беларусь зрабіла амаль усё што
магла. Нас папракаюць у слабай дэмакратыі. Але ж мы вывелі са сваёй тэ
рыторыі ядзерную зброю. Ужо адно гэта сведчыць аб тым, што Беларусь
імкнецца да ўсталявання дэмакратычных, раўнапраўных адносінаў з любой
краінай свету. Беларусь – адзіная дзяржава, якая за кароткі тэрмін у чатыры
разы скараціла свае ўзброеныя сілы. Мы далучыліся да ўсіх міжнародных
пагадненняў, якія датычацца нераспаўсюджвання ядзернай зброі, бараць
бы з тэрарызмам і г. д. З нашага боку прыняты ўсе меры, якія сведчаць аб
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тым, што мы гатовы да дыялогу. На жаль, Захад слухае толькі апазіцыю.
У выніку склаўся стэрэатып, што ў Беларусі ўсё дрэнна. На гэтым і будуец
ца ўся палітыка Захаду ў адносінах да нашай краіны. Мяняць жа знешнюю
палітыку Беларусі няма сэнсу. Мы заявілі аб яе шматвектарнасці, імкненні
развіваць адносіны з усімі краінамі. Штосьці падобнае можна сказаць
і ў адносінах да Расіі.
– Падзеі ва Украіне могуць неяк адбіцца на развіцці Саюзнай дзяржавы?
– Канешне, могуць. Прычым у нейкай ступені нават прынесці карысць.
Прамаруджв анне ў вырашэнні многіх пытанняў нашага супрацоўніцтва не
ідзе на карысць ні нашым дзяржавам паасобку, ні Саюзу ў цэлым. Наўрад
ці ў нас можа паўтарыцца рэвалюцыя, падобная да ўкраінскай: тут не такія
ўмовы, няма процістаяння. Наадварот, у нас добрыя паказчыкі далейша
га павышэння дабрабыту насельніцтва, а гэта першая прымета таго, што
людзі будуць станоўча ўспрымаць сённяшнюю ўладу.
– Украінскія падзеі прывялі да размоў аб магчымай «смерці» СНД. Што
Вы думаеце наконт гэтага?
– Калі краіны, якія ўваходзяць у СНД, не перагледзяць свае адносіны да
гэтай структуры ў бок выканання намечанага (а існуе ўжо больш за 500 пад
пісаных дакументаў, якія фактычна не выконваюцца), то будучыні ў СНД
сапраўды няма. У такім аморфным стане яна нікому не патрэбна. Альтэрна
тывай гэтай структуры можа стаць пашырэнне Саюза Беларусі і Расіі, ства
рэнне іншых падобных аб’яднанняў.
«Союзное вече». 2005. 18–24 марта.

№ 191
ДАВЕДКА АБ БЕЛАРУСКА-В’ЕТНАМСКІХ АДНОСІНАХ,
ПАДРЫХТАВАНАЯ ПАСОЛЬСТВАМ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ВА В’ЕТНАМЕ
г. Ханой

Не пазней сакавіка 2005 г.

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКО-ВЬЕТНАМСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
На протяжении длительного времени Вьетнам и Беларусь связывают
узы традиционной дружбы и взаимовыгодного многопланового сотруд
ничества.
К активу белорусско-вьетнамских отношений можно отнести военную,
материальную и техническую помощь в войне Вьетнама с США, создание
базовых объектов промышленности и энергетики, подготовку и обучение
вьетнамских специалистов.
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После распада СССР Вьетнам одним из первых признал независимость
Республики Беларусь. 24 января 1992 года в г. Минске был подписан Про
токол об установлении дипломатических отношений между Республикой
Беларусь и Социалистической Республикой Вьетнам. В 1997 году Торговое
представительство Беларуси в СРВ было преобразовано в Посольство. С но
ября 2003 года в Минске начало функционировать Посольство Вьетнама.
Конструктивным сотрудничеством и доверием характеризуется взаимо
действие Беларуси и Вьетнама в международных организациях. Позиции
двух государств близки по большинству вопросов мировой политики. Это
касается таких сфер, как соблюдение прав человека, борьба с террориз
мом, разоружение, поддержание международного мира и безопасности,
активизация международного экономического сотрудничества в целях
развития, охрана природы, укрепление роли ООН в современном мире.
Динамизм развитию двусторонних отношений придал состоявшийся
в 1997 году официальный визит во Вьетнам Президента Республики Бела
русь А. Лукашенко. Ответный визит Президента СРВ Чан Дык Лыонга398
в Республику Беларусь прошел в 1998 году399. С 2000 по 2003 год Беларусь
посетили Премьер-министр Вьетнама Фан Ван Кхай400 с супругой, Гене
ральный секретарь ЦК КПВ Нонг Дык Мань и Председатель Националь
ного собрания Вьетнама Нгуен Ван Ан. В 2005 году планируется очередной
визит во Вьетнам Президента Республики Беларусь А. Лукашенко.
Между нашими странами создана развитая договорно-правовая база
двусторонних отношений. К настоящему времени заключено более
30 межгосударственных и межведомственных соглашений, в числе ко
торых Договор о правовой помощи и правовых отношениях по граждан
ским, семейным, трудовым и уголовным делам, соглашения о содействии
осуществлению и взаимной защите инвестиций, о торгово-экономиче
ском сотрудничестве, о научно-техническом сотрудничестве, об избежа
нии двойного налогообложения, о сотрудничестве в области образования,
о сотрудничестве в области медицины и фармацевтики, о сотрудничестве
между Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Мини
стерством общественной безопасности Вьетнама и другие. В 2004 году по
инициативе белорусской стороны министерствами иностранных дел двух
стран начата работа над проектом консульской конвенции, подписание
которой запланировано в 2005 году. Создана основа для подготовки согла
шений о сотрудничестве по таким перспективным направлениям, как тор
говля, машиностроение, энергетика, нефтехимия, фармацевтика, культу
ра. Одним из направлений расширения договорно-правовой базы должна
стать работа над проектами соглашений о сотрудничестве в области воз
душного и морского транспорта.
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Важнейшим событием в двусторонних отношениях Беларуси и Вьетна
ма в прошедшем году явился визит в СРВ Премьер-министра Республики
Беларусь С. Сидорского. В рамках визита были обсуждены основные на
правления развития двусторонних отношений, достигнут ряд практических
договоренностей, в том числе о совершенствовании договорно-правовой
базы, передачи технологий, взаимодействии в научно-технической обла
сти. В Торгово-промышленной палате Вьетнама состоялся бизнес-форум
«Вьетнам – Беларусь» с участием Премьер-министра Республики Беларусь,
руководителей ведущих белорусских предприятий, представителей госу
дарственных органов и деловых кругов СРВ. Активизация торгово-эконо
мического взаимодействия по конкретным направлениям, которая явилась
главным результатом визита, имеет долгосрочный характер, что позволяет
прогнозировать увеличение экспорта и товарооборота в 2005–2006 годах.
За прошедшие 15 лет Вьетнам осуществил серьезные преобразования
в экономике, что позволило ему достичь крупных успехов в своем эконо
мическом развитии и удвоить национальное богатство. Вьетнам значи
тельно укрепил свои позиции на мировом рынке. В 2004 году он занимал
первое место в мире по поставкам черного перца, второе – по поставкам
риса, кофе и орехов кешью, четвертое – каучука. Вьетнам остается круп
ным мировым экспортером овощей и фруктов, морепродуктов, угля, сы
рой нефти, товаров легкой промышленности. Эта страна с 80-миллион
ным населением является одной из наиболее динамично развивающихся
стран Юго-Восточной Азии, имеет высокие темпы экономического роста,
крепкие связи с соседними государствами – Китаем, Лаосом, Камбоджей,
Таиландом, как на двустороннем уровне, так и в рамках Ассоциации стран
Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В рамках реализации межправительственных договоренностей в 1997 году
создана Белорусско-Вьетнамская межправительственная комиссия по тор
гово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Уже прове
дены четыре заседания Комиссии. Очередное заседание планируется про
вести в Ханое в III квартале 2005 года.
Приоритетным направлением внешней политики Вьетнама являют
ся отношения со странами АСЕАН, в том числе по завершению создания
зоны свободной торговли. Создание во Вьетнаме совместных производств
по сборке грузовых автомобилей, карьерных самосвалов и тракторов,
а также сети станций технического обслуживания позволит в дальнейшем
распространить поставки белорусских товаров на весь регион Юго-Вос
точной Азии на льготных условиях. Определяющей задачей нашего при
сутствия на рынке Вьетнама является создание экономической базы для
роста экспорта за счет создания сборочных производств, применения
новых форм участия в крупных инвестиционных проектах и достижение
486

в 2005–2006 годах уровня экспорта в СРВ в объеме 32–35 млн долл. США,
что соответствует росту экспорта на 70 % в сравнении с 2003 годом.
Для реализации потенциала двусторонних отношений в 2005–2006 го
дах планируется открытие в СРВ представительств концерна «Белнеф
техим» (ПО «Беларуськалий»), РУПП «БелАЗ», организация сборочных
производств техники предприятий «БелАЗ», «МТЗ», «МАЗ», «МЗКТ», соз
дание центра проектирования интегральных схем, расширение использо
вания белорусской техники и технологий в строительстве ГЭС и других
объектов инфраструктуры, разведка и освоение месторождений полезных
ископаемых Вьетнама, увеличение закупок каучука, сельскохозяйствен
ной и фармацевтической продукции, создание СП с участием белорусско
го капитала, организация воздушных сообщений.
Совместные планы РУП «МТЗ» и корпорации «Меконг» предусматрива
ют поставки во Вьетнам тракторов «Беларус» в количестве не менее 200 ед.
в год, а также создание сборочного производства тракторной техники МТЗ
с двигателями мощностью от 30 до 150 л. с. (в том числе для реализации на
рынке других стран АСЕАН). Получены необходимые разрешения, согла
сована проектная документация, заключены контракты и лицензионные
договора вьетнамского партнера с РУП «МАЗ» на сборочное производство
8 моделей автомобилей. Рассматриваются предложения дизельной ком
пании «Шонг Конг» по сборке белорусских двигателей, а также компании
«Винапро» по производству на их базе дизель-генераторных станций.
Вьетнамской стороной изучаются возможности сотрудничества с Мин
ским заводом колесных тягачей по производству специальной автомо
бильной техники для нужд нефтегазодобывающей, энергетической, стро
ительной и других отраслей.
Научно-техническое сотрудничество должно стать для нас одним из
стратегических направлений взаимодействия. Беларусь обладает высо
ким научным потенциалом и развитой базой для создания и продвижения
новых технических достижений, инновационных технологий. Вьетнам,
в свою очередь, может стать реальным потребителем разработок белорус
ских научных организаций в связи с высокими темпами и объемами мо
дернизации производства.
Основными направлениями развития двустороннего научно-техниче
ского сотрудничества являются реализация совместных проектов в обла
сти научных исследований и разработки технологий, меры по увеличению
экспорта технологий, передача опыта в реализации проектов, представля
ющих интерес для вьетнамской стороны. В настоящее время между НПО
«Интеграл» и холдингом «Industrial Machinery and Instruments Holding»
подписано Соглашение о реализации проекта создания Центра проекти
рования интегральных схем в г. Ханое. Проведены встречи и достигнуты
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договоренности о сотрудничестве Института ядерных исследований (г. Да
лат) при Вьетнамской комиссии по атомной энергии с Объединенным ин
ститутом энергетических и ядерных исследований Беларуси.
Научно-техническим контактам способствует осуществляемое с 1962 года
сотрудничество в области образования. В период 1962–2003 годов в Бела
руси было подготовлено более тысячи вьетнамских специалистов с выс
шим образованием, в том числе кандидаты наук и доктора наук. Многие
граждане Вьетнама закончили техникумы и профессионально-техниче
ские училища Беларуси. Белорусские преподаватели выезжали во Вьет
нам для долгосрочной педагогической работы. Между странами действует
межправительственное соглашение в области образования, по которому
предусматривается ежегодный обмен десятью студентами и аспиранта
ми на бесплатной основе. Вьетнамская сторона активно использует дан
ную квоту, например, граждане Вьетнама обучаются в аспирантуре БГУ.
В 2003/04 учебном году в белорусских вузах обучались 150 вьетнамских
студентов. При этом отмечается тенденция роста числа вьетнамских граж
дан, выезжающих на учебу в Беларусь.
В рамках содействия торгово-экономическому сотрудничеству разви
вается белорусско-вьетнамское межбанковское сотрудничество, направ
ленное на улучшение системы взаиморасчетов и расширение примене
ния гибких схем финансирования поставок. ОАО «Белвнешэкономбанк»
и «Вьеткомбанк» (Банк по внешнеторговой деятельности Вьетнама) раз
вивают корреспондентские отношения.
Поступательно развивается сотрудничество между регионами Вьетна
ма и Беларуси. В 2004 году в ходе визита в г. Ханой Председателем Мин
горисполкома и Председателем Народного комитета г. Ханоя подписано
Соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами Минском и Ха
ноем. Вьетнамской стороной высказана заинтересованность в расшире
нии контактов в сфере образования, строительства, развития городской
инфраструктуры и коммунального хозяйства, туризма, промышленного
производства. В 2005 году планируется обмен визитами делегаций горо
дов, ведется работа по заключению аналогичных соглашений между горо
дами Минском и Хошимином, а также г. Данангом и одним из областных
городов Беларуси. Анализ направлений и специфики развития провинций
является определяющим в плане региональной сегментации интересов бе
лорусских экспортеров и обуславливает необходимость расширения дипло
матического присутствия в других регионах Вьетнама. На первом этапе –
это открытие в 2005 году Генерального консульства Республики Беларусь в
г. Хошимине, которое создаст дополнительные возможности для развития
экономического сотрудничества. В настоящее время доля г. Хошимина со
ставляет почти 40 % объема промышленного производства страны.
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Имеющиеся научно-технические и торгово-экономические возможно
сти Беларуси и состояние отношений с СРВ позволяют рассчитывать на
возможность использования складывающейся ситуации в целях развития
отношений с Камбоджей, Лаосом, Таиландом, Малайзией и другими стра
нами Юго-Восточной Азии.
Развитие двусторонних отношений в экономической сфере явно потре
бует дополнительных усилий со стороны предприятий Республики Бела
русь, курирующих министерств и концернов для расширения присутствия
на рынке СРВ на фоне возрастающей роли Вьетнама в Азиатско-Тихооке
анском регионе и усиления конкурентной борьбы ведущих стран мира за
этот перспективный рынок.
Александр Куцелай,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь
в Социалистической Республике Вьетнам
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 1. С. 32–36.

№ 192
ВЫТРЫМКА З ДАВЕДКІ АБ СУПРАЦОЎНІЦТВЕ БЕЛАРУСІ
З ПРАГРАМАЙ РАЗВІЦЦЯ ААН, ПАДРЫХТАВАНАЙ У МЗС
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

Не пазней сакавіка 2005 г.

<…> Сотрудничество с учреждениями, программами и фондами Орга
низации Объединенных Наций является одной из главных задач участия
Республики Беларусь в деятельности ООН. Присутствие ПРООН служит
целям поддержания и развития практических связей между нашей страной
и учреждениями системы ООН, занимающимися оказанием технической
и консультативной помощи нуждающимся странам.
Взаимодействие Беларуси с Программой развития ООН началось
в 1992 г. с открытия в Минске Представительства ООН/ПРООН и разра
ботки краткосрочной программы ПРООН для Беларуси на 1992–1994 гг.
В рамках этой программы в целях содействия решению социально-эко
номических проблем Беларуси было выделено около 1,5 млн долл. США.
После завершения краткосрочной программы была разработана и ре
ализована Страновая программа ПРООН для Беларуси на 1995–1997 гг.
Основными областями сотрудничества стали развитие людских ресурсов,
укрепление потенциала государственного управления, реструктуризация
промышленности, конверсия военных городков, проблемы ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЗС.
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В 1997 г. утверждена Страновая программа ООН для Республики Бе
ларусь на 1998–2000 гг. При содействии ПРООН в нашей стране в этот
период создана система государственного управления международным
техническим сотрудничеством, по заявкам министерств и других органов
государственного управления подготовлен перечень приоритетных про
ектов для привлечения финансирования из международных источников.
В 1999–2001 гг. Беларусь входила в состав Исполнительного совета
ПРООН. В мае 2004 г. в ходе организационной сессии ЭКОСОС наше госу
дарство вновь избрано членом Исполнительного совета ПРООН/ЮНФПА
на период 2005–2007 гг.
В настоящее время в Беларуси осуществляются две программы
ПРООН – Вторые страновые рамки сотрудничества (СРС) на 2001–
2005 годы и Программа регионального сотрудничества ПРООН для стран
Европы на 2002–2005 годы, По линии СРС ПРООН оказывает поддержку
главным образом в области социально-экономического развития, здраво
охранения и преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В период 2001–2004 гг. в стране реализовано 28 проектов технической по
мощи ПРООН, объем которой составляет около 6 млн долл. США.
Теперь осуществляется заключительный этап согласования заинтересо
ванными сторонами Третьей страновой программы сотрудничества (ТСП)
ПРООН для Беларуси на 2006–2010 годы. Данная программа соответству
ет основным положениям Национальной стратегии устойчивого развития
Республики Беларусь на период до 2020 года и целому ряду других государ
ственных программ. В соответствии с ТСП предусматривается мобилиза
ция ресурсов для финансирования процессов развития в стране в размере
более 33 млн долл. США.
В целом деятельность ПРООН в Беларуси стала заметным фактором,
способствующим решению социально-экономических проблем переход
ного периода. За 12 лет по линии Программы привлечено свыше 30 млн
долл. США. В своей деятельности ПРООН руководствуется неполитизи
рованным подходом к вопросам оказания помощи для решения существу
ющих проблем, ориентированностью на приоритеты развития и нужды
страны как получателя технической помощи.
Белорусская сторона, в свою очередь, содействует укреплению страно
вых представительств ПРООН и других учреждений системы ООН. В мае
1999 г. Президентом принято решение о создании Дома ООН в Беларуси.
На сегодняшний день на площадях Представительства ООН на ул. Кирова,
17 находятся офисы ПРООН, Фонда ООН в области народонаселения, Дет
ского фонда ООН и Департамента общественной информации, что позво
ляет формально говорить о наличии Дома ООН в нашей стране. Существо
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вание такого Дома отражено также в докладе Генерального секретаря ООН
на основной сессии Экономического и Социального Совета в июле 2002 г.
В результате консультаций Правительства Беларуси и Представитель
ства ООН/ПРООН было решено создать рабочую группу по доработке
Общего анализа по стране. Белорусская сторона внесла свои предложения
в проект ОАС, и в настоящее время он находится в стадии рассмотрения
офисом ПРООН. Наличие такого документа создаст основу для более пло
дотворной работы с международными донорами.
В последние годы ПРООН и другие учреждения системы ООН в об
ласти развития, представленные в Беларуси, придерживаются стратегии
расширения взаимодействия при разработке программ и проектов с на
циональными неправительственными организациями. Несмотря на то что
Правительство Беларуси остается главным партнером страновых учрежде
ний системы ООН, такой подход может привести к некоторому смещению
акцентов в деятельности ПРООН.
Беларусь заинтересована в сохранении неполитизированного подхода
в деятельности ПРООН и дальнейшей ее ориентации на содействие реше
нию внутренних задач в области социально-экономического, гуманитар
ного и научно-технического развития. Работа Программы в стране должна
строиться на основе внутренних приоритетов в соответствии с одобренны
ми правительством национальными стратегиями и планами в социальноэкономической, гуманитарной, научно-технической и других областях.
В целях привлечения дополнительных донорских ресурсов для осущест
вления проектов технической помощи следует освоить новый тактический
подход, заключающийся в совместном лоббировании ПРООН и прави
тельством перед международными донорами вопросов финансирования
Третьей страновой программы сотрудничества.
Привлечение дополнительных финансовых средств на основе регио
нальных и субрегиональных проектов, принимая во внимание соседство
Беларуси с Европейским союзом, а также в рамках глобальной программы
ПРООН на 2005–2007 гг. должно стать важным аспектом двусторонних от
ношений.
Эти задачи необходимо обеспечивать путем осуществления регулярных
и тесных контактов Правительства Беларуси с Администратором ПРООН
и Представителем ООН/ПРООН в стране, активного взаимодействия на
всех стадиях подготовки страновой программы в целях руководства под
готовительным процессом и ее последующей реализации, подключения
Постоянного представительства Республики Беларусь при ООН к урегу
лированию проблемных вопросов, целенаправленной работы делегации
Беларуси в Исполнительном совете ПРООН в период 2005–2007 гг. в целях
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утверждения Третьей страновой программы ПРООН для Беларуси, отвеча
ющей интересам страны, осуществления целенаправленных действий че
рез загранучреждения и в рамках участия в международных конференци
ях по установлению прямых контактов с ведущими странами-донорами,
международными финансовыми учреждениями и другими партнерами си
стемы ООН для мобилизации целевых финансовых ресурсов под проекты
ПРООН в Беларуси.
После наделения в 2004 г. Администратора ПРООН функциями коор
динатора международного постчернобыльского сотрудничества в рамках
системы ООН Программа приобрела статус головного органа ООН по этим
проблемам. Направления взаимодействия государственных органов Бе
ларуси, курирующих вопросы привлечения международной технической
помощи в целях минимизации последствий Чернобыльской катастрофы,
подлежат корректировке с учетом новой роли ПРООН.
В связи с расширением компетенции ПРООН на чернобыльском на
правлении целесообразно добиваться соответствующего кадрового укре
пления Представительства ООН/ПРООН в Беларуси и регионального бюро
ПРООН для Европы и СНГ в Братиславе.
В. Писаревич,
советник Управления международных организаций
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 1. С. 77–79.

№ 193
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ СУСТРЭЧЫ
ПРЭЗІДЭНТА БЕЛАРУСІ З ПРЭЗІДЭНТАМ РАСІІ
г. Мінск

4 красавіка 2005 г.

4 красавіка 2005 г. у г. Сочы адбылася сустрэча Прэзідэнта Беларусі
А. Лукашэнкі з Прэзідэнтам Расіі У. Пуціным.
У ходзе працяглых перамоў прынцыпова быў абмеркаваны шэраг пы
танняў, па якіх прыняты канкрэтныя рашэнні. Вялікую ўвагу прэзідэнты
надалі разгляду шляхоў узаемадзеяння ў сферы бяспекі, саюзнага будаў
ніцтва, рэфармавання Садружнасці Незалежных Дзяржаў. У бліжэйшы
час Беларусь і Расія плануюць падпісаць пагадненне ў галіне ваенна-тэх
нічнага супрацоўніцтва аб абароне інтэлектуальнай уласнасці, атрыманай
у выніку сумеснай дзейнасці. Былі пазначаны крокі па далейшай саюзнай
інтэграцыі, дзеля чаго ўрадам даручана падрыхтаваць чарговае пасяджэн
не Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы. А. Лукашэнка
ініцыяваў абмеркаванне праблем, звязаных з забеспячэннем роўных правоў
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для грамадзян дзвюх краін. Урады і Савет Міністраў Саюзнай дзяржавы
разгледзяць гэтыя пытанні і падрыхтуюць адпаведныя прапановы. Свое
часовай сталася дамоўленасць кіраўнікоў дзяржаў аб тым, што ўступленне
ў Сусветную гандлёвую арганізацыю не павінна неспрыяльна ўплываць
на дзейнасць суб’ектаў гаспадарання Беларусі і Расіі. З гэтай мэтай будуць
ажыццёўлены неабходныя захады. Частка перамоў была прысвечана пы
танням супрацоўніцтва ў энергетычнай сферы. Суразмоўнікі абмеркавалі
стратэгію паставак з Расіі ў Беларусь вуглевадароднай сыравіны. Цана на
транзіт расійскага газу праз тэрыторыю нашай краіны застанецца на ўзроўні
бягучага года. Беларусь таксама прадаставіць пэўныя падатковыя льготы
Газпраму на ўвоз абсталявання для будаўніцтва газавай інфраструктуры.
А. Лукашэнка і У. Пуцін разгледзелі сучасныя працэсы, што адбываюц
ца ў свеце і на постсавецкай прасторы. Прэзідэнты выказалі ўпэўненасць у
тым, што СНД павінна існаваць і надалей. Прайшоў абмен думкамі аднос
на працэсу стварэння Адзінай эканамічнай прасторы.
Прэзідэнт Беларусі канстатаваў адсутнасць ва ўзаемадзеянні з Расіяй іс
тотных праблем, адзначыў, што толькі за 2004 г. аб’ём узаемнага таварааба
роту павялічыўся больш чым на 40 %. Пагадзіўшыся з ацэнкай пазітыўна
га развіцця беларуска-расійскіх дачыненняў, У. Пуцін падтрымаў пазіцыю
А. Лукашэнкі і, у прыватнасці, падкрэсліў адсутнасць праблем у сферы
энергетычнага супрацоўніцтва.
Сустрэча на вышэйшым узроўні надала новы імпульс развіццю адносін
паміж дзвюма дзяржавамі.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 2. С. 23.

№ 194
ВЫТРЫМКІ З ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫІ ПРЭЗІДЭНТА РАСІІ
У. У. ПУЦІНА І ПРЭЗІДЭНТА БЕЛАРУСІ А. Р. ЛУКАШЭНКІ
ПА ВЫНІКАХ РАСІЙСКА-БЕЛАРУСКІХ ПЕРАГАВОРАЎ
г. Сочы

4 красавіка 2005 г.

А. ЛУКАШЕНКО: <…> Как никогда раньше, я это тоже хочу подчер
кнуть, мы обсуждали вопросы военно-технического сотрудничества и обо
роны нашего отечества. У нас, как вы знаете, функционирует совместная
группировка белорусско-российская на западном направлении, основой
которой являются белорусские вооруженные силы и войска Российской
Федерации западнее Москвы и части Московского военного округа. Мы
обсуждали эти проблемы и пришли к выводу, что мы и дальше будем ак
тивно работать в этом секторе, который касается безопасности наших го
сударств, нашего союза.
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Я публично хочу поблагодарить Владимира Владимировича и все внеш
недипломатическое ведомство Российской Федерации за ту беспрецедент
ную поддержку, которую оказывают нам на международной арене, особен
но в последний год и даже в последние дни. Многие из вас об этом говорят,
сегодня идет заседание постоянного комитета или комиссии ООН по пра
вам человека, где опять, в который раз, пытаются навязать всему миру
антибелорусскую резолюцию, и мы почувствовали поддержку огромной
страны – России, а также Китая, Индии в этом вопросе. И я благодарен за
эту поддержку.
Мы договорились с Владимиром Владимировичем, что примерно во
второй половине апреля, к концу апреля, мы поручаем министерствам
иностранных дел подготовить заседание Высшего Государственного Со
вета, которое пройдет в Москве, и в принципе определили его основную
повестку дня. Она будет проработана нашими МИДами и дополнительно
внесена на наше рассмотрение. И мы проведем в канун великих торжеств
это мероприятие.
Наверно, пятую часть времени мы посвятили глобальному серьезному
вопросу – 60-летию нашей Победы в Великой Отечественной войне и тем
мероприятиям, которые мы проведем и в Минске, и в Москве.
ВОПРОС: У меня вопрос к обоим президентам. Если я не ошибаюсь,
год назад во время встречи в Сочи была достигнута договоренность о вве
дении единой валюты с 1 января 2006 года. Это было сделано, насколько
я понимаю, по предложению белорусской стороны. Сохраняется ли эта
договоренность и как идет работа в этой области? <…>
В. ПУТИН: Если позволите, я начну. Что касается общей валюты, на
сколько я помню, мы договаривались о переносе сроков ее введения. Точ
ной даты мы тогда не обозначали. И сегодня мы тоже занимались этой
проблемой. Мы говорили о перспективах создания единого валютного
пространства, рассматривали сегодня и примеры международной прак
тики, которые имели место в Западной Европе и в других частях света.
Обо всем этом мы достаточно подробно говорили. Эта идея не нова. И мы
сегодня еще раз подтвердили свою готовность продолжить работу над
реализацией этого проекта, который, я считаю, чрезвычайно важен для
процессов интеграции и для судеб, я так сказал бы, народов Белоруссии
и Российской Федерации. Это очень серьезное решение. Конечно, оно
должно быть хорошо подготовлено. На экспертном уровне эта работа про
должается. И Президент Белоруссии неоднократно встречался не только
с экспертами со стороны Белоруссии, но и с российскими экспертами.
Это находится в поле зрения как белорусской стороны, как белорусского
Президента, так и в поле зрения Российской Федерации. Мы будем про
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должать эту работу. Не будем сейчас говорить о конкретных сроках введе
ния единой валюты. Надеюсь, что это состоится. <…>
А. ЛУКАШЕНКО: В подтверждение сказанного Владимиром Влади
мировичем еще раз хочу отметить, что это действительно судьбоносный
и очень важный вопрос для нашего государства, для наших народов, тем
более для белорусского народа, – по введению единой валюты. Непросто
шли в свое время переговоры по этому вопросу, потому что мы не знали,
что надо делать. Есть некие опасения: поскольку, вы помните, с разва
лом Советского Союза все республики на этом обожглись, а больше всего
пострадала Беларусь (чтоб вы знали – по исчезновению единой валюты,
когда в общем-то огромная масса советских людей ведь надеялась, что ва
люта единая будет и дальше сохранена, несмотря на развал Союза, и это
было обещано; так вот эта денежная масса осталась в Беларуси, а това
ры мы поставляли в другие республики. Таким образом, наша экономика
потеряла огромные деньги. То есть мы в свое время на этом очень обо
жглись). И есть некая настороженность – и руководства, не скрою, и моя
осторожность – в этом вопросе. Поэтому, когда встречались в Сочи, я об
этом честно и откровенно рассказал. И мы отметили, что эксперты очень
серьезно поработали в этом плане, и мы вряд ли, Владимир Владимиро
вич, можем предъявить какие-то претензии. Они солидно подготовили на
мировом уровне, можно сказать, определенные вопросы. Возникли неко
торые опасения, и ситуация изменилась. Поэтому Владимир Владимиро
вич правильно сказал, что мы в поле зрения держим эту проблему. Наши
эксперты во главе с руководителями Центробанка и Национального бан
ка Белоруссии работают в этом направлении, и эта проблема с повестки
дня никогда не снималась и снята не будет, как и проблема Конституци
онного акта, где мы тоже с некоторой долей опаски прорабатывали не
которые вопросы.
Вы помните, в Сочи мы вели разговор на эти темы. Тогда честно и от
кровенно вам сказали, что мы выносим за скобки эти две проблемы, но это
не значит, что мы уходим от их решения. О них, кстати, мы договорились
в общем-то – в контексте новых появившихся проблем по этим направ
лениям. Валюта СНГ и другие вопросы будут обсуждаться в преддверии
заседания Высшего Госсовета, именно в самом Государственном Совете,
как мы определимся с Президентом Российской Федерации. Так что этот
вопрос остается в поле зрения. И я подтверждаю все, что сказано Влади
миром Владимировичем только что.
ВОПРОС: У меня вопрос к обоим президентам. Неоднократно заяв
лялось, что белорусы и россияне должны пользоваться равными правами
в пределах Союзного государства. Но, как известно, проблема остается,
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и вы сказали, что эта тема вами обсуждалась. Если можно поподробнее,
какие шаги планируется сделать в ближайшее время для того, чтобы урав
нять в правах граждан наших стран?
В. ПУТИН: Да, сегодня Александр Григорьевич поднимал ряд вопросов
из этой сферы. Они касаются налогообложения граждан России и Бело
руссии, и соответственно приезд граждан Белоруссии в Россию или, на
оборот, российских граждан в Белоруссию. Например, речь идет о налоге
на физических лиц, речь идет также о пенсионном обслуживании граждан
России и Белоруссии соответственно на той и другой территории. Мы до
говорились о том, что поручим правительствам рассмотреть эти вопросы,
проинвентаризировать их и сделать предложение, которое бы способство
вало выравниванию прав граждан России и Белоруссии соответственно на
территориях обоих государств.
А. ЛУКАШЕНКО: Уважаемые друзья, мы договорились с Владимиром
Владимировичем, что мы поручаем нашим правительствам рассмотреть
эти конкретные вопросы прав россиян в Белоруссии и белорусов в России,
рассмотреть в союзном Совмине и в правительствах Беларуси и России.
Так мы констатировали. Это касается пенсионного обеспечения и налого
обложения, других вопросов. В целом сделать так, как журналисты очень
точно в свое время определили, чтобы россияне в Белоруссии и белорусы
в России не были иностранцами, и наполнить этот процесс реальным со
держанием. Такое поручение мы своим правительствам сегодня отдадим и
до заседания Высшего Госсовета выработаем какой-то путь решения этих
проблем.
ВОПРОС: У меня вопрос к двум президентам. Не могли бы вы попод
робнее рассказать, обсуждали ли вы вопросы газовых проблем, в частно
сти создание совместного газового предприятия, развития газовых сетей,
вопросы тарифов и цен? Спасибо.
В. ПУТИН: Да, обсуждали. Не могу сказать, что мы этому уделили ос
новное внимание, но значительное время в контексте обсуждения эко
номического взаимодействия было уделено и вопросам нашей совмест
ной работы в сфере энергетики. Это касается и поставок энергосырья
в Белоруссию, и транспортировки через территорию Белоруссии наших
энергоносителей в Западную Европу. Мы договорились о том, что постав
щики будут придерживаться договоренностей между собой, которые на
настоящий момент заключаются в следующем. Партнеры договорились
на уровне хозяйствующих субъектов, о том, что Газпром сохранит суще
ствующий на этот год уровень цен на газ для Белоруссии и на 2006 год.
Белорусские партнеры, в свою очередь, сделают все для того, чтобы обе
спечить деятельность Газпрома на территории Белоруссии. Прежде всего
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это касается организации работ по поставкам газа на экспорт. Речь идет
о помощи Газпрому в получении соответствующих прав на земельные
участки под газоперекачивающими станциями, аренды земли под трубо
проводом и некоторых других мероприятий административного и хозяй
ственно-правового сопровождения и тех планов, которые имеет Газпром
в связи со своей экспортной деятельностью. Такая договоренность между
хозяйствующими субъектами имеется, и мы констатируем, что мы ее бу
дем поддерживать.
А. ЛУКАШЕНКО: Владимир Владимирович дал исчерпывающий ответ
на этот вопрос. Мы действительно в этом ключе обсуждали эту проблему,
немного заглядывали в стратегию наших отношений в области поставок
Российской Федерации через Беларусь углеводородного сырья, нефти и
газа, в частности. Вы правильно задали вопрос, но хочу подчеркнуть, что
мы утвердили, можно сказать, те решения, которые уже приняты «Газпро
мом» и белорусским предприятием «Белтрансгаз», по развитию транс
портной системы Российской Федерации в Белоруссии, в том числе экс
портно-транспортной системы. Я очень благодарен за понимание этого
вопроса.
Действительно, мы сохраняем цены этого года в 2006 году на газ для
России и Республики Беларусь. Газпром об этом попросил, чтобы мы, как
сказал Владимир Владимирович, предоставили в аренду земельные участ
ки для строительства перекачивающих станций и самого газопровода.
А мы заинтересованы в этом. Прохождение этих артерий через Беларусь
усиливает саму Беларусь. Это ей экономически выгодно. Это естествен
но. Мы гарантируем полное право и беспрепятственную транспортировку
газа через Беларусь в Европу. Более того, Газпром попросил Правитель
ство Беларуси, чтобы мы предоставили налоговые льготы Газпрому для
строительства газовой инфраструктуры на территории Белоруссии. Такие
льготы будут предоставлены, поскольку сохраняется цена на газ этого года
в будущем году. И цена транзита через Белоруссию остается в 2006 году
на уровне этого года. Еще раз подчеркиваю, сегодня не мы, президенты,
инициировали эти вопросы, не правительства, а именно хозяйствующие
субъекты: Газпром и «Белтрансгаз». Мы только с ними согласились, утвер
дили эти вопросы. И это хорошо.
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ. Пресс-конференция Президента России В. В. Путина и Президента Белоруссии А. Г. Лукашенко по итогам российско-белорусских переговоров, Сочи, 4 апреля 2005 года. http://www.mid.ru/ns-rsng.nsf/6bc38aceada6e44b43256
9e700419ef5/432569d800221466c3256fda002b3070?OpenDocument
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№ 195
АДКАЗ НАМЕСНІКА НАЧАЛЬНІКА ЎПРАЎЛЕННЯ
ІНФАРМАЦЫІ МЗС БЕЛАРУСІ НА ПЫТАННЕ
КАРЭСПАНДЭНТА ТЭЛЕКАМПАНІІ «АНТ»
г. Мінск

7 красавіка 2005 г.

Пытанне: У ходзе візіту Прэзідэнта Украіны Віктара Юшчанкі ў ЗША
прэзідэнты дзвюх краін падпісалі дакумент, у якім гаворыцца аб падтрым
цы ЗША і Украінай свабоды ў Беларусі і на Кубе. Як Вы можаце пракамен
ціраваць гэтую заяву?
Адказ: Беларускія пытанні будуць рашацца толькі выключна Беларус
сю. Вынясенне на абмеркаванне ў ходзе двухбаковай сустрэчы прэзідэн
таў Украіны і ЗША ўнутраных спраў Беларусі не ўпісваецца ў агульны
кантэкст традыцыйна сяброўскіх добрасуседскіх дачыненняў паміж Бела
руссю і Украінай, у тым ліку нядаўна пацверджаных у ходзе міжурадавай
Беларуска-Украінскай камісіі па пытаннях гандлёва-эканамічнага супра
цоўніцтва.
Мы здзіўлены гэтым фактам. Маецца інфармацыя, ім нямала здзіўлены
і ва Украіне. Спадзяёмся, што дадзены факт не сведчыць аб неўгрунтава
насці знешняй палітыкі Украіны. Мы – за наладжванне канст р
 уктыўных
і шчыльных адносін Украіны са Злучанымі Штатамі. Але не за кошт Рэс
публікі Беларусь.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 2. С. 49.

№ 196
ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРЭС-СЛУЖБЫ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ АБ НАРАДЗЕ Ў А. Р. ЛУКАШЭНКІ ПА ВЫНІКАХ
ЯГО СУСТРЭЧЫ З ПРЭЗІДЭНТАМ РАСІІ У. У. ПУЦІНЫМ
г. Мінск

8 красавіка 2005 г.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка заявіў сёння аб тым, што ён
будзе штомесяц праводзіць нарады з вышэйшымі службовымі асобамі,
членамі ўрада, сваімі памочнікамі і кіраўнікамі цэнтральных СМІ. Аб гэ
тым кіраўнік дзяржавы заявіў 8 красавіка ў ходзе першай такой нарады,
прысвечанай вынікам сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным.
«Мы пераканаліся ў тым, што такія нарады на ўзроўні прэзідэнта пат
рэбныя і карысныя», – упэўнены Аляксандр Лукашэнка. Яны даюць маг
чымасць інфармаваць аб найбольш важных падзеях у краіне і размаўляць
з кіраўніком дзяржавы, задаваць яму пытанні, на якія неабходна неадклад
нае рэагаванне прэзідэнта, адзначыў беларускі лідар.
498

Падводзячы вынікі сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам
Пуціным, Аляксандр Лукашэнка заявіў: «Перагаворы прайшлі ў вельмі
добразычлівым тоне. Гэта была адна з самых выніковых сустрэч, і яна ад
павядала асноўным задачам нашай інтэграцыі».
Падкрэсліўшы, што праведзенае абмеркаванне мела вельмі сур’ёзны ха
рактар, прэзідэнт асабліва вылучыў эканамічную складовую перагавораў.
«Беларусь займае другое месца ў тавараабароце Расійскай Федэрацыі, мы
ідзём фактычна ўпоравень з Германіяй. Аб’ём узаемнага гандлю перавы
сіў 17 мільярдаў долараў ЗША, павялічыўся больш як на 40 працэнтаў за
мінулы год», – сказаў кіраўнік дзяржавы.
Асаблівае месца ў эканамічных сувязях дзвюх краін займае Масква, дзе
сканцэнтраваны вялізныя фінансавыя рэсурсы. I мэр Масквы Юрый Луж
коў стварыў усе неабходныя ўмовы для развіцця ўзаемавыгаднага гандлю
з Беларуссю. Мы павінны максімальна выкарыстоўваць гэтыя магчымасці,
упэўнены прэзідэнт.
Адным з важнейшых вынікаў сочынскай сустрэчы Аляксандр Лукашэн
ка назваў дамоўленасць аб захаванні тарыфаў на прыродны газ для Белару
сі ў 2006 годзе на ўзроўні 2005 года. Са свайго боку, наша рэспубліка захавае
максімальна прымальныя ўмовы для далейшага развіцця і нарошчвання
аб’ёмаў транспарціроўкі расійскага газу праз тэрыторыю Беларусі. Акра
мя таго, прэзідэнт адзначыў, што не існуе ніякіх праблем з заключэннем
доўгатэрміновых, да 2020 года, дамоўленасцяў аб аб’ёмах пастаўкі ў Бела
русь паліўна-энергетычных рэсурсаў.
Наступны сур’ёзны блок, на якім засяродзіў увагу Аляксандр Лука
шэнка, – роўныя правы грамадзян Беларусі і Расіі. У першую чаргу гэта
датычыцца адзінай стаўкі падаходнага падатку. Сёння для беларусаў, якія
працуюць у Расіі, яна ў некалькі разоў вышэйшая, чым для расіян, якія
працуюць у нашай краіне. Не вырашаны расійскім бокам усе неабход
ныя пытанні і ў сферы аховы здароўя. Грамадзянам Беларусі на тэрыторыі
Расійскай Федэрацыі аказваецца толькі неадкладная медыцынск
 ая дапа
мога, у той час як расіянам у Беларусі прадастаўляецца яшчэ і планавая
медыцынская дапамога: гэта значыць яны могуць звяртацца ў беларускія
медыцынскія ўстановы ў сувязі з хранічнымі захворваннямі і для правядзення планавых аперацый.
Не менш актуальная праблема – праблема пенсій. Пры пераездзе ў Бе
ларусь пенсіі расіянам пераафармляюцца максімум на працягу шасці меся
цаў. I ўсе нявыплачаныя за час афармлення пенсій сродкі кампенсуюцца.
А ў Расійскай Федэрацыі такая працэдура можа расцягнуцца і на паўтара
года. Пры гэтым кампенсуецца пенсія толькі за шэсць месяцаў.
Даручэнні па забеспячэнню роўных правоў грамадзян Беларусі і Расіі
дадзены ўрадам.
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У цэнтры ўвагі кіраўнікоў дзяржаў, паводле слоў Аляксандра Лукашэн
кі, былі пытанні супрацоўніцтва ў ваеннай сферы і ў галіне бяспекі.
Дарэчы, у многіх СМІ як Расіі, так і Беларусі было адзначана, што
наглядным прыкладам такога паспяховага ўзаемадзеяння сталі нядаўна
праведзеныя на тэрыторыі Беларусі вучэнні з удзелам расійскай авіяцыі.
Расійскія лётчыкі канстатавалі не толькі высокі ўзровень падрыхтоўкі бе
ларускіх афіцэраў, але і адсутнасць праблем, а таксама поўнае ўзаемаразу
менне пры выкананні пастаўленых задач.
Прэзідэнты падрабязна абмеркавалі падрыхтоўку да святкавання
60-годдзя Вялікай Перамогі.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў ходзе сустрэчы закраналіся пы
танні адзінай валюты і стварэння Канстытуцыйнага акта. Прэзідэнты Бе
ларусі і Расіі пагадзіліся з тым, што неабходна сур’ёзная прапрацоўка гэтых
двух аспектаў саюзнага будаўніцтва.
Акрамя таго, прэзідэнты пацвердзілі раней дасягнутыя дамоўленасці
аб каардынацыі дзеянняў на міжнароднай арэне, аб узгадненні крокаў
пры ўступленні ў СГА, а таксама абмяняліся думкамі аб перспектывах раз
віцця Адзінай эканамічнай прасторы Беларусі, Расіі, Казахстана і Укра
іны, Еўразійскага эканамічнага супольніцтва, Садружнасці Незалежных
Дзяржаў.
Закрануўшы тэму так званых «каляровых» рэвалюцый на постсавецкай
прасторы401, прэзідэнт заявіў аб тым, што ў яго наконт гэтага «няма насця
рожанасці». У краіне стабільная сітуацыя, дынамічна развіваецца эканомі
ка, павялічваецца дабрабыт грамадзян. Гэта і з’яўляецца галоўнай асновай
стабільнасці ў Беларусі. «У нас няма той прычыны, таго фону, каб людзям
збірацца на плошчах», – падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
Прэзідэнты дамовіліся, адзначыў Аляксандр Лукашэнка, аб правядзен
ні Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы ў Маскве ў канцы
гэтага месяца.
У ходзе абмену думкамі з членамі ўрада прэзідэнт асаблівую ўвагу ўдзя
ліў рэалізацыі палажэнняў указа аб неадкладных мерах па падтр
 ымцы
прадпрымальніцтва. Кіраўнік дзяржавы ў катэгарычнай форме запатраба
ваў жорсткага кантролю за зніжэннем, як і прадугледжана ва ўказе, паме
раў арэнднай платы з індывідуальных прадпрымальнікаў і ўпарадкавання
механізма яе ўстанаўлення і спагнання.
Паводле слоў прэзідэнта, таксама павінен быць устаноўлены строгі кан
троль, павінны рашуча спыняцца незаконныя паборы з індывідуальных
прадпрымальнікаў.
«Звязда». 2005. 9 красавіка.
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№ 197
З ПАВЕДАМЛЕННЯЎ ПРЭС-СЛУЖБЫ ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ І БЕЛТА АБ АДКАЗАХ
А. Р. ЛУКАШЭНКІ НА ПЫТАННІ ЖУРНАЛІСТАЎ
14 красавіка 2005 г.*

г. Мінск

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўчора пабываў у раёне пра
вядзення комплексных ваенных вучэнняў – на палігоне ВПС і ППА «Да
манава». Там кіраўніка дзяржавы сустрэлі Дзяржаўны сакратар Савета
Бяспекі Генадзь Нявыглас, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь Віктар Шэйман, Міністр абароны Леанід Мальцаў402, старшыня
Брэсцкага аблвыканкама Канстанцін Сумар. <…>
У ходзе паездкі прэзідэнт адказаў на шматлікія пытанні журналістаў.
Дзесяць пытанняў парадку дня маючага адбыцца ў Маскве пасяджэн
ня Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы гатовы, яшчэ 5 –
прапрацоўваюцца, паведаміў кіраўнік дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка не
выключыў, што на пасяджэнні ВДС будуць абмяркоўвацца пытанні, што
датычацца распрацоўкі Канстытуцыйнага акта і ўвядзення адзінай валюты.
Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што на будучай сустрэчы плануецца раз
гледзець праблемы прадастаўлення роўных правоў грамадзянам Беларусі і
Pacіі ў галіне аховы здароўя, адукацыі, падаткаабкладання і ў іншых сфе
рах. Акрамя таго, будзе абмеркавана падрыхтоўка да святкавання 60-год
дзя Вялікай Перамогі.
Пытанні распрацоўкі і прыняцця Канстытуцыйнага акта Саюзнай
дзяржавы і ўвядзення адзінай валюты павінны вырашацца ў адным паке
це, падкрэсліў прэзідэнт Беларусі.
«Мы заўсёды на гэтым настойвалі. Таму што паўстае пытанне: калі мы
ўвядзём адзіную валюту Беларусі і Расіі, то далей што? У імя чаго мы ўсё
гэта рабілі? Адказы на гэта павінны ляжаць у плоскасці Канстытуцыйна
га акта, таму нам не пазбегнуць пакетнага вырашэння гэтых пытанняў», –
сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт таксама падкрэсліў, што, на думку беларускага боку, Канс
тытуцыя беларуска-расійскага саюза не павінна быць слабейшая за цяпер
існуюч
 ы вялікі дагавор аб стварэнні Саюзнай дзяржавы. «Тут таксама ёсць
пытанні, мы вядзём у гэтым плане дыялог. А сутнасць уся зводзіцца да таго,
што гэта павінен быць саюз раўнапраўных дзяржаў. Гэта тэма стратэгічнага
плана не здымаецца», – падкрэсліў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў цяперашніх беларуска-расійс
кіх інтэграцыйных адносінах ёсць «нявырашаныя тэмы, па якіх трэба пры
*
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маць рашэнні». «Чым глыбей мы ў гэты працэс “улазім”, тым больш з’яў
ляецца пытанняў, якія трэба вырашаць», – дадаў кіраўнік дзяржавы.
Беларусь не здымае пытання аб вяртанні Украінай дзяржаўнага доўгу,
сказаў таксама Аляксандр Лукашэнка.
«Які механізм вырашэння гэтай праблемы мы знойдзем, гэта ўжо
справа нашых урадаў. Сустракаліся і міністры замежных спраў, і віцэпрэм’еры Беларусі і Украіны нядаўна ў Кіеве вялі перагаворы. Магчыма,
яшчэ прэм’ер-міністры дзвюх краін будуць сустракацца. Гэта нармальны
рух. Мы з прэзідэнтам Украіны, як толькі будуць падрыхтаваны пытанні
і асноўная база, сустрэнемся і абмяркуем перспектывы нашага супрацоў
ніцтва», – падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.
Гандлёва-эканамічныя адносіны паміж Беларуссю і Украінай развіва
юцца стабільна, адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
Разам з тым кіраўнік дзяржавы сказаў, што трэба абсалютна спакойна
адносіцца да такіх непрадуманых заяў, якія былі зроблены ў Вашынгтоне
ўкраінск
 ім бокам*. «Падпісанне адпаведнай заявы – фактычна ўмяшанне
ва ўнутраныя справы суверэннай дзяржавы. Ва Украіне, калі аб гэтым да
ведаліся, адразу ж унеслі ў Раду пытанне і асудзілі такія дзеянні Віктара
Юшчанкі», – падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
«Дэмакратызаваць Беларусь мы будзем самі. I памочнікі нам тут не пат
рэбны ні з Кіева, ні з Вашынгтона, ні з іншых гарадоў планеты, – заявіў
беларускі лідар. – Мы можам самі разабрацца са сваімі праблемамі. У іх
праблем больш, чым у нас, няхай яны іх і вырашаюць».
Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, ён даў ураду даручэнне прапраца
ваць вынікі ўступлення Беларусі ў СГА пазней за іншыя краіны. «Страху
ў нас ніякага няма. Вы бачыце, я цяпер эканоміку падводжу да таго, што
нам хочаш не хочаш давядзецца працаваць у Сусветнай гандлёвай аргані
зацыі. I калі раптам заўтра нам давядзецца ўступаць у гэту арганізацыю,
то страты, паводле першых ацэнак, калі спецыялісты дакладна падлічы
лі, складуць 80–100 мільёнаў долараў для асобных прадпрыемстваў. Лёг
кая прамысловасць, за якую мы непакоімся, сёння фактычна працуе ва
ўмовах СГА. Па многіх пазіцыях пры ўступленні ў Сусветную гандлёвую
арганізацыю мы выйграем. Таму гэта не будзе нейкай катастрофай, калі
мы пазней за нашых суседзяў уступім у СГА. Мы ўжо фактычна да гэтага
прыстасаваліся. Будуць нейкія шурпатасці, але мы іх перажывём», – заявіў
Аляксандр Лукашэнка.
«Расія пастаўляе Беларусі па ўнутраных цэнах усе віды ўзбраення, у якіх
мы зацікаўлены», – падкрэсліў прэзідэнт.
«Што датычыцца дыслакацыі ў Беларусі некалькіх дывізіёнаў зенітнаракетных сістэм С-300, то гэта пытанне вырашанае. Цяпер неабходна пры
*
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весці іх у ідэальны стан. Яны будуць рамантавацца на базах вытворчасці,
у Расіі, – адзначыў кіраўнік дзяржавы. – Зенітна-ракетныя сістэмы пла
нуецца ўстанавіць на пэўных напрамках, там, дзе нам гэта патрэбна. Для
іх абслугоўвання патрэбны будуць амаль 750 афіцэраў і ваеннаслужачых».
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што «мы ўзмацняем сваю проціпавет
раную абарону на заходнім напрамку. Заходняя ППА – агульная абарона
Беларусі і Расіі». Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, гэтыя праблемы закра
наліся ў ходзе сустрэчы з Прэзідэнтам Расійскай Федэрацыі Уладзімірам
Пуціным, і па іх прынята канчатковае рашэнне.
Кіраўнік беларускай дзяржавы перакананы, што пытанне цаны пры
роднага расійскага газу, які пастаўляецца ў рэспубліку, не трэба ўвязваць
з уступленнем Расіі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю. Расія цяпер вядзе
перагаворы і патрабуе пры ўступленні ў СГА своеасаблівага часовага ладу,
калі ў Расійскай Федэрацыі, зыходзячы з яе ўмоў і эканомікі, цэны на газ
будуць ніжэйшыя, чым у свеце.
«Таму страху ніякага няма: мы фактычна будзем у аднолькавых умовах
з Расійскай Федэрацыяй па цэнах на газ: цэны ў нас будуць не вышэйшыя,
чым у Расіі, але ніжэйшыя, чым сусветныя. У гэтым годзе мы будзем плаціць
46 долараў ЗША за тысячу кубаметраў газу – мы так плацім і цяпер. I ў на
ступным годзе будзе 46 долараў за тысячу кубаметраў газу за тыя паслугі, якія
мы Газпраму прадаставім з нашага боку. Лічыце, што мы ў Сочы падарылі
нашаму народу амаль 200 мільёнаў долараў ЗША. Для эканомікі гэта такса
ма грошы, і немалыя», – сказаў прэзідэнт.
У ходзе наведвання раёнаў правядзення ваенных вучэнняў прэзідэнт
краін
 ы Аляксандр Лукашэнка падвёў іх папярэднія вынікі. Кіраўнік дзяр
жавы ўзнагародзіў ваеннаслужачых, якія вызначыліся. Практычна ўвесь
задзейнічаны асабовы састаў, уключаючы камандзіраў, прызваны з запасу.
Падрабязны аналіз вучэнняў і канчатковыя іх вынікі будуць падведзены
пазней на нарадзе ў прэзідэнта.
«Звязда». 2005. 14 красавіка.

№ 198
ВЫТРЫМКА З ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫІ НАМЕСНІКА МІНІСТРА
ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ В. ГАЙСЁНКА,
ПРЫСВЕЧАНАЙ ГАДАВІНЕ ЧАРНОБЫЛЬСКАЙ КАТАСТРОФЫ
г. Мінск

21 красавіка 2005 г.

В. Гайсенок: Добрый день всем присутствующим.
Прошло 19 лет после Чернобыльской аварии. Эта трагедия оказала
и продолжает оказывать существенное негативное влияние на жизнь на
ших людей, на социально-экономическое развитие Республики Беларусь
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в целом. Очевидно, что небольшая и сравнительно небогатая по европей
ским меркам страна, какой является Беларусь, не в состоянии в одиночку
ликвидировать все последствия аварии. Напомню известную информацию:
нанесенный нашей стране ущерб составляет 32 годовых бюджета 1985 г.,
или 235 млрд долл. США. С 1991 г. на преодоление последствий аварии
мы израсходовали 13 млрд долл. США. Поэтому развитие международного
чернобыльского сотрудничества является одним из приоритетных направ
лений деятельности Министерства иностранных дел и загранучреждений
Республики Беларусь. Этому вопросу – международному чернобыльско
му сотрудничеству – и посвящена наша пресс-конференция. Специально
подчеркиваю это, ибо проблема ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
весьма многоплановая. Моя задача сегодня – осветить вопросы деятель
ности МИД в рамках этой проблемы.
Необходимо отметить, что с каждым прошедшим после аварии годом
становится все труднее сохранять адекватное восприятие чернобыльской
проблематики международным сообществом, наращивать объемы между
народной помощи, находить новые эффективные формы работы с донора
ми. Это обусловлено целым рядом причин. Среди них – новые глобальные
вызовы и угрозы, такие как терроризм, эпидемии, глобальные природные
катастрофы, которые неизбежно становятся более приоритетной темой
для органов и учреждений системы ООН и государств-доноров. Наши
основные постчернобыльские проблемы носят гуманитарный и эконо
мический характер. Большинство же государств-доноров сегодня основ
ное внимание уделяет безопасности непосредственно ЧАЭС, и в первую
очередь, объекту «Укрытие». Можно отметить также отсутствие единой
оценки масштабов аварии и тяжести ее последствий на международном
уровне. Хронической проблемой является и невысокая эффективность
существующих координационных механизмов ООН. Не секрет также, что
среди наших традиционных партнеров наблюдается определенная психо
логическая усталость. Я перечислил эти проблемы не для того, чтобы по
жаловаться на объективные трудности, а чтобы обратить ваше внимание
на проблемы, с которыми мы сталкиваемся.
Основная цель международного чернобыльского сотрудничества – при
влечение в Беларусь зарубежной помощи от международных организаций,
средств стран-доноров и развитие сотрудничества с благотворительными
неправительственными организациями. Свою задачу на этом треке Мини
стерство иностранных дел видит, прежде всего, в создании благоприятных
условий для эффективного развития сотрудничества через продвижение
новых международных инициатив, поддержании и развитии политиче
ских и координационных механизмов этого сотрудничества, информиро
вании международной общественности о последствиях Чернобыльской
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катастрофы и сохранении чернобыльской проблематики в международ
ной повестке дня.
Работу по этим направлениям Министерство иностранных дел ведет
в тесном контакте с Комчернобылем и другими заинтересованными ве
домствами. Остановлюсь на некоторых ее итогах и результатах.
В последние годы международное чернобыльское сотрудничество по
лучило новый импульс. Это произошло в 2002 г., когда миссией экспер
тов ООН был подготовлен доклад «Гуманитарные последствия аварии на
Чернобыльской АЭС: стратегия реабилитации». В докладе были даны ре
комендации об изменении приоритетов международного чернобыльского
сотрудничества, переходу от оказания чрезвычайной гуманитарной помо
щи к содействию устойчивому развитию пострадавших территорий. Этот
подход активно продвигался и Республикой Беларусь на протяжении ряда
лет и в настоящее время является общепризнанным на международном
уровне. Свидетельством признания этого подхода в рамках ООН стала пе
редача в 2004 г. функции по координации чернобыльского сотрудничества
из Управления Секретариата ООН по координации гуманитарной деятель
ности в Программу развития ООН. Таким образом, ООН определила в ка
честве своего основного приоритета чернобыльского сотрудничества для
нашей страны содействие устойчивому развитию пострадавших регионов.
Важным инструментом для создания благоприятных политических
и организационных условий для развития международного чернобыль
ского сотрудничества являются чернобыльские резолюции, принимаемые
Генеральной Ассамблеей ООН на двухгодичной основе. Эти резолюции
непосредственно влияют на степень вовлеченности в международное чер
нобыльское сотрудничество и активность органов и учреждений системы
ООН, и в частности, на активность существующих в рамках ООН коорди
национных механизмов – Четырехстороннего координационного комите
та по международному чернобыльскому сотрудничеству и Межучрежден
ческой целевой рабочей группы ООН по Чернобылю.
В 2003 г. 58-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла очередную
чернобыльскую резолюцию, соавторами которой стали 48 государств, среди
которых – большинство государств – членов Европейского союза, Норве
гия, Япония и Швейцария. Эта резолюция по своему содержанию и тональ
ности стала одной из наиболее благоприятных для нас за последнее 10-ле
тие. В настоящее время мы готовимся внести резолюцию на предстоящую
сессию ГА ООН.
В 2003 г. начали свою работу новые чернобыльские инициативы – Меж
дународная научно-исследовательская и информационная сеть по Черно
былю под эгидой ООН и Международный форум по Чернобылю под эги
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дой МАГАТЭ и ВОЗ. Деятельность их продолжается и в настоящее время,
мы принимаем в них самое активное участие. Следует отметить, что Бела
русь стояла у истоков этих двух инициатив. Так, например, идея о созда
нии Международного научного форума по Чернобылю появилась в ходе
визита Генерального директора МАГАТЭ Мохамеда Эль-Барадея в Бела
русь в августе 2001 г.
Наконец, в 2003 г. Беларусью была разработана международная програм
ма «Сотрудничество для реабилитации» – программа нового поколения,
представленная в развитие уже упомянутой стратегии ООН о поддержке со
циально-экономического развития пострадавших регионов, и качественно
отличающаяся от того, что предлагалось нами зарубежным партнерам ра
нее. Программа реализуется в 4 районах – Брагинском, Чечерском, Слав
городском и Столинском. В программе принимают участие 26 партнеровдоноров, проекты осуществляются с активным участием местных властей,
специалистов и жителей этих районов.
Все это стало возможным не в последнюю очередь благодаря активно
му международному диалогу по чернобыльским вопросам, который ини
циировался и велся Министерством на высоком политическом уровне.
Вопросы реабилитации пострадавших территорий были центральной те
мой визитов в Республику Беларусь заместителей Генерального секретаря
ООН К. Ошимы (2002 г.) и Я. Игеланда (2004 г.), Генерального директора
МАГАТЭ Мохаммеда Эль-Барадея (2001 г.) и его заместителя А. М. Четто
(2004 г.). Свою роль сыграли и зарубежные визиты руководителей наших
ведомств, в частности Председателя Комчернобыля.
Чернобыльская проблематика сегодня включена в программы сотруд
ничества Республики Беларусь с основными международными организа
циями системы ООН, такими как Программа развития ООН, Междуна
родное агентство по атомной энергии, Детский фонд ООН, ЮНЕСКО,
Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения403, а также
ОБСЕ, ТАСИС и других.
Хочу подчеркнуть, что преодоление последствий Чернобыльской ката
строфы является также одним из важных направлений деятельности союза
Беларуси и России. Общий объем финансирования работ белорусской сто
роны в рамках данной программы за 2002–2005 гг. составил 490 млн россий
ских рублей, из них более 400 млн – на капитальные вложения. В настоя
щее время разработан проект концепции новой программы на 2006–2010 гг.
с бюджетом около 2 млрд российских рублей. Эти деньги пойдут на прове
дение научных исследований, переоборудование лечебных учреждений, за
купку дорогостоящих препаратов, развитие и совершенствование системы
медицинской специализированной помощи, формирование единой нор
мативно-правовой базы по соответствующим вопросам.
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Наибольшие потенциальные возможности по привлечению внешнего
финансирования для реализации чернобыльских программ и проектов пре
доставляет двустороннее сотрудничество с государствами-донорами. В ка
честве примеров успешного сотрудничества на двусторонней основе в этой
сфере можно привести взаимодействие нашей страны с Японией, Швейца
рией, Италией, Францией, Германией, Великобританией, Ирландией. Этот
перечень далеко не полный. Пользуясь случаем, от имени Министерства
иностранных дел хочу высказать слова благодарности правительствам всех
государств и всем тем, кто участвует в оказании помощи нашей стране.
Приведу некоторые примеры. Так, в 2004 г. Республика Беларусь под
ключилась к программе правительства Японии «Грантовая помощь для
проектов по безопасности населения» («Корни травы»). Достигнута дого
воренность о выделении в рамках программы гранта в размере 1 млн долл.
США. Кроме того, ведется проработка возможности финансирования бе
лорусских чернобыльских проектов по линии Японского трастового фон
да безопасности человека. По предварительным оценкам сумма безвоз
мездной помощи может составить до 1,5 млн долл. США.
В 2003–2004 гг. Дирекцией по развитию и сотрудничеству Федерально
го департамента иностранных дел Швейцарии осуществлялась программа
гуманитарной и технической помощи Республике Беларусь, одним из ос
новных компонентов которой являлось оказание содействия населению,
пострадавшему в результате аварии на Чернобыльской АЭС. На соответ
ствующие проекты в общей сложности было выделено более миллиона
долларов. Правительством Швейцарии была также активно поддержана
программа «Сотрудничество для реабилитации».
Важным дополнительным компонентом деятельности по реабилита
ции пострадавших территорий и решению проблем пострадавшего насе
ления является сотрудничество с зарубежными благотворительными не
правительственными организациями. Так, в 2004 г. в Беларусь поступило
иностранной безвозмездной помощи в виде товаров (имущества) на сумму
около 46 млн долл. США, в виде денежных средств – 28,7 млн долларов,
более 56 тыс. белорусских детей и подростков прошли курс оздоровления
за рубежом в 26 странах. Эта помощь чаще всего оказывается простыми
людьми, которые действуют чисто из гуманных побуждений. Хочу выра
зить им всем нашу глубокую признательность.
В развитии благотворительной помощи сегодня мы особенно привет
ствуем тенденцию к осуществлению долгосрочных проектов по строитель
ству и реконструкции детских и медицинских учреждений, по обучению
медицинского и педагогического персонала. Особенно перспективным
нам представляется направление, связанное с более широким охватом
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нуждающихся в оздоровлении детей непосредственно на территории Бе
ларуси. Министерство совместно с Департаментом по гуманитарной де
ятельности, Комчернобылем, другими заинтересованными органами го
сударственного управления оказывает зарубежным НПО необходимое
содействие в осуществлении их деятельности в нашей стране. Хорошей
и очень полезной традицией стало проведение конференций благотвори
тельных организаций как в нашей стране, так и за рубежом.
Для удержания чернобыльской проблематики в международной по
вестке дня ведется непрерывная и широкая информационная работа си
лами и непосредственно МИДа и наших зарубежных представительств.
В практику работы на этом треке входят проведение чернобыльских худо
жественных и фотовыставок, распространение различных обзорных и ин
формационных материалов, национальных «чернобыльских» докладов,
публикаций в печатных СМИ и в сети Интернет. Ежегодно посольствами
Республики Беларусь организуются чернобыльские базары и памятные
мероприятия.
Мы констатируем, что за последние годы произошла активизация на
шего международного чернобыльского сотрудничества. Во многом это
является результатом инициативных действий белорусской стороны. Это,
однако, не повод для самоуспокоения. Приближается 20-летняя годовщи
на Чернобыльской катастрофы. Мероприятия, которые в этой связи про
водятся и готовятся, в среднесрочной перспективе будут играть определя
ющую роль в дальнейшем развитии темы Чернобыля. Особое внимание в
этой связи мы придаем проведению в 2006 г. международной конференции
под рабочим названием «Чернобыль 20 лет спустя: стратегия восстановле
ния и устойчивого развития пострадавших регионов», которая состоится в
Минске 19–21 апреля 2006 г. Задачей конференции будет являться анализ
и обобщение двадцатилетнего опыта по преодолению последствий Черно
быльской катастрофы и выработка рекомендаций по дальнейшим дей
ствиям, в том числе и на международной арене.
На этом я хотел бы завершить вступительную часть и готов ответить на
ваши вопросы.
Вопрос (БелТА): Виктор Анатольевич, важным компонентом между
народного чернобыльского сотрудничества является взаимодействие Ре
спублики Беларусь с международными организациями системы ООН.
Учитывая то, что Вы являлись Постоянным представителем Беларуси при
международных организациях в Вене, не могли бы Вы остановиться на не
которых наиболее ярких примерах такого взаимодействия.
Ответ: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) при
нимает участие в сотрудничестве по преодолению последствий аварии на
Чернобыльской АЭС с 1989 г.
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Первым крупным вкладом агентства в решение постчернобыльских
проблем стал проект «Берлинская лазурь», направленный на снижение
загрязнения мяса и молока. Его результаты широко используются в Ре
спублике Беларусь, позволяя значительно сокращать потери при произ
водстве мясомолочной продукции.
В последние годы в рамках программы технического сотрудничества
МАГАТЭ в Беларуси осуществлен ряд качественно новых проектов, на
правленных на решение наиболее насущных проблем реабилитации за
грязненных территорий. Среди них необходимо выделить модельный
проект «Производство пищевого масла из семян рапса, выращенного на
загрязненных территориях» с общим бюджетом около 1 млн долл. США,
направленный на экономическую реабилитацию пострадавших регионов.
С 2001 г. в Республике Беларусь осуществляется национальный про
ект технического сотрудничества МАГАТЭ «Реабилитация территорий,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской
катастрофы» с финансированием порядка 400–500 тыс. долл. США в год.
В рамках данного проекта решаются задачи по дезактивации зданий и про
мышленного оборудования, управлению зоной отчуждения, внедрению
новых сельскохозяйственных технологий, направленных на снижение со
держания радионуклидов в продуктах питания, создание лабораторий ра
диационного контроля. Кроме того, с целью социально-экономической
реабилитации пострадавших территорий в рамках проекта на Хойникском
сыродельном комбинате создан цех по производству высококачественной
муки из местного сырья.
В рамках указанного проекта осуществляется комплекс мероприятий,
направленных на разработку и внедрение новых технологий сельскохо
зяйственного производства с использованием капсулированных медлен
нодействующих удобрений, регуляторов роста, пестицидов, различных
систем севооборотов сельскохозяйственных культур продовольственного,
кормового и технического назначения, обеспечивающих минимальное со
держание основных радионуклидов в растениеводческой продукции. По
лученный опыт и оборудование используются при разработке защитных
мероприятий и проведении научных исследований в области совершен
ствования защитных мер в сельском хозяйстве. Дальнейшие мероприятия
в рамках данного проекта предусматривают создание современной лабора
тории радиационных измерений в Полесском государственном радиаци
онно-экологическом заповеднике для изучения поведения радионуклидов
(цезий-137, стронций-90, плутоний, америций) в окружающей среде.
С 2003 г. Беларусь принимает участие в региональном (Беларусь, Рос
сия, Украина) проекте технического сотрудничества «Долгосрочные стра
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тегии контрмер и контроль облучения людей в сельских районах, подверг
шихся воздействию чернобыльской аварии», бюджет которого составляет
3 млн долл. США.
В развитие инициативы Генерального директора МАГАТЭ Мохамеда
Эль-Барадей, выдвинутой в ходе его визита в Республику Беларусь в ав
густе 2001 г., агентством учрежден Международный научный форум по
Чернобылю. Задачами Форума являются обобщение существующих на
учных оценок долгосрочных медицинских и экологических последствий
катастрофы; определение пробелов в имеющихся данных для последую
щего проведения научных исследований; разработка согласованных реко
мендаций по реабилитации пострадавших территорий. Результаты работы
Форума будут обнародованы на международной конференции, которая
состоится в сентябре 2005 г. (Вена). […]
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 2. С. 53–58.

№ 199
ПАВЕДАМЛЕННІ ПРЭС-СЛУЖБЫ ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ І БЕЛТА АБ ВЫНІКАХ
ПАСЯДЖЭННЯ ВЫШЭЙШАГА ДЗЯРЖАЎНАГА САВЕТА
САЮЗНАЙ ДЗЯРЖАВЫ
23 красавіка 2005 г.*

г. Мінск

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ўчора пабываў у Маскве, дзе
праходзіла пасяджэнне Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы.
Прэзідэнты Беларусі і Расіі Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін
сустрэліся ў Крамлі. Уладзімір Пуцін падкрэсліў, што вельмі рады бачыць
Аляксандра Лукашэнку, і выказаў надзею, што гэта «сустрэча, як і звычай
на, пройдзе ў дзелавым і канструктыўным ключы».
Як адзначыў беларускі лідар, за кароткі перыяд, які прайшоў пасля сус
трэчы ў Сочы, ужо ёсць «станоўчая рэакцыя з боку нашых людзей: і расіян,
і беларусаў». «Яны ўсё ж спадзяюцца, што мы зможам рушыць наперад па
асноўных напрамках саюзнага будаўніцтва. I для гэтага ёсць усе падста
вы», – дадаў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт Беларусі заявіў аб добрых зрухах у супрацоўніцтве з расійск
 ім
бізнесам. Ён падкрэсліў, што «за квартал мы атрымалі прырост у тавараабароце з Расіяй нават да высокага ўзроўню мінулага года».
Пасля завяршэння перагавораў у фармаце «сам-насам» пачалося пасяд
жэнне Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы.
Саюз Беларусі і Расіі працягвае заставацца не толькі найбольш развітай,
але і найбольш эфектыўнай, жывой, працуючай інтэграцыйнай структурай
*

Дата публікацыі.
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на постсавецкай прасторы. Аб гэтым у першую чаргу сведчыць дынаміка
эканамічнага ўзаемадзеяння, заявіў сёння прэзідэнт Беларусі Аляксандр
Лукашэнка, адкрываючы пасяджэнне Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Са
юзнай дзяржавы ў Маскве. Паводле слоў прэзідэнта, у мінулым годзе Бела
русь і Расія дасягнулі рэкорднага аб’ёму тавараабароту – амаль 18 мільярдаў
долараў ЗША, перавысіўшы на 40 працэнтаў узровень 2003 года.
«Залажыўшы эканамічны фундамент нашага саюза, мы зможам на
больш высокім узроўні вырашаць праблемы сацыяльнага, палітычнага
характару, прымаць дзейсныя меры па надзяленню роўнымі правамі гра
мадзян Беларусі і Расіі, каб яны не былі ў нашых краінах іншаземцамі. Мы
таксама зможам яшчэ больш інтэнсіўна развіваць ваеннае супрацоўніцт
ва, узаемадзеянне ў ваенна-тэхнічнай сферы і гарантаваць бяспеку нашых
дзяржаў», – падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Прэзідэнт Беларусі перакананы, што ў практычным развіцці Саюзнай
дзяржавы неабходна «ісці ад жыцця». «Менавіта яно падкажа нам дак
ладныя формы нашага партнёрства і паслядоўнасць інтэграцыйных кро
каў», – заявіў беларускі лідар.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што на гэтым пасяджэнні бакі пра
доўжаць работу, пачатую падчас сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі ў Со
чы 4 красавіка. У прыватнасці, як растлумачыў Аляксандр Лукашэнка,
трэба прыняць рашэнне фактычна па ўсім спектры пытанняў саюзнага бу
даўніцтва.
«Мы з Уладзімірам Пуціным прыйшлі да высновы аб тым, што неаб
ходна надаць новы імпульс будаўніцтву Саюзнай дзяржавы. З часу пра
вядзення папярэдняга пасяджэння ВДС накапіліся пытанні. I цяперашні
парадак дня сведчыць аб тым, што мы гатовы іх разгледзець. Праекты ра
шэнняў падрыхтаваныя. У нас ёсць добры вопыт дзелавога, рацыянальна
га вырашэння любых праблем», – сказаў Аляксандр Лукашэнка. Уладзі
мір Пуцін адзначыў, што ў парадку дня ВДС – «дастаткова шырокае кола
пытанняў, звязаных з развіццём Саюзнай дзяржавы і прадаўжэннем сумес
най інтэграцыйнай работы». «Вызначальная рыса гэтага этапу двухбако
вых адносінаў – дынамічнае развіццё эканамічнага супрацоўніцтва. Нам
трэба замацаваць тэндэнцыі», – адзначыў прэзідэнт Расіі.
Паводле слоў Уладзіміра Пуціна, у цэнтры ўвагі будуць пытанні далей
шага збліжэння эканамічных сістэм дзвюх краін. Размова ідзе перш за ўсё
аб гарманізацыі мытнага, падатковага заканадаўства, адмене абмежаван
няў ва ўзаемным гандлі. «З улікам гэтых прыярытэтаў фарміраваўся і бюд
жэт Саюзнай дзяржавы на 2005 год, які мы павінны сёння разгледзець», –
дадаў кіраўнік Расійскай Федэрацыі.
На пасяджэнні зацверджаны бюджэт Саюзнай дзяржавы на 2005 год
Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы ў Маскве. Аб гэтым
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паведамілі журналістам прэзідэнты Беларусі і Расіі, падводзячы вынікі
праведзенай сустрэчы.
Акрамя таго, зацверджаны новы састаў беларуска-расійскай камісіі па
падрыхтоўцы праекта Канстытуцыйнага акта, а таксама канцэпцыя сацы
яльнага развіцця Саюзнай дзяржавы і праграма ўзгодненых дзеянняў у га
ліне знешняй палітыкі дзяржаў – удзельніц Дагавора аб стварэнні Саюз
най дзяржавы.
Да канца гэтага года пытанні прадастаўлення роўных правоў грамадзя
нам Беларусі і Расіі ў частцы пенсійнага забеспячэння, медыцынск
 ага
абслугоўвання, падаходных падаткаў будуць урэгуляваны двухбаковым па
гадненнем. Адпаведная дамоўленасць дасягнута на пасяджэнні Вышэйша
га Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы, паведаміў прэзідэнт Беларусі.
Паводле слоў кіраўніка дзяржавы, прынятае рашэнне будзе істотным зру
хам і канкрэтным укладам у рэалізацыю правоў грамадзян Беларусі і Расіі
на тэрыторыі дзвюх дзяржаў.
Наступнае пасяджэнне Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяр
жавы Беларусі і Расіі адбудзецца ў лістападзе, паведаміў сёння журналіс
там прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, падводзячы вынікі пра
ведзенага ў Маскве пасяджэння ВДС. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў,
што па выніках сённяшняй сустрэчы зацверджаны новы састаў беларус
ка-расійскай камісіі па падрыхтоўцы праекта Канстытуцыйнага акта. Яе
старшыні – кіраўнікі ніжніх палат парламентаў Беларусі і Расіі Уладзімір
Канаплёў і Барыс Грызлоў404.
«У кантэксце гэтага мы бачым работу па ўвядзенню адзінай валюты.
У лістападзе на чарговым пасяджэнні ВДС адпаведныя службовыя асобы
павінны будуць праінфармаваць нас аб рабоце па гэтых асноўных напрам
ках», – сказаў Аляксандр Лукашэнка. План сумесных мерапрыемстваў
па забеспячэнню функцыянавання рэгіянальнай групы войскаў Беларусі
і Расіі ў 2005 годзе зацверджаны на пасяджэнні ВДС у Маскве. Аб гэтым
прэзідэнты Беларусі і Расіі паведамілі журналістам па выніках пасяджэння
Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы.
Дакумент прадугледжвае сумесныя мерапрыемствы па забеспячэнні кі
равання сіламі і сродкамі групоўкі, яе функцыянавання, па планаванню
і ажыццяўленню аператыўнай падрыхтоўкі органаў кіравання, каманднаштабных вучэнняў і трэніровак, падтрыманню асноўных аб’ектаў ваеннай
інфраструктуры ў гатоўнасці.
Таксама Вышэйшым Дзяржсаветам прынята пастанова аб паўнамоцт
вах Федэральнай службы бяспекі Расіі і Камітэта дзяржаўнай бяспекі Бе
ларусі па вырашэнню задач забеспячэння бяспекі Саюзнай дзяржавы. Гэта
пытанне было ўнесена на разгляд у сувязі са спыненнем дзейнасці Камі
тэта па пытаннях бяспекі Саюзнай дзяржавы. Як падкрэсліў на сустрэчы
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з журналістамі Аляксандр Лукашэнка, пытанням бяспекі Саюза Беларусі
і Расіі была ўдзелена вялікая ўвага. «Тут у нас ёсць істотныя зрухі. Зусім
нядаўна мы правялі агульную трэніроўку, яна прайшла бездакорна», –
дадаў беларускі лідар.
Прэзідэнт Беларусі паведаміў, што на пасяджэнні ВДС быў вырашаны
і шэраг кадравых пытанняў.
Аляксандр Лукашэнка «ніяк не адносіцца» да выказванняў Кандалізы
Райс405 адносна Беларусі. Аб гэтым кіраўнік дзяржавы заявіў сёння ў Мас
кве, адказваючы на пытанні журналістаў.
«Я ніяк не адношуся ні да яе, ні да яе выказванняў. Але як у любым ін
шым працэсе, тут ёсць і станоўчыя і адмоўныя моманты. Ужо добра тое,
што яна ведае, што ёсць такая краіна – Беларусь. Можа, нават уяўляе, дзе
яна знаходзіцца. Кандаліза Райс нядаўна пралятала над гэтай краінай:
тэрарыстаў няма, усё нармальна», – падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
«Што датычыцца ўвогуле гэтага працэсу, я б не раздзяляў яе выказванні
па Расіі і Беларусі. Станоўчым з’яўляецца і тое, што яна ўжо і нашу мову
пачала вывучаць. Праўда, са склонамі цяжкавата. Але калі будзе старацца,
то і гэта асвоіць», – дадаў Аляксандр Лукашэнка.
«Звязда». 2005. 23 красавіка.

№ 200
ЗАЯВА ПАРЛАМЕНЦКАГА СХОДУ САЮЗА БЕЛАРУСІ І РАСІІ
Ў СУВЯЗІ З УЗМАЦНЕННЕМ АНТЫБЕЛАРУСКАЙ КАМПАНІІ
З БОКУ ВЯДУЧЫХ ЗАХОДНІХ ДЗЯРЖАЎ І ПАДКАНТРОЛЬНЫХ
ІМ МІЖНАРОДНЫХ АРГАНІЗАЦЫЙ І АБ’ЯДНАННЯЎ
г. Масква

21 красавіка 2005 г.

В последние месяцы США при поддержке Европейского союза вновь
активизировали антибелорусскую кампанию. Острие этой кампании на
правлено прежде всего против легитимной власти в Республике Беларусь.
Импульсом для раскручивания нового витка враждебности в отноше
нии Беларуси стало принятие в октябре 2004 года Конгрессом США «Акта
о демократии в Беларуси»*. Серьезную тревогу Парламентского собрания
Союза Беларуси и России вызывает открыто враждебная позиция США
в отношении Беларуси, нашедшая отражение в этом документе. Депута
ты Парламентского собрания рассматривают одно из положений упомя
нутого акта, в котором указывается, что «Соединенные Штаты Америки
жизненно заинтересованы в независимости и суверенитете Республики
Беларусь и ее интеграции в европейское сообщество», как предпосылку
*

Гл. дак. № 176
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к прямому вмешательству во внутренние дела суверенного и независимо
го государства. Парламентское собрание решительно осуждает принятие
Конгрессом США «Акта о демократии в Беларуси», нацеленного на изме
нение внутриполитического строя другого суверенного государства.
Вызывает глубокое сожаление тот факт, что Европейский союз, сле
дуя рекомендациям, изложенным в «Акте о демократии в Беларуси», че
рез такие органы, как Совет Европы и Европейский парламент, принял
ряд резолюций по белорусской проблематике, отличительными чертами
которых стали тенденциозность и безапелляционность оценок внутрипо
литического положения в Беларуси, деятельности ее исполнительной и за
конодательной власти. Резолюции носят дискриминационный характер,
содержат в адрес Беларуси угрозы применения экономических санкций,
направлены на искусственную изоляцию этой страны.
Депутаты Парламентского собрания обеспокоены тем, что в последние
месяцы в ряде международных организаций, особенно в тех, где домини
рующие позиции принадлежат США и странам Евросоюза, также заметно
активизировалась антибелорусская кампания. Представители указанных
государств, а также стран, находящихся в орбите их влияния, все чаще на
различных международных форумах в ходе рабочих дискуссий прибегают
к практике «двойных стандартов», разрушающей атмосферу взаимного
уважения, равноправного диалога и компромисса, созидательности и сво
бодного волеизъявления государств.
Весьма тревожным моментом является то, что эта порочная практика
также начинает применяться в работе некоторых органов системы ООН,
когда предпринимаются попытки политизировать некоторые проблемы,
как это происходит, например, в Комиссии по правам человека ООН. Спе
циальный докладчик ООН по вопросу о положении прав человека в Бела
руси, выступая на состоявшейся в марте 2005 года 61-й сессии Комиссии
по правам человека ООН, позволил себе заявления, оскорбляющие наци
ональное достоинство белорусского народа, а сам доклад изобиловал де
магогическими и лицемерными пассажами406.
Парламентское собрание убеждено в том, что декларируемая в послед
них документах Евросоюза и Конгресса США цель «обеспечения продви
жения демократии, суверенитета и независимости Беларуси» на деле мо
жет обернуться вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь,
ее экономической и политической блокадой со стороны ведущих запад
ных государств. Мы, депутаты Парламентского собрания Союза Белару
си и России, хорошо помним, чем закончилась аналогичная кампания по
«продвижению демократии» в Югославии, и внимательно следим за раз
витием данной ситуации в отношении Республики Беларусь.
Парламентское собрание призывает Конгресс США, государства Евро
союза, Комиссию по правам человека ООН отказаться от угроз и давления,
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наладить конструктивное сотрудничество с Правительством и Националь
ным собранием Республики Беларусь в целях укрепления демократических
принципов в Беларуси и со своей стороны выражает готовность оказать
всяческое содействие в налаживании эффективного диалога между сторо
нами и стать его участником.
«Союзное вече». 2005. 28 апреля–4 мая.

№ 201
ЗАЯВА НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У СУВЯЗІ З УЗМАЦНЕННЕМ АНТЫБЕЛАРУСКАЙ КАМПАНІІ*
г. Мінск

29 красавіка 2005 г.

Апошнім часам Рэспубліка Беларусь падвяргаецца мацнейшаму па
літычнаму, дыпламатычнаму і інфармацыйнаму ціску з боку некаторых
дзяржаў, якія спрабуюць выкарыстоўваць для гэтага шэраг міжнародных
арганізацый. Прымаюцца заявы і рэзалюцыі, галоўнай тэмай якіх з’яўля
юцца маючыя быццам месца ў Беларусі парушэнні правоў і асноўных сва
бод чалавека.
Відавочна, што развязаная супраць нашай краіны кампанія мае на мэце
дэзінфармаваць еўрапейскую і сусветную грамадскасць, сфарміраваць у яе
вачах уяўленне аб нашай краіне як аб недэмакратычнай дзяржаве.
У падобных заявах і рэзалюцыях выкарыстоўваюцца адны і тыя ж не
дакладныя звесткі, якія паўтараюцца з году ў год, утрымліваюцца злосныя
вымыслы адносна палітыкі Рэспублікі Беларусь, дапускаюцца зневажанні
ў адрас кіраўніка беларускай дзяржавы. Для такога роду «дакументаў» пры
ацэнцы прытрымлівання правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь харак
тэрна прымяненне двайных стандартаў.
Аб’ектыўныя даныя сведчаць аб паступальным развіцці нашай краіны.
У Рэспубліцы Беларусь стабільная эканамічная сітуацыя. У нас створана
развітая сістэма сацыяльнага забеспячэння – у інтарэсах грамадзян ажыц
цяўляюцца праграмы ў галіне жыллёвага будаўніцтва, навукі, аховы пры
роды, здароўя, адукацыі, культуры, спорту. У беларускім грамадстве няма
сацыяльнай напружанасці, існуе міжнацыянальная і міжканфесійная згода.
Беларусь ніколі не ўяўляла сабой пагрозу для суседніх дзяржаў, не мае да
іх тэрытарыяльных прэтэнзій. Яна выканала свае міжнародныя абавязаце
льствы ў галіне раззбраення і вылучыла шэраг мірных ініцыятыў. Беларусь
з’яўляецца надзейным суседам Еўрапейскага Саюза, які забяспечвае яму
заслону ад такіх пагроз рэгіянальнай бяспекі, як нелегальная міграцыя,
кантрабанда наркотыкаў і зброі, арганізаваная злачыннасць.
*

Гл. таксама дак. № 200.
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Усё гэта пацвярджае правільнасць абранага кіраўніцтвам Рэспублікі Бе
ларусь курсу на паступовае, паслядоўнае рэфарміраванне эканомікі краі
ны і стварэнне развітога цывільнага грамадства.
Аднак дзеянні беларускіх уладаў па забеспячэнню абароны нацыян
 аль
ных інтарэсаў і павышэнню ўзроўню жыцця свайго народа свядома замоў
чваюцца ці скажаюцца. Узмацненне апошнім часам антыбеларускіх акцый
гаворыць аб спланаванай стратэгіі дыскрэдытацыі Беларусі сіламі, якім не
падабаецца незалежная палітыка нашай краіны. Добра вядомы «дырыжор»
гэтых акцый, які імкнецца да аднаасобнага сусветнага панавання.
Асабліва здзіўляе тая акалічнасць, што ў шэрагі «змагароў за правы ча
лавека ў Беларусі» ўстаюць лідары некаторых дзяржаў, якія нельга назваць
узорам эканамічнага і сацыяльнага развіцця. Больш таго, у іх нават няма
жадання выконваць у сябе асноватворныя правы чалавека, забяспечваць
яго асноўныя свабоды.
Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь адвяргае беспадстаўныя абвіна
вачанні, якія ўтрымліваюцца ў падобных заявах і рэзалюцыях, і разглядае
іх як умяшанне ва ўнутраныя справы суверэннай дзяржавы, якімі б добры
мі словамі і матывамі ні прыкрываліся іх аўтары.
Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь заяўляе, што выкарыстан
не праваабарончай тэматыкі для прасоўвання палітычных і эканамічных
інтарэсаў адной групы дзяржаў за кошт другіх краін не мае перспектыў і
супярэчыць самой канцэпцыі правоў чалавека. Аднабаковыя меры, якія
прымаюцца ў адносінах да суверэнных дзяржаў асобнымі краінамі ці гру
пай краін, дыскрэдытуюць прынцып удзелу сусветнай супольнасці ў забес
пячэнні выканання правоў чалавека.
Парламент Рэспублікі Беларусь зноў пацвярджае гатоўнасць сваёй кра
іны да адкрытага, без вылучэння папярэдніх умоў і выкарыстання двай
ных стандартаў, канструктыўнага дыялогу і супрацоўніцтва з любымі
міжнароднымі арганізацыямі і парламентамі замежных дзяржаў.
«Звязда». 2005. 30 красавіка.

№ 202
ЗАЯВА ДЫРЭКТАРА ФЕДЭРАЛЬНАЙ СЛУЖБЫ БЯСПЕКІ
РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ М. ПАТРУШАВА
АБ ПАГРОЗЕ АКСАМІТАВАЙ РЭВАЛЮЦЫІ Ў БЕЛАРУСІ
14 мая 2005 г.*

г. Мінск

Дырэктар Федэральнай службы бяспекі Расіі Мікалай Патрушаў407 пад
час свайго выступлення ў Дзярждуме РФ зрабіу цікавую заяву. Паводле
яго слоў, «пэўныя палітычныя сілы ў краінах Захаду напрамую імкнуцца
*

Дата публікацыі.
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аслабіць уплыў Расіі на постсавецкай прасторы і на міжнароднай арэне.
Гэта праявілася ў падзеях у Грузіі, ва Украіне і ў Кіргізіі».
Патрушаў папярэдзіў аб пагрозе новых рэвалюцый. «Замежныя спец
службы ўсё больш актыўна выкарыстоўваюць нетрадыцыйныя метады
для сваёй работы і з дапамогай адукацыйных праграм розных няўрадавых
арганізацый прапагандуюць свае інтарэсы, праводзяць работу і збіраюць
інфармацыю», – заявіў кіраўнік ФСБ. Заходняя пагроза, па звестках ФСБ,
зараз навісла над нашай дзяржавай.
Паводле слоў Патрушава, «распрацоўваюцца праекты прыцягнення
ўкраінск
 іх “аранжавых” функцыянераў для падрыхтоўкі аналагічнай рэ
валюцыі ў Беларусі». Замежныя крыніцы ажыццяўляюць адпаведнае фі
нансаванне. У прыватнасці, як паведаміў кіраўнік ФСБ, расійскія спец
службы валодаюць інфармацыяй аб тым, што адна заходняя няўрадавая
арганізацыя накіравала на падрыхтоўку «аксамітнай рэвалюцыі» ў Беларусі
каля 5 мільёнаў долараў. Беларускі Камітэт дзяржбяспекі пацвердзіў гэту
інфармацыю расійскага боку. «КДБ пацвярджае заяву дырэктара ФСБ Расіі
адносна намеру некаторых ажыццявіць так званую “аксамітную рэвалю
цыю” ў Беларусі», – заявіў журналістам намеснік старшыні КДБ рэспублікі
Віктар Вегера408. «КДБ валодае дадатковай інфармацыяй, якая сведчыць аб
намеры шэрагу замежных дзяржаў, асобных арганізацый і асоб накіраваць
на экспарт рэвалюцыі значныя сродкі. Гэта дзейнасць кантралюецца, а кан
крэтныя акцыі спыняюцца», – запэўніў намеснік старшыні КДБ.
«Звязда». 2005. 14 мая.

№ 203
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ ПРЭЗІДЭНТА БЕЛАРУСІ Ў КАЗАХСТАН
г. Мінск

[19] мая 2005 г.

18–19 мая 2005 г. Прэзідэнт Беларусі А. Лукашэнка наведаў Рэспубліку
Казахстан з афіцыйным візітам.
У першы дзень праграмы знаходжання Кіраўнік беларускай дзяржавы
правёў перамовы «сам-насам» і ў пашыраным складзе з Прэзідэнтам Ка
захстана Н. Назарбаевым па шырокім спектры пытанняў двухбаковага
ўзаемадзеяння. Асноўная ўвага была нададзена тэме гандлёва-эканаміч
ных сувязей, супрацоўніцтва ў галіне перапрацоўкі вуглевадароднай сыра
віны, машынабудавання, будаўніцтва, банкаўска-інвестыцыйнай сферы.
Прэзідэнты пацвердзілі адзінства пазіцый у рамках рэгіянальных інтэгра
цыйных структур і міжнародных арганізацый. Абедзве краіны прытрымлі
ваюцца пазіцыі вяршэнства ролі ААН у вырашэнні глабальных пытанняў
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у свеце. Па выніках перамоў быў дасягнуты шэраг важных дамоўленасцей
і падпісаны сумесныя дакументы. 19 мая адбылася сустрэча А. Лукашэнкі
з Прэм’ер-міністрам Казахстана Д. Ахметавым409, які ў ходзе размовы
падкрэсліў вялікую зацікаўленасць краіны ў набыцці беларускай сельскага
спадарчай тэхнікі. Прэзідэнт пацвердзіў адсутнасць перашкод у рэалізацыі
двухбаковага супрацоўніцтва. А. Лукашэнка і Н. Назарбаеў бралі ўдзел
у цырымоніі адкрыцця Пасольства Беларусі ў Казахстане, якое размешчана
ў цэнтры Астаны ў будынку – помніку архітэктуры канца ХІХ ст. Кіраўнікі
дзяржаў адзначылі важнасць гэтай падзеі і зноў правялі гутарку, якая потым
прадоўжылася ў нефармальнай абстаноўцы.
У цэнтры ўвагі перамоў дэлегацый дзвюх краін былі пытанні пашы
рэння ўсебаковых сувязей з акцэнтам на неабходнасць узмацнення эка
намічнага ўзаемадзеяння. У прыватнасці, абмеркаваны канкрэтныя за
хады па актывізацыі гандлю шляхам стварэння сумесных вытворчасцей,
сэрвісных і дылерскіх цэнтраў, адкрыцця фірменных крам. Была выказана
асобая зацікаўленасць ва ўдзеле беларускіх прадпрыемстваў у рэалізацыі
дзяржаўных праграм Казахстана. Актыўна абмяркоўвалася тэма аргані
зацыі паставак казахстанскай нафты на перапрацоўчыя заводы Беларусі,
развіцця міжрэгіянальных сувязей і кантактаў. Значную дынаміку беларус
ка-казахстанскім дачыненням надалі падпісаныя пагадненні аб супрацоў
ніцтве ў галіне развіцця паліўна-энергетычных комплексаў, абароны ін
фармацыі, фізічнай культуры і спорту.
У рамках праграмы знаходжання Прэзідэнт Беларусі наведаў памятныя
мясціны казахстанскай сталіцы, звязаныя з гісторыяй і культурай краіны,
усклаў кветкі да Манумента абаронцаў Айчыны. У памяць аб наведанні
Астаны А. Лукашэнка пасадзіў на Алеі кіраўнікоў дзяржаў дрэва – цяньшаньскую елку.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 2. С. 16–17.

№ 204
АДКАЗ МІНІСТРА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ С. М. МАРТЫНАВА НА ПЫТАННЕ
ЖУРНАЛІСТА ПЕРШАГА НАЦЫЯНАЛЬНАГА ТЭЛЕКАНАЛА
АБ РАШЭННІ ПАРЛАМЕНТА ГРУЗІІ ЗАБАРАНІЦЬ УЕЗД
У ГРУЗІЮ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
А. Р. ЛУКАШЭНКІ
г. Мінск

10 чэрвеня 2005 г.

Решение парламента Грузии рекомендовать правительству запретить
въезд в Грузию для Президента Республики Беларусь Александра Лука
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шенко было тем, что мы ожидали уже достаточное время тому назад от
парламента Грузии и, возможно, от руководства Грузии по совершенно
очевидным причинам – потому что есть определенный курс, который
прочерчен в их поведении не в Тбилиси, а в других столицах. И по этому
курсу им надо следовать. Так, грузинский парламент воспользовался не
проверенной и юридически недостоверной информацией для того, чтобы
принять решение, которое оказалось решением, подвешенным в пустоте.
В связи с сегодняшним более чем поспешным решением парламента
Грузии, его рекомендациями, мне хотелось бы вспомнить изречение одно
го известного поэта: «Все это было бы смешно» и, чуть перефразируя, хочу
добавить – «когда бы не было так глупо». Начнем с того, что Президент
Республики Беларусь не принимал никакого решения о введении визово
го режима с Грузией. Поэтому то, что сегодня происходило в парламенте
Грузии, это даже не буря в стакане воды, а буря в пустом стакане. Если уж
на то пошло, если применять такие санкции к государствам, к главам госу
дарств, которые имеют визовый режим с Грузией, тогда следует парламен
ту Грузии рекомендовать правительству своей страны внести в список не
въездных президента Буша, президента Ширака410, канцлера Шредера411,
потому что все эти государства [США, Франция, ФРГ] имеют визовый
режим с Грузией, и никто его не отменял. А Беларусь, кстати, как имела,
сегодня имеет и имеет на завтрашний день безвизовый режим с Грузией.
Президент Беларуси дал Министерству иностранных дел и правоохра
нительным органам своим решением добро на то, чтобы рассмотреть си
туацию в наших визовых отношениях с Грузией и в случае необходимости
принять меры по защите нашей национальной безопасности и социаль
ной стабильности. Чем было вызвано это решение Президента? Решение
Президента было вызвано объективными и понятными факторами: ни для
кого из тех, кто следит за ситуацией, не секрет, что и президент Саакашви
ли412, и парламент Грузии сделали заявление и принимали решение о на
правлении в Беларусь боевиков-«революционеров», за которыми, есте
ственно, всегда следуют криминальные элементы, мы знаем об этом по
другим странам. Для чего такое направление боевиков-«революционеров»
в Беларусь? Для того, чтобы помочь спокойной, достойной, зажиточной
жизни белорусов? Конечно, нет. Очевидно – для другого. Должен Прези
дент, как гарант стабильности государства, защищать государство от таких
наездов? Конечно, должен. Поэтому Президент и дал поручение Мини
стерству иностранных дел и правоохранительным органам еще раз внима
тельно посмотреть на ситуацию, и если линия руководства Грузии на то,
чтобы направить сюда «экспортеров» нестабильности, не изменится, то
тогда, возможно, нами будут внесены предложения Президенту Беларуси
о введении визового режима с этой страной.
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Хочу заверить и белорусов и грузин: как ездили вы свободно в гости
друг к другу, так и будете ездить и завтра, и послезавтра. Беларусь не наме
ревается осложнять жизни для тех грузин, с которыми мы дружим, с кото
рыми мы всегда дружили, с которыми воевали во Второй мировой войне,
с которыми мы побеждали во Второй мировой войне. Все это делается не
для этого. Вот если будет еще раз мутный поток тех, кто хочет перевернуть
ситуацию в Беларуси, тех, кто хочет лишить белорусский народ его спо
койствия и благополучия, тогда наше государство примет меры по своей
защите – это совершенно естественно и законно.
Еще раз повторю, для того чтобы было понятно нашим грузинским бра
тьям: мы не против свободы общения между грузинским народом и бело
русским народом, мы не против поездок простых грузин и «непростых»
грузин-бизнесменов и любых категорий лиц грузинской национальности
в Беларусь и белорусов в Грузию. Мы только за это. С чем мы не можем со
гласиться и не согласимся, это с усилиями по насильственному экспорту
к нам неких революций и псевдореволюций.
Чтобы подвести итог этому, скажу следующее. МИД продолжит внима
тельно отслеживать ситуацию в белорусско-грузинских отношениях. При
чем не на уровне заявлений, а на уровне действий грузинской стороны.
Если грузинская сторона, принимая мудрые государственные решения,
воздержится от необдуманных действий, то белорусская сторона никогда
не будет инициатором таких поступков, которые могут осложнить отно
шения между нашими народами. Каждый простой гражданин, ездящий из
Тбилиси, из Кахетии или из других районов Грузии, нам дорог так же, как
любой белорус, ездящий в Грузию или живущий в Грузии. Мы за то, что
бы общение между народами, контакты между народами, взаимодействие
между народами, экономический обмен между государствами развивались
самыми серьезными темпами.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 2. С. 52–53.

№ 205
ЗАЯВА ДЗЯРЖАЎ – ЧЛЕНАЎ АРГАНІЗАЦЫІ
ДАГАВОРА АБ КАЛЕКТЫЎНАЙ БЯСПЕЦЫ
АБ РАТЫФІКАЦЫІ ПАГАДНЕННЯ АБ АДАПТАЦЫІ ДАГАВОРА
АБ ЗВЫЧАЙНЫХ УЗБРОЕНЫХ СІЛАХ У ЕЎРОПЕ
г. Масква

22 чэрвеня 2005 г.

Государства – члены Организации Договора о коллективной безопас
ности, рассматривая адаптированный Договор об обычных вооруженных
силах в Европе как один из фундаментальных факторов обеспечения без
520

опасности и стабильности в Европе, делают все возможное для скорейшей
реализации принятого в 1999 году в Стамбуле политического обязатель
ства – оперативно предпринять усилия для содействия завершению наци
ональных процедур ратификации Соглашения об адаптации ДОВСЕ.
Государства – члены Организации Договора о коллективной безопас
ности выражают надежду на приложение всеми государствами – участни
ками ДОВСЕ аналогичных усилий, что позволит Договору и впредь оста
ваться важным инструментом обеспечения безопасности, стабильности
и доверия в Европе и сделает возможным присоединение к нему новых
членов, что существенно укрепит архитектуру европейской безопасности.
Заместитель Министра иностранных дел Республики Армения
Министр иностранных дел Республики Беларусь
Министр иностранных дел Республики Казахстан
И.о. Министра иностранных дел Кыргызской Республики
Министр иностранных дел Российской Федерации
Министр иностранных дел Республики Таджикистан
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ. Заявление государств – членов Организации
Договора о коллективной безопасности о ратификации Соглашения об адаптации
Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Москва, 22 июня 2005 года. 142122-06-2005.
http://www.mid.ru/ns-rsng.nsf/3a813e35eb116963432569ee0048fdbe/432569d800221466
c3257028005bbe34?OpenDocument

№ 206
ЗАЯВА МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У СУВЯЗІ
З 60-ГОДДЗЕМ З ДНЯ ПАДПІСАННЯ СТАТУТА ААН
г. Мінск

26 чэрвеня 2005 г.

26 июня 1945 года в Сан-Франциско с подписанием Устава Органи
зации Объединенных Наций была открыта новая страница современной
истории человечества.
В качестве ключевого принципа международных отношений в Уставе
ООН был закреплен принцип не применения силы и угрозы силой, что ста
ло краеугольной вехой дальнейшего развития современной цивилизации.
Динамизм глобальных процессов на стыке тысячелетий, возникнове
ние новых вызовов и угроз требуют совершенствования механизмов ре
агирования со стороны международного сообщества, и прежде всего, со
стороны ООН.
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Беларусь неизменно являлась активным сторонником инициатив, на
правленных на укрепление потенциала деятельности ООН, ее многочис
ленных институтов по решению глобальных проблем современности.
Находясь среди стран-основателей организации и будучи ответствен
ным членом мирового сообщества, Республика Беларусь еще раз подтверж
дает свою твердую приверженность положениям Устава организации и на
стойчиво призывает все страны-члены к их выполнению в полном объеме.
Дадатак
Справочная информация:
Республика Беларусь, являясь одним из учредителей Организации Объ
единенных Наций, придает большое значение развитию многосторонних
отношений в рамках этой авторитетной организации.
Приоритетными направлениями деятельности нашего государства
в ООН являются вопросы поддержания международного мира и безопас
ности. Свидетельством миролюбивой политики Беларуси был отказ от об
ладания ядерным оружием и присоединение к Договору о нераспростра
нении ядерного оружия в качестве неядерного государства.
По предложению нашего государства на регулярной основе принима
лись резолюции о запрещении разработки и производства новых видов
оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия. Инициа
тива нашей страны по созданию в Центральной и Восточной Европе про
странства, свободного от ядерного оружия, была поддержана Генеральной
Ассамблеей ООН413.
Республика Беларусь неоднократно использовала открытые заседания
Совета Безопасности ООН для доведения до международного сообщества
нашей принципиальной позиции о неукоснительном соблюдении Устава
Организации, отвергая силовой путь решения спорных вопросов и приме
нение вооруженной силы против суверенных государств без соответству
ющего решения Совета Безопасности ООН.
Беларусь – одна из немногих стран, которая ясно и недвусмысленно
осудила агрессию НАТО против Югославии в 1999 году414 и введение во
оруженных сил США и Великобритании в Ирак в 2003 году*.
Признанием достойного вклада в реализацию целей и задач ООН в эко
номической, социальной и природоохранной областях стало неоднократ
ное избрание Республики Беларусь в состав Экономического и Социаль
ного Совета (ЭКОСОС), Исполнительного совета Программы развития
ООН и Детского фонда ООН, функциональных комиссий и комитетов
этого органа.
*

Гл. дак. № 115, 117.

522

Беларусь принимает активное участие в работе крупнейших междуна
родных форумов, проводимых в рамках деятельности ООН, и последова
тельно осуществляет мероприятия по реализации их итоговых документов.
В Докладе ПРООН о развитии человека за 2004 год Республика Бела
русь отмечена как государство с высоким уровнем человеческого развития.
В настоящее время Республики Беларусь является членом 49 междуна
родных организаций системы ООН. В Минске функционирует одиннад
цать представительств программ, агентств и организаций системы ООН.
Наиболее активное сотрудничество развивается со следующими органи
зациями: организация по промышленному развитию (ЮНИДО), Между
народный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции
и развития, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ),
Международная организация труда (МОТ415), Программа развития ООН
(ПРООН), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная организация здра
воохранения (ВОЗ), Управление Верховного комиссара по делам беженцев
(УВКБ) и другие.
Укреплению сотрудничества с ООН служат регулярные контакты руко
водства страны с руководством Организации. В данном контексте боль
шое значение имеет участие Президента Республики Беларусь А. Г. Лу
кашенко в специальных мероприятиях в рамках Генеральной Ассамблеи
ООН в 1995 году, посвященных 50-летию образования Организации, его
участие в Саммите тысячелетия Организации в 2000 году416, намечено
участие Главы белорусского государства в заседании высокого уровня
в рамках юбилейной 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре
этого года.
Визиты Главы государства в ООН и участие руководства внешнеполи
тического ведомства Беларуси в ежегодных сессиях Генеральной Ассам
блеи ООН содействуют позитивному восприятию мировым сообществом
осуществляемых в стране процессов политического, экономического и со
циального развития.
Дальнейшее укрепление сотрудничества с ООН наше государство свя
зывает с реформированием Организации. Процесс ее адаптации к новым
реалиям, повышение роли ООН в мире, создание в рамках Объединенных
Наций эффективных механизмов учета интересов всех государств отвеча
ют внешнеполитическим приоритетам Республики Беларусь. Белорусская
дипломатия принимает самое активное участие в дискуссиях о реформе
главных органов Организации – Совета Безопасности, Генеральной Ас
самблеи и ЭКОСОС.
Няма крыніцы.
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№ 207
АРТЫКУЛ ПАСЛА КНР У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ
ЮЙ ЧЖЭНЦІ417 АБ РАЗВІЦЦІ БЕЛАРУСКА-КІТАЙСКАГА
СУПРАЦОЎНІЦТВА, АПУБЛІКАВАНЫ Ў ЧАСОПІСЕ
«ВЕСНІК МІНІСТЭРСТВА ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ”
г. Мінск

Не пазней чэрвеня 2005 г.

КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКИЕ ОТНОШЕНИЯ ДРУЖБЫ
И СОТРУДНИЧЕСТВА РАЗВИВАЮТСЯ СТАБИЛЬНО
И ДИНАМИЧНО
Китай и Беларусь – дружественные страны. Несмотря на то что наши
государства географически далеки, мы друг друга уважаем, понимаем
и поддерживаем. Традиционная дружба между китайским и белорусским
народами непрерывно укрепляется. Как гласит древнее китайское изрече
ние: «Взаимопонимание не зависит от расстояния. Даже живущие далеко
друг от друга люди испытывают взаимные добрососедские отношения».
На протяжении тринадцати лет с момента установления дипломатических
отношений между Китаем и Беларусью дружба и всестороннее сотруд
ничество основаны на высоком доверии и взаимодействии, непрерывно
крепнут, расширяются и достигают значительных результатов.
Динамично развивается политическое сотрудничество, укрепляется
взаимное доверие между двумя нашими государствами. Главы Китая и Бе
ларуси поддерживают тесные контакты, часто обмениваются письмами
и телеграммами, единодушно выражая надежды на дальнейшее совмест
ное продвижение вперед в интересах граждан своих государств. Важными
вехами развития китайско-белорусских отношений являются визиты на
высшем и высоком уровнях. Особое значение для развития взаимовыгод
ного сотрудничества имели официальные визиты в Беларусь Председателя
Китайской Народной Республики, Заместителя Председателя КНР, Пред
седателя Всекитайского собрания народных представителей и трех его за
местителей, Премьер-министра и трех Вице-премьеров. Три раза с офи
циальными визитами посещал Китай Президент Республики Беларусь
А. Г. Лукашенко. Также в разное время были в Китае с визитами Председа
тель Совета Республики Национального собрания и другие руководящие
лица Республики Беларусь.
Особо хочу отметить, что взгляды Китая и Беларуси в решении важных
международных вопросов одинаковы или близки, в ООН и других между
народных организациях наши государства поддерживают дружественное
сотрудничество. Так обеими сторонами подтверждена позиция взаимной
поддержки в ходе рассмотрения вопросов о правах человека в КНР и Бела
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руси. Правительство Республики Беларусь придерживается принципиаль
ной позиции «Одного Китая». В марте 2004 года представитель Министер
ства иностранных дел Беларуси выступил с заявлением по «тайваньскому
вопросу», в котором позиция Беларуси заключается в поддержании права
китайского Правительства на защиту государственного суверенитета, со
хранение территориальной целостности и национального единства стра
ны. В марте 2005 г. МИД Беларуси от имени своего Правительства заявил
о поддержке разработки и принятия Китаем «Закона против сецессии».
Китайская сторона высоко оценивает данную позицию белорусского го
сударства*. В свою очередь, Правительство Китая уважает путь развития,
выбранный белорусским народом, понимает и поддерживает действия
Беларуси в защите государственной независимости и суверенитета. Мы
рады тому, что под руководством Президента А. Г. Лукашенко Республика
Беларусь достигла огромных результатов в защите государственной неза
висимости и суверенитета, а также в развитии экономики. Уровень жизни
белорусского населения непрерывно повышается.
В последние годы проявляется благоприятная тенденция развития дву
стороннего торгово-экономического сотрудничества. Значительно увели
чился товарооборот между двумя странами, реализовывались программы
научно-технического сотрудничества. Согласно белорусской статисти
ке, в 2004 году товарооборот составил 459 млн долл. США, что на 96,3 %
больше, чем в 2003 году. Учитывая китайские статистические данные,
в 2004 году данный показатель увеличился на 69,8 %. По статистике обе
их сторон это самый высокий годовой показатель за тринадцатилетнюю
историю двусторонних отношений. Правительства двух стран выражают
обоюдное желание непрерывно расширять торгово-экономическое со
трудничество и прикладывают к этому большие усилия. Важным меха
низмом развития экономического сотрудничества стало создание Китай
ско-Белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В декабре 2004 года в Пекине успешно прошло ее шестое заседание.
Далеко вперед продвинулось сотрудничество между двумя государствами
в военной, научно-технической, культурной, образовательной и других сфе
рах. Главы военных ведомств двух стран неоднократно обменивались визи
тами, в связи с чем военное сотрудничество достигло зримых результатов.
В июле 2004 года Заместитель Председателя Всекитайского собрания на
родных представителей, Президент Академии наук КНР Лу Юнсян418 посе
тил Беларусь. В ноябре прошло шестое заседание Межправительственной
Китайско-Белорусской комиссии по сотрудничеству в области науки и тех
нологий, которое определило ряд новых направлений сотрудничества.
*

Гл. дак. № 185.
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Китай и Беларусь уже трижды провели Дни культуры в своих странах.
Эти мероприятия вызывают теплый отклик у всех слоев общества двух го
сударств. В мае 2004 года в Беларуси впервые прошла моя личная фотовы
ставка «Любимая Беларусь и другие страны в фокусе», которая до сих пор
проходит в разных городах Беларуси. Издан одноименный фотоальбом.
Фотовыставка и фотоальбом выражают теплые дружественные чувства ки
тайского народа и мои лично к белорусскому народу и вызывают большой
интерес зрителей. Для меня большой честью было получить позитивную
оценку Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко о моем фотоаль
боме. Не так давно прошла выставка моих работ в здании Министерства
иностранных дел Республики Беларусь, которую открыл лично Министр
С. Н. Мартынов.
Постоянно развиваются обмен и сотрудничество между двумя странами
в сфере образования. Непрерывно повышается интерес белорусской мо
лодежи к китайскому языку, культуре Китая. Студенты Минского государ
ственного лингвистического университета в 2003 и в 2004 годах в Пекине
два раза завоевали третью премию на международном конкурсе студентов
«Китайский язык – мост», тем самым показав всему миру выдающийся
уровень знания китайского языка белорусскими студентами. В этом году
студенты Белорусского государственного университета еще будут участво
вать в вышеназванном конкурсе. В вузах Беларуси обучается около тысячи
китайских студентов.
С 2005 года наблюдается новая активная тенденция развития китайскобелорусских отношений дружбы и всестороннего сотрудничества. В нача
ле марта Министр иностранных дел Республики Беларусь С. Н. Мартынов
с официальным визитом посетил Китай.
Визиты Председателя Комитета государственного контроля А. А. То
зика и Министра обороны Л. С. Мальцева в конце мая – начале июня
дали важные результаты. Член Центрального военного совета КНР, гене
рал-полковник Чэнь Биндэ419 посетил Беларусь в середине мая. Секретарь
Секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая,
заместитель Секретаря Центральной комиссии по проверке дисциплины
ЦК КПК Хэ Юн420 прибыл с визитом в Беларусь в середине июня. В этом
году состоялось еще одно важное мероприятие – проведение в Китае Дней
науки и техники Беларуси.
Значимым событием в китайско-белорусских отношениях в этом году
станет очередной визит в Китай Президента Республики Беларусь А. Г. Лу
кашенко. Это будет четвертое посещение белорусским Президентом Ки
тая, которое, безусловно, благоприятно отразится на двустороннем со
трудничестве в политической, торгово-экономической и других сферах,
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поднимет на новый уровень отношения дружбы и всестороннего взаимо
действия между Китаем и Беларусью. Этот визит будет иметь большое зна
чение для дружественных отношений между нашими странами.
Правительство Китая неизменно уделяет большое внимание отноше
ниям с Республикой Беларусь. Для Китая Беларусь является надежным
другом, важным партнером среди стран СНГ Восточной Европы. Китай
ская сторона готова совместными усилиями с белорусской стороной про
должать развивать двусторонние отношения на благо народов двух стран.
Желаю китайско-белорусской дружбе непрерывного развития, Респу
блике Беларусь – процветания, а белорусскому народу – мира и добра.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 2. С. 78–80.

№ 208
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ПАСЯДЖЭННІ МІЖДЗЯРЖАЎНАГА САВЕТА ЕЎРАЗЭС
г. Мінск

22 чэрвеня 2005 г.

22 июня 2005 г. в Москве состоялось заседание Межгосударственного
Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав госу
дарств. Белорусскую делегацию возглавлял Президент А. Лукашенко. В за
седании принимал участие Министр иностранных дел С. Мартынов.
В ходе заседания были подписаны Концепция сотрудничества в ва
лютной сфере, Порядок согласования основных макроэкономических
показателей развития экономик, Положение о порядке формирования
и использования средств специального фонда (специального счета) для
финансирования межгосударственных целевых программ ЕврАзЭС.
Главы государств обсудили также вопросы формирования Общего та
моженного тарифа ЕврАзЭС, координации позиций государств – членов
ЕврАзЭС на переговорах по присоединению к ВТО и оценке последствий
их реализации для формирования Таможенного союза, реализации Меж
государственным банком функций международной инвестиционно-кре
дитной и расчетной организации ЕврАзЭС, взаимодействия государств –
членов ЕврАзЭС по эффективному освоению водно-энергетических
ресурсов бассейнов рек Сырдарья и Амударья.
Участники заседания избрали Президента Беларуси А. Лукашенко
Председателем Межгосударственного Совета Евразийского экономиче
ского сообщества.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 3. С. 85.
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№ 209
АДКАЗ НАЧАЛЬНІКА АДДЗЕЛА ПРЭС-СЛУЖБЫ
МЗС БЕЛАРУСІ НА ПЫТАННІ АГЕНЦТВА БЕЛТА
АДНОСНА БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІХ ДАЧЫНЕННЯЎ
г. Мінск

22 ліпеня 2005 г.

Пытанне: Як можна расцаніць разгорнутую польскім бокам беспрэцэ
дэнтн
 ую антыбеларускую кампанію?
Адказ: Новым вітком істэрыі, што адлюстроўвае лінію, праводзімую по
льскім бокам ужо на працягу немалога перыяду часу і накіраваную суп
раць суседняй краіны, выбраны ўнутраны канфлікт у адной з беларускіх
грамадскіх арганізацый – Саюзе палякаў на Беларусі421. Мы ўспрымаем
праблему, створаную польскім бокам вакол СПБ, як штучную зачэпку для
аказання прамога ўціску на нашу краіну і ў той жа час як прадмет палітыч
ных гульняў і перадвыбарнай барацьбы ў самой Польшчы. Так польскі бок
робіць польскую меншасць у Беларусі аб’ектам уласных перадвыбарных
маніпуляцый.
Дэкларуючы на словах клопат аб польскай меншасці ў Беларусі, польск
і
бок на справе ўводзіць візавыя забароны на ўезд у Польшчу шэрагу чле
наў Саюза палякаў, якія не сталі марыянеткамі ў чужых руках. Ці гэта не
запалохванне, прычым грубае, і шантаж беларускіх грамадзян польскай
нацыянальнасці? Ці гэта не супрацьдзеянне роднасным сувязям і іншым
кантактам гэтых людзей?
Беларускі бок рабіў захады па ўрэгуляванню сітуацыі, сведчаннем якіх
з’явіліся перамовы на ўзроўні кіраўнікоў Саветаў Бяспекі дзвюх краін.
Менавіта беларускі бок прапанаваў 8 ліпеня такі варыянт урэгуляван
ня сітуацыі, які дазваляе польскаму боку ўдзельнічаць у лёсе беларускага
грамадскага аб’яднання Саюз палякаў на Беларусі. Аднак літаральна праз
тыдзень – 15 ліпеня – дасягнутыя дамоўленасці былі парушаны польскім
бокам: выдвараны чарговы беларускі дыпламат.
Пытанне: Польскі бок кажа аб тым, што выдварэнне беларускага дып
ламата звязана з дзейнасцю, несумяшчальнай са статусам дыпламата і гэта
ў адпаведнасці з міжнароднай практыкай «не ідзе ў залік» пры ўзаемных
выдварэннях. Як Вы гэта пракаментуеце?
Адказ: Неабходна разумець, што рашэнне аб датэрміновым завяршэнні
камандзіроўкі саветніка Пасольства Польшчы ў Мінску М. Буцько было
прынята беларускім бокам у адказ на выдварэнне з тэрыторыі Польшчы
саветніка па бяспецы Пасольства Беларусі ў Варшаве, афіцыйнага прад
стаўніка Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь у Польшчы
Г. Катовіча і, звярніце ўвагу, у сувязі з дзейнасцю М. Буцько, несумяшчаль
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най з дыпламатычным статусам. Рашэнне беларускага боку аб датэрміно
вым завяршэнні камандзіроўкі саветніка Пасольства Польшчы ў Мінску
А. Бучака з’явілася таксама мерай у адказ – ужо на выдварэнне з тэрыторыі
Польшчы саветніка-пасланніка Пасольства Беларусі ў Варшаве М. Ры
жанкова і грунтуецца на прынцыпе ўзаемнасці.
Што датычыцца «заліку», то хацелася б напомніць, што ў красавіку
2004 г. з тэрыторыі Беларусі ў сувязі са шпіёнскай дзейнасцю быў высланы
ваенны аташэ Польшчы ў Беларусі К. Віташчык. Тады польскі бок неадкладна выслаў ваеннага аташэ Беларусі В. Хаванскага і больш таго – часо
ва блакіраваў прыезд у Польшчу новага беларускага ваеннага аташэ. Чаму
тады польскі бок не спасылаўся на міжнародную практыку аб «незаліку»
і звяртаў увагу на тое, што польскі ваенны аташэ быў высланы за дзеянні,
несумяшчальныя з яго дыпламатычным статусам.
Пытанне: У заяве польскага МЗС гаворыцца, што выдварэнне польскага консула стварае цяжкасці для беларускіх грамадзян у атрыманні візы
ў Польшчу?
Адказ: У дачыненні «неспрыяльных наступстваў» для грамадзян нашых
дзяржаў ва ўзаемных паездках лічым неабходным пацвердзіць, што нія
кія дзеянні польскага боку адносна супрацоўнікаў дыпламатычных і кон
сульскіх прадстаўніцтваў Беларусі ў Польшчы не адаб’юцца негатыўна на
польскіх грамадзянах, жадаючых наведаць Беларусь, нават калі беларускім
дыпламатам давядзецца працаваць звышурочна.
Пытанне: У Польшчы шмат гаворыцца аб “пераследах беларускіх паля
каў”, а што можна сказаць аб становішчы беларускай меншасці ў Польшчы?
Адказ: Дарэчы нагадаць, што польскія ўлады і СМІ ўчыняюць напад
кі на беларускія штотыднёвік «Ніва»422, штомесячнік «Часопіс»423, ліцэі
ў г. Гайнаўцы424 і г. Бельску Падляскім425, кіраўніцтва Беларускай грамад
ска-культурнай суполкі ў Польшчы426 і польскіх дэпутатаў беларускага
паходжання за нармальнае стаўленне да афіцыйнага Мінска. А як можна
расцаніць адмену Дзён беларускай культуры ў Польшчы, байкот Нацыяна
льнай выставы Беларусі ў Польшчы, зацягванне падпісання пагадненняў
аб супрацоўніцтве ў надзвычайных сітуацыях, у сферы аховы навакольнага
асяроддзя, ва ўзаемадзеянні на сумеснай мяжы?
Ухіленне ад увядзення шматгадовых шматразовых, візаў, адмова ад вы
дання бясплатных візаў жыхарам прыгранічных раёнаў дзвюх краін, зрыў
правядзення сустрэчы кіраўнікоў ваяводстваў Польшчы і абласцей Бела
русі па пытаннях развіцця супрацоўніцтва, зрыў кансультацый на ўзроўні
намеснікаў міністраў замежных спраў Беларусі і Польшчы якраз па пра
блематыцы нацыянальных меншасцяў – усё гэта не садзейнічае плённаму
ўзаемадзеянню паміж нашымі краінамі.
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Такія дзеянні польскага боку пярэчаць прынцыпам Дагавора паміж
Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча аб добрасуседстве і сяброў
скім супрацоўніцтве. Яны перашкаджаюць нармальным кантактам гра
мадзян Беларусі і Польшчы, узаемапранікненню культур, аб чым так шмат
кажуць нашы польскія калегі. Спадзяёмся, што ў дзеяннях польск
 ага боку
запануюць розум і мудрасць, а інтарэсы народа стануцца важней інтарэсаў
кан’юнктуры.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 3. С. 32.
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Заявы Еўрапейскага саюза і ЗША аб нібыта маючым месца ў Беларусі
ўціску няўрадавых арганізацый з’яўляюцца абсалютна надуманымі і наг
лядна адлюстроўваюць праводзімую EC i Злучанымі Штатамі палітыку
двайных стандартаў. Такія сцвярджэнні атрымалі раней адэкватную ацэн
ку Урада Рэспублікі Беларусь.
Асаблівую занепакоенасць выклікаюць спробы ЗША і ЕС разыграць
«міжнацыянальную карту». Праблемы з нацыянальнымі меншасцямі ў Бе
ларусі не існуюць, як не існуюць і парушэнні беларускім бокам сваіх абавя
зацельстваў у рамках АБСЕ ў гэтай сферы. Спробы маніпуліраваць Саюз ам
палякаў на Беларусі з мэтай яго штучнага супрацьпастаўлення існуючай
уладзе з’яўляюцца нічым іншым, як грубым і адкрытым умяшаннем ва
ўнутраныя справы суверэннай дзяржавы.
Еўрасаюз, падтрымліваючы неабгрунтаваныя прэтэнзіі адной са сваіх
краін-членаў да Беларусі, уступае на слізкі шлях распальвання міжнацы
янальнай варожасці на сваіх межах, што ў корані супярэчыць прынцыпам
дэклараванай ЕС «палітыкі добрасуседства»427. Ці такое «добрасуседства»
мае на ўвазе Еўрапейскі саюз, няшчыра шкадуючы аб тым, што Беларусь,
быццам, не можа скарыстацца яго перавагамі? Тым самым Еўрасаюз улас
наручна адчыняе «скрыню Пандоры» і фактычна правакуе міжнародную
дыскусію аб становішчы ў галіне захавання правоў нацыянальных
меншасцяў у самім ЕС. Аб тым, з якімі сур’ёзнымі праблемамі, у адроз
ненне ад Беларусі, у адстойванні сваіх правоў сутыкаюцца нацменшасці
ў асобных, асабліва новых дзяржавах – членах ЕС, усім добра вядома.
Міністэрства замежных спраў лічыць неабходным адзначыць, што за
явы Старшынства Еўрапейскага саюза і Дзярждэпартамента ЗША ў чар
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говы раз сведчаць аб імкненні выкарыстаць любую падставу для аказання
палітычнага ўціску на нашу краіну. Аднабаковы і палітызаваны падыход да
ацэнкі сітуацыі ў Беларусі пацвярджае накіраванасць на змяненне неза
лежнага курсу беларускай дзяржавы.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 3. С. 78–80.
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Дамы и господа! Уважаемые коллеги,
Я пригласил вас сегодня для того, чтобы попытаться систематизировать
отношения, которые сложились у нас сегодня с Польшей.
Во-первых, хочу сказать, что у нас в последние годы существовали до
вольно сложные отношения с этой соседней страной. Однако мы всегда
уважали выбор Польши, в частности на интеграцию в Европейский союз,
и всегда стремились к взаимовыгодному прагматичному добрососедскому
сотрудничеству. Мы всегда стремились к развитию контактов между на
шими людьми и укреплению исторических и культурных связей. Можно
приводить очень много примеров, начиная с открытия памятников из
вестным польским деятелям литературы и культуры, проведения совмест
ных культурных акций восстановления исторического наследия.
Беларусь никогда не стремилась создать конфликтную ситуацию в от
ношениях с Польшей и не имеет таких намерений и сегодня. Наоборот,
наша внешнеполитическая доктрина заключается в формировании пояса
добрососедства вокруг Беларуси, включая Польшу. Беларусь – небольшая
европейская страна, и наша сила в выдержке, мудрости, толерантности,
нейтралитете, независимости.
Второе. Давайте разберемся в сути, в корнях того конфликта, который
сегодня имеет место. В Беларуси проживает почти 400 тыс. поляков. Это –
третья национальная общность после белорусов и россиян. Из 400 тыс.
примерно 3, максимум 5 тыс. объединены в Союз поляков на Беларуси.
Называются разные цифры, но если посмотреть на практике, то действи
тельно более-менее активно участвуют в мероприятиях Союза поляков
примерно 3–5 тыс. из четырехсот. Руководство Союза поляков на Белару
си – это примерно 10 человек. Конфликт, о котором мы говорим, произо
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шел ни в польской диаспоре, ни в Союзе поляков, а именно среди руко
водства Союза поляков на Беларуси.
Я не хотел бы сейчас анализировать причины этого конфликта. Думаю,
что он связан, в первую очередь, с доступом к материальной помощи, к ма
териальным средствам, которые проходили и проходят через эту органи
зацию. Участие в руководстве Союза поляков повышает реноме гражда
нина в польской диаспоре. И именно в борьбе за эти привилегии возник
конфликт между очень маленькой группой белорусских граждан поль
ского происхождения, которые претендовали на место в руководстве Со
юза поляков. Этот конфликт привел к тому, что съезд, который проходил
12–13 марта этого года, был проведен с грубейшими нарушениями про
цедуры, предусмотренной и самим уставом Союза поляков, и белорусским
законодательством. Эти нарушения сразу были обнародованы, во-первых,
самими членами Союза поляков, от которых поступило много обращений,
в первую очередь, в Министерство юстиции, а также другие органы вла
сти. Министерство юстиции внимательно рассмотрело ситуацию, детально
проанализировав, как проходил съезд, как выдвигались делегаты на съезд,
как проходило голосование в ходе съезда. В результате, в полном соответ
ствии с белорусским законодательством, было принято решение о неправо
мочности съезда и, следовательно, нелегитимности руководства Союза по
ляков, избранного на этом съезде. Было бы странно, если бы оно поступило
иначе, т. е. тем самым оно бы нарушило закон. Сегодня, вы это знаете, от
нас все силы извне в первую очередь требуют именно верховенства закона.
И здесь мы как раз это верховенство закона полностью соблюли.
Возникает вопрос: почему вот этот частный конфликт между группой
людей приобрел такое звучание и пристальное внимание за пределами
страны, получил такую окраску и огласку? Давайте предположим себе та
кой вот гипотетический вариант, что Минюст проявил бы «гибкость», так
сказать, не обратил бы внимания на нарушения, которые происходили,
и вот то руководство, которое было избрано в марте, осталось бы управ
лять Союзом поляков. Возникла бы вот в этой ситуации та риторика о на
рушении прав национальных меньшинств, о притеснениях в этом случае?
Я абсолютно уверен, что не возникла бы.
В подтверждение своих слов хочу сказать, что на всех белорусско-поль
ских межмидовских консультациях, а я сам лично принял участие во мно
гих из них, никогда тема каких-то проблем с меньшинствами в Беларуси
и Польше, которые бы требовали решения на межгосударственном уров
не, не возникало. Были рабочие вопросы, которые мы обсуждали и реша
ли. Более того, буквально полгода назад, сидя с господином Тимошеви
чем, маршалом Сейма, на фестивале белорусской песни в Белостоке, мы
констатировали, что у нас созданы хорошие условия для развития нацио
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нальных меньшинств. И сама атмосфера фестиваля, которая там царила,
была тому колоссальным свидетельством.
Более того, хочу сказать, что и сегодня ряд кандидатов в президенты
Польши констатируют, что польское меньшинство никогда не притесня
лось в Беларуси. Это не наши слова, это слова самих поляков. Значит, дело
не в какой-то объективной проблеме с правами польского меньшинства
в Беларуси, а в том, что определенным силам извне очень важно было бы
сохранить в руководстве Союза поляков именно эту новую группу людей.
Давайте задумаемся, почему именно этих людей? Чтобы ответить на
этот вопрос, я предлагаю посмотреть на результаты «деятельности» этого
руководства Союза поляков за 4–5 месяцев, которым они де-факто стара
лись руководить.
«Во-первых, Союз поляков не работает, каких-то объединяющих меро
приятий, акций культурного направления не проводилось, никаких пред
ложений по наращиванию своих материальных возможностей не звучало
и не вносилось. Идут разборки, кто лоялен к новому руководству Союза
поляков, кто нелоялен. Во-вторых, абсолютно объективный факт: около
100 белорусских детей не смогли в этот период выехать в Польшу, им было
фактически отказано во въезде в Польшу, причем не только на отдых, но
и даже на экскурсию. Возникает вопрос: где же стремление познакомить
маленьких поляков со своей этнической родиной? Хочу сказать, что все
эти дети определены в оздоровительные лагеря на территории Беларуси,
чем очень довольны и родители, и сами дети.
Следующее. Ряд активистов польской диаспоры, кто высказал свое не
согласие с таким курсом якобы нового руководства Союза поляков, попа
ли в определенную опалу по инициативе Союза поляков. Их дети исклю
чаются из польских институтов, если они там учились. Должен сказать,
что каждый из этих детей сразу будет определен в белорусский вуз по про
филю и по выбору, чтобы продолжать обучение.
По инициативе польской стороны у нас фактически разорваны побра
тимские связи с рядом городов. Ведь это уже не встречи политиков, это
народная дипломатия, это встречи людей. Люблин, Вроцлав, города, с ко
торыми у нас традиционно были хорошие связи, сегодня дистанцируются
от этого сотрудничества.
И наконец, теми заявлениями, которые все время звучат из уст руково
дителей Союза поляков, избранных на прошлом съезде, постоянно разжи
гается и подогревается антибелорусская риторика польских СМИ.
Это далеко не полный перечень результатов деятельности нового руко
водства Союза поляков. И теперь становится ясно, почему же некоторые
силы так хотят сохранить их в руководстве СПБ – потому что их энергия
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направлена не на конструктивизм, не на укрепление связей, не на улучше
ние положения польского меньшинства, а на дестабилизацию обстановки
в Беларуси.
Момент для этого был выбран то ли удачный такой, то ли совпало так,
то ли продумано это было действие, он совпал с предвыборной кампанией
в Польше. Вы сами понимаете, что может быть более удачной для предвы
борного пиара, чем всегда очень чувствительная национальная тема. И мы
это видим по тем заявлениям, которые участники предвыборной кампа
нии делают, спекулируя на этой якобы конфликтной ситуации с польской
диаспорой в Беларуси. Один приезжает в Беларусь и начинает заявлять
о том, что мы проявим солидарность, мы поддержим, а люди стоят на пло
щади, случайные прохожие, пожимают плечами: что поддержим? Какую
солидарность? Чем? Второй тут же начинает критиковать первого, что это
неправильный ход. В итоге оба находятся на слуху, оба добавляют своему
пиару какие-то плюсы или минусы. При этом абсолютно очевидно, что
интересы тех людей, за которых они якобы ратуют, им абсолютно далеки,
а все делается только ради раскручивания своего предвыборного имиджа.
Таким образом, я еще раз хочу повторить, что конфликт в руководстве
Союза поляков лишь повод для того, чтобы раскачать белорусскую лодку.
Не получается никак создать социальный конфликт, так давайте хотя бы
спровоцируем национальный конфликт. Но хочу с уверенностью сказать,
что и этого не получится.
Сегодня во многих организациях уже проведены собрания по выдви
жению делегатов на съезд СПБ. Собрания проходят в очень спокойной
обстановке, в делегаты выдвигаются зрелые, уравновешенные люди, дей
ствительно пользующиеся авторитетом в польской среде. Характерно, что
на этих собраниях люди, не сговариваясь, говорят об одном и том же: мы
устали от этой трескотни, устали от этих ненужных разговоров. Все хотят
спокойной ежедневной работы, спокойного обсуждения своих интересов,
проведения своих встреч, мероприятий, как это было до известного съезда
в марте. Уверен, что ситуация в ближайшее время в СПБ нормализуется,
люди сами все расставят на свои места. Хотел бы призвать, в первую оче
редь своих коллег в Польше, не тратить попусту время, энергию, деньги,
а лучше сосредоточиться на тех действительно важных вопросах, которые
существуют в отношениях между нашими странами, обсуждение которых
мы неоднократно предлагали и инициировали перед польской стороной.
Таких вопросов немало, и над ними действительно надо работать. В пер
вую очередь, вы знаете, что у нас с Польшей идет достаточно тесное эко
номическое сотрудничество, товарооборот наш составляет около 1,5 млрд
долл. США и у нас есть все условия довести его до такой красивой цифры
в 2 млрд долларов. Но сегодня возникла ситуация, что к нам обращаются
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представители бизнеса, представители деловых кругов Беларуси и спра
шивают: а стоит ли нам ехать, например, на специализированную выстав
ку в Польшу? Не разгромят ли там наши стенды? Не будет ли блокады этой
выставки? И тогда мы просто деньги выбросим на ветер.
Мы предлагаем, например, польской стороне: давайте проведем мас
штабный бизнес-форум с участием крупнейших компаний, белорусских
и польских, на котором решим, как дальше укреплять экономическое со
трудничество. К сожалению, пока это предложение отвергается польской
стороной.
Возьмем другую сферу – трансграничное сотрудничество. По нашей
инициативе нам все же удалось открыть погранпереходы в Беловежской
пуще и на Августовском канале. С польской стороны под тем или иным
предлогом постоянно затягивается решение этих вопросов. Но ведь ранее
мы договорились, и это было по обоюдному желанию. У нас на повестке
дня открытие еще 4–5 переходов, которые очень важны для пригранично
го населения, мы готовы вести об этом разговор. Опять молчание с поль
ской стороны.
Все время муссируется проблема об очередях на границе, об усложне
нии контроля, о потерях времени. У нас сегодня готово соглашение о со
вместном контроле, которое позволит значительно упростить погранич
ные и таможенные процедуры. Мы предлагаем его подписать в ближайшие
дни. С польской стороны – молчание. Но ведь это именно контакты меж
ду людьми, это именно упрощение наших взаимоотношений, о которых
на словах, по крайней мере, так ратует польская сторона.
Визовые вопросы. Мы сегодня могли бы решить вопрос о выдаче го
довых многократных виз. Мы могли бы сегодня решить вопрос о выда
че бесплатных виз для приграничного населения. Пока эти предложения
блокируются польской стороной.
Экологические вопросы. Их много: и по Бугу, и по Беловежской пуще,
и по совместному использованию Августовского канала. Все это надо об
суждать. Это те вопросы, которые и сегодня, и завтра, и послезавтра будут
стоять перед нами, и действительно важны для наших людей, для наших
народов.
Я уже не говорю про Дни культуры, которые намечались на осень. Они
сорваны польской стороной. Это значительно отбрасывает нас назад в по
лучении информации о том, чем живет сегодня соседний народ. Мы гото
вы проводить аналогичные Дни культуры Польши в Беларуси, но кому-то
они мешают, потому что они дают понять, что в Беларуси все спокойно,
что здесь большое внимание уделяется культурному развитию и что у нас
есть чем гордиться.
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Вот далеко не полный перечень вопросов, каждый из них можно было
бы раскрывать, расширять; проблем, на которых нам было бы гораздо
более целесообразно сосредоточиться сегодня, а не муссировать сверху
конфликт, произошедший между маленькой группкой людей. Мы всегда
готовы к диалогу, мы всегда готовы идти на переговоры, и ответы на эти
предложения сегодня за польской стороной.
Вот что бы я хотел вам сказать, чтобы у вас было более четкое представ
ление о том, как развивался конфликт, кому он выгоден и интересен и кто
является его инициатором.
Спасибо, если у вас есть вопросы, я готов на них ответить.
Вопрос (Польское радио): Какие Вы видите возможности выхода из кри
зиса?
Ответ: В первой части своего выступления уже назвал и выход – надо
сегодня встречаться и вести диалог по конкретным проблемам нашего со
трудничества, которые действительно являются важными вопросами. Это
первое. Второе: надо прекратить антибелорусскую риторику по искус
ственной политизации несуществующего национального вопроса в Бела
руси. И чем скорее это понимание придет, тем быстрее будет создан бла
гоприятный фон для наших нормальных контактов. В предыдущие годы
много позитивного было сделано нами вместе, в том числе и в Евросоюзе.
Вопрос (Агентство «Интерфакс»): В польской прессе появились выска
зывания ряда политиков о возможности объявления Посла Беларуси пер
соной нон-грата? Это вероятно?
Ответ: Что касается объявления посла персоной нон-грата, то это за
явление либо делают в очень эмоциональной обстановке, либо не подумав
о последствиях. Посол может быть объявлен персоной нон-грата только
в случае, если он доказательно участвует в антигосударственной деятель
ности в стране пребывания или если дело идет к разрыву дипломатических
отношений.
Что касается пребывания Посла Беларуси П. Латушко, мы еще раз хо
тим подчеркнуть, что конфликт, о котором так много сегодня говорят в
Польше, носит частный локальный характер и он не должен сказываться
на наших межгосударственных отношениях. Поэтому наш Посол не ото
зван на консультации в Минск и в настоящее время находится в Варшаве.
Мы сделали, я считаю, взвешенные, жесткие заявления в отношении
той риторики, которая развернута с согласия властей в Польше. Заявление
МИД – это очень серьезный инструмент, и использовать его постоянно –
это просто его девальвировать, поэтому мы полагаем, что сама обществен
ность, в том числе и польская, прекрасно понимает, где зерна, а где шелуха
от них. Если же какие-то оскорбительные высказывания будут допущены
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на властном, государственном уровне, то, конечно, мы будем адекватно
реагировать на эти вещи.
Вопрос (БелТА): Возможно ли введение польской стороной экономиче
ских санкций?
Ответ: Хотелось бы обратить внимание на два момента: юридический
и экономический.
Что касается экономического вопроса. Наш экспорт в Польшу состав
ляет около 800–900 млн долл. США. Это выгодно не только белорусам, но
в первую очередь полякам. Товары, которые мы туда поставляем (строи
тельные материалы, нефтепродукты, текстиль), востребованы на другом
рынке, везде востребованы. И нам будет несложно произвести переори
ентацию с польского рынка в случае каких-то санкций. Но польские фир
мы, особенно фирмы, находящиеся в восточной части Польши, сотни, не
десятки фирм, связаны и фактически живут на взаимодействии с белорус
ской экономикой.
Деятели, которые делают такие заявления, должны в первую очередь
подумать о своих людях, о своих предпринимателях, как скажется такое
решение и на них. Знаю, что на многих очень болезненно.
Что касается юридического аспекта, то Польша, будучи членом ЕС,
какие-либо экономические санкции может ввести только через Евроко
миссию, с согласия всех других стран – членов ЕС. Конечно, безуслов
но, на таком местном уровне в ходе таможенного контроля, погранично
го контроля могут быть предприняты какие-то ограничения, затягивание
решения вопросов, усложнение этого решения. Но я еще раз хочу сказать,
что это будет контрпродуктивно, в первую очередь по отношению к самим
польским бизнесменам.
Вопрос (Агентство «Интерфакс»): Отказались ли от проекта строитель
ства ТЭЦ?
Ответ: Не отказались, проект строительства ТЭЦ с повестки дня не
снят. Сегодня именно этот проект подтолкнул наше правительство к ана
лизу перспектив развития энергосистемы в Беларуси. Сейчас разработка
такой программы ведется, и ТЭЦ в эту программу будет вписана. Поэтому
реализация проекта по ТЭЦ лишь отложена с учетом общей концепции
развития энергоснабжения в Беларуси.
Вопрос (Польское радио): Сегодня выехал из Беларуси советник По
сольства Польши А. Ольборски. Будет ли на этом поставлена точка на вы
сылке дипломатов?
Ответ: Высылки ведь начались в прошлом году. Сегодня у нас в этом
плане паритет. Мы вынуждены были выслать польского военного атташе
К. Витащика в прошлом году за антигосударственную деятельность, дея
тельность, несовместимую со статусом дипломата.
537

Когда польская сторона предложила выехать советнику по безопас
ности Посольства Беларуси Г. Котовичу, мотивируя это тоже якобы несо
вместимой со статусом дипломата деятельностью, не было предъявлено
никаких доказательств этой деятельности. Мы в ответ вынуждены были
отправить советника Посольства Польши М. Бутько.
Польская сторона нас сразу обвинила в том, что вот в соответствии
с международным правом, если кого-то уличают в антигосударственной
деятельности, не обязательно высылать в ответ.
Давайте вернемся к вопросу К. Витащика. Почему же в случае с ним
буквально через две недели наш военный атташе В. Хованский был выдво
рен из Польши? Тогда никто об этой международной практике и между
народном праве не вспоминал. Это две пары. И мы предлагали на этом
поставить точку. И подчеркивали польской стороне, что высылка М. Буть
ко – это наш ответ на высылку Г. Котовича. Польская сторона с этим не
согласилась и выслала нашего нового дипломата – советника-посланника
Посольства Беларуси в Варшаве М. Рыженкова. В ответ мы высылаем со
ветника Посольства Польши А. Бучака.
Затем был выслан советник Посольства Беларуси Н. Петрович, в ответ –
известный вам человек. Мы внесли недавно предложение польской стороне
в отношении последнего польского дипломата. В этом случае ваш вопрос
надо адресовать польской стороне. Мы никогда инициаторами не были.
Спасибо за внимание.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 3. С. 35–41.

№ 212
КАМЕНТАРЫЙ ВЫКОНВАЮЧАГА АБАВЯЗКІ
НАЧАЛЬНІКА ЎПРАЎЛЕННЯ ІНФАРМАЦЫІ –
ПРЭС-САКРАТАРА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У СУВЯЗІ З ДАЛУЧЭННЕМ БЕЛАРУСІ
ДА КІЁЦКАГА ПРАТАКОЛА
г. Мінск

15 жніўня 2005 г.

Далучэнне Беларусі да Кіёцкага пратакола пацвярджае імкненне краіны
да далейшага ажыццяўлення міжнароднага супрацоўніцтва ў справе аховы
навакольнага асяроддзя.
Беларусь заўсёды выступала за кансалідацыю намаганняў як на еўрапей
скім кантыненце, так і ва ўсім свеце для захавання экалагічнага балансу, у
тым ліку для зніжэння выкідаў у атмасферу. Наша краіна на рэгулярнай
аснове ўдзельнічае ў міжнародных форумах і арганізацыях па экалагічнай
тэматыцы. Беларускі бок выкарыстоўвае фармат гэтых мерапрыемст ваў
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для інфармавання шырокай міжнароднай грамадскасці аб захадах Беларусі
дзеля захавання экалагічнай раўнавагі.
Беларусь працягне супрацоўніцтва па экалагічнай праблематыцы як на
двухбаковай, так і шматбаковай аснове. Мы і надалей маем намер высту
паць на міжнароднай арэне за пашырэнне ўдзелу дзяржаў свету ў дадзенай
канвенцыі, асабліва тых краін, прамысловая вытворчасць якіх прычыняе
істотную шкоду экалагічнай абстаноўцы ў свеце.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 3. С. 28.

№ 213
КАМЕНТАРЫЙ ВЫКОНВАЮЧАГА АБАВЯЗКІ
НАЧАЛЬНІКА УПРАЎЛЕННЯ ІНФАРМАЦЫІ –
ПРЭС-САКРАТАРА МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
У СУВЯЗІ З ВЫВАДАМ ЯЎРЭЙСКІХ ПАСЕЛІШЧАЎ
З АРАБСКІХ ТЭРЫТОРЫЙ
г. Мінск

15 жніўня 2005 г.

Рэспубліка Беларусь вітае пачатак рэалізацыі плана па выхаду Ізраіля
з сектара Газа і паўночнай часткі Заходняга берагу ракі Іардан, у выніку
якога кантроль над вызваленымі тэрыторыямі цалкам пераходзіць да па
лесцінскага боку.
Гэта важная падзея павінна будзе ў значнай ступені садзейнічаць аднаў
ленню і палесціна-ізраільскага мірнага працэсу і хутчэйшаму ўрэгуляван
ню адносін двух бакоў у рамках рэалізацыі палажэнняў «дарожнай карты».
Спадзяёмся, што распачаты 15 жніўня 2005 г. працэс руху ў бок стварэн
ня незалежнай палесцінскай дзяржавы будзе садзейнічаць забеспячэнню
трывалага міру і бяспекі ў рэгіёне Блізкага Усходу.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 3. С. 28–29.

№ 214
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ПРАВЯДЗЕННІ Ў МІНСКУ
І БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКАГА ЭКАНАМІЧНАГА ФОРУМУ
г. Мінск

[10] верасня 2005 г.

6–9 сентября 2005 г. в Минске прошел Первый Белорусско-Россий
ский экономический форум. В работе Форума принимали участие Пре
зидент Беларуси А. Лукашенко, Премьер-министр Беларуси С. Сидорский
и Председатель Правительства России М. Фрадков428, а также представи
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тели правительственных, деловых и научных кругов двух стран, дипло
матического корпуса и международных организаций, аккредитованных
в Беларуси. В Минск для участия в мероприятиях прибыли делегации ряда
регионов России.
Во время работы Форума обсуждались вопросы торгово-экономиче
ского сотрудничества, инвестиционная, единая торговая и таможенно-та
рифная политика, общий рынок труда, общее научное и технологическое
пространство, объединенная транспортная система и другие вопросы.
В рамках Форума были организованы пленарные заседания, экспозиции
«Союзное государство в интересах народов», тематические конференции
и «круглые столы».
Параллельно с работой Форума в рамках «Недели Российской Федера
ции в Республике Беларусь» проходила Национальная выставка Россий
ской Федерации в Республике Беларусь. Открывая выставку, Председатель
Правительства России М. Фрадков заявил о желании российской стороны
углублять интеграцию между Беларусью и Россией на всех уровнях. При
этом он отметил, что проведение в Беларуси Национальной выставки Рос
сийской Федерации, в которой участвуют более 150 предприятий из 20 ре
гионов России, не только покажет существующие достижения, но и по
зволит установить новые контакты.
Форум освещали более 100 журналистов из Беларуси и других зарубежных
стран, в том числе около 50 корреспондентов ведущих российских СМИ.
В пленарном заседании Первого Белорусско-Российского экономиче
ского форума принял участие Председатель Высшего Государственного Со
вета Союзного государства, Президент Республики Беларусь А. Лукашенко.
Белорусский народ твердо привержен идеям дружбы и братства и заин
тересован в развитии и укреплении Союзного государства, заявил А. Лу
кашенко. В этой связи он назвал глубоко символичным, что такое круп
номасштабное межгосударственное мероприятие проводится в Беларуси.
Цель Форума – рассмотреть проблемы формирования единого эконо
мического пространства, обсудить тактику и стратегию создания Союзно
го государства, выработать совместными усилиями ученых и практиков
двух стран подходы к решению этой глобальной задачи.
Как подчеркнул Глава государства, белорусско-российская интеграция
состоялась, она развивается и имеет хорошие перспективы. По его словам,
Союз Беларуси и России не только прочно вошел в судьбу двух братских
народов, навсегда вписан в их новейшую историю, но и стал геополитиче
ской реальностью, оказывающей влияние на ход исторического процесса.
На постсоветском пространстве за последние полтора десятка лет создан
ряд территориальных межгосударственных образований, которые характе
540

ризуются различным составом, целями и скоростью интеграционных про
цессов. Но центром притяжения и примером свободного и равноправного
сотрудничества суверенных держав был и остается Союз Беларуси и Рос
сии. «Именно белорусско-российские интеграционные процессы получи
ли наибольшее развитие, достигли качественно нового уровня и приобрели
динамичный характер», – отметил А. Лукашенко. При этом он подчеркнул
важность того, что Беларусь и Россия, проводя согласованные внешнепо
литические действия, не ограничиваются только вопросами двустороннего
сотрудничества. «Мы находим совместные решения ключевых проблем», –
пояснил белорусский лидер.
Фундаментом реализации интеграционного проекта Беларуси и России,
отметил Президент, являются экономические отношения. Именно они по
ставлены во главу угла сотрудничества двух стран. И реальные плоды раз
вития союзнических отношений уже очевидны. Если до интеграционных
процессов годовой товарооборот между двумя странами составлял менее
5 млрд долл. США, то в 2004 году он достиг почти 18 млрд долл. США. «Дру
гих таких примеров межгосударственных взаимоотношений, когда за столь
короткий промежуток времени получен такой высокий результат, в миро
вой практике фактически нет», – подчеркнул Глава государства.
В настоящее время более 8 тыс. крупнейших белорусских и российских
предприятий связаны взаимными поставками продукции. Зачастую такие
поставки носят многосторонний, кооперационный характер. А. Лукашен
ко привел пример Минского автомобильного завода, который более по
ловины комплектующих получает из России и свыше 60 % готовой про
дукции продает в российские регионы. Президент убежден, что, только
используя производственную кооперацию, Беларусь и Россия смогут сде
лать конкурентоспособной продукцию, эффективно защитить свои рынки
от экспансии товаров из третьих стран, часто далеко не лучшего качества.
«По большому счету вопросы кооперации в рамках союзного строитель
ства напрямую связаны с созданием равных прав хозяйствования, спра
ведливым решением вопросов в рамках конкуренции. Идя по этому пути,
мы достигнем успеха», – убежден А. Лукашенко.
При этом он добавил, что взаимозависимость и взаимодополняемость
экономик двух стран диктуют необходимость сохранения совокупного,
емкого рынка, развития современной инфраструктуры, проведения согла
сованной внешнеэкономической политики.
Говоря об успешном развитии экономического сотрудничества белорус
ских и российских городов, регионов и предприятий, Президент выразил
уверенность, что это может явиться важным ускорителем интеграции на
уровне государств. По его словам, Беларусь осуществляет внешнеторговые
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отношения с 80 из 89 регионов Российской Федерации. Договорно-право
вая база белорусско-российского сотрудничества на региональном уровне
включает более 170 договоров, соглашений и протоколов о торгово-эконо
мическом, научно-техническом и культурном строительстве.
«И сегодня в России уже никто не критикует белорусскую экономику
и не говорит, как это было 3–5 лет назад, что белорусская модель “абсо
лютно негодная” и она “вообще несовместима” с российской. Оказывает
ся, нашли возможность, совместили», – сказал Президент.
Как отметил Глава белорусского государства, наиболее тесные связи Бе
ларусь имеет с Москвой, Санкт-Петербургом, Тюменской, Московской
и Смоленской областями, на долю которых приходится около 70 % бело
русско-российского товарооборота. По словам А. Лукашенко, расширению
регионального сотрудничества способствуют непосредственные контакты
руководства нашей страны с главами российских регионов. Так, в ходе не
однократных встреч с мэром Москвы Ю. Лужковым стороны договорились
строить работу на основе комплексной программы сотрудничества, был
создан Совет делового сотрудничества. В итоге товарооборот между Белару
сью и Москвой с 3,5 млрд долл. США в 2002 году возрос почти до 6,5 млрд
долл. США в 2004 году. Прирост составлял более 1 млрд долл. США в год.
Глава государства напомнил также, что по итогам недавнего визита гу
бернатора Калининградской области В. Егорова в Беларусь стороны дого
ворились консолидировать усилия по совместному использованию порто
вого комплекса этого российского региона в интересах Беларуси и России.
А. Лукашенко выразил надежду, что данный проект получит серьезную
поддержку в рамках союзных программ.
В этой связи он отметил, что Беларусь транспортирует через порты раз
ных стран до 20 млн т грузов в год. Так, почти одна треть бюджета Литвы
формируется за счет перевалки белорусских грузов. «Это огромный ре
сурс, который мы можем и должны использовать на благо народов Белару
си и Калининградской области», – подчеркнул Глава государства.
Если народы Беларуси и России желают жить в едином государстве, то
рано или поздно это произойдет, убежден А. Лукашенко. По его словам,
экономическая интеграция Беларуси и России – это не только и не столь
ко результат позиций и действий президентов и правительств, а объектив
ный процесс единения двух народов.
Как подчеркнул Глава государства, за прошедшие годы проделана зна
чительная работа по сближению экономик наших стран, укреплению по
литических и культурных связей. Создана нормативно-правовая база,
включающая межгосударственные и межправительственные договоры.
Однако, отметил он, граждане Беларуси и России оценивают результатив
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ность принимаемых в Союзном государстве решений по главному крите
рию: улучшается ли их повседневная жизнь. «Поэтому создание условий,
обеспечивающих повышение благосостояния белорусского и российского
народов, – основополагающая задача. На ее реализацию должны быть на
правлены усилия наших государств», – заявил белорусский лидер. Пре
зидент убежден, что путь к достижению устойчивого роста экономик Бе
ларуси и России и улучшению условий жизни наших народов заключается
в рациональном использовании объединенных потенциалов и ресурсных
возможностей, структурной перестройке национальных экономик, повы
шении их эффективности и конкурентоспособности.
А. Лукашенко отметил, что усилия Беларуси и России направлены на
выработку оптимальной и эффективной модели взаимодействия в рамках
Союзного государства, принятие Конституционного акта, который опре
делит очередной этап строительства Союза и его государственное устрой
ство, правовую систему.
Вместе с тем работа по объединению независимых государств, не име
ющая аналогов в истории, не может быть простой. «Приходится терпеливо
преодолевать то, что нас разделяет, и беречь то, что нас сближает и объ
единяет. Не поступаясь суверенитетом ни одной, ни другой стороны,
вырабатываются унифицированные правовая, экономическая и органи
зационная системы, которые станут основой будущего Союзного государ
ства», – констатировал Президент.
Глава государства заявил, что в Беларуси «не жесткая, как кое-кто злос
ловит, а сильная власть, опирающаяся на доверие подавляющего боль
шинства нации». «Мы не допустили к власти криминальные элементы,
осуществляем политику в интересах народа. Дав обещание нашему народу,
мы это делаем и будем делать», – подчеркнул он.
Эффективность такой политики подтверждает практика, прежде всего,
темпы социально-экономического развития страны. При этом А. Лука
шенко подчеркнул, что он не абсолютизирует белорусскую экономическую
модель. «Только хочу подчеркнуть, что надо изучать опыт друг друга, брать
лучшее, использовать в общих интересах. Данный форум может и должен
внести свою лепту в это важное дело», – сказал Глава государства.
Он отметил, что белорусский народ избрал не обвально-разрушитель
ный, а созидательно-эволюционный путь развития экономики и всего
общества. Такую экономическую модель, которая предполагает формиро
вание социально ориентированной многоукладной рыночной экономи
ки с равноправным функционированием государственной и других форм
собственности. «Мы не стали бездумно разрушать индустрию и крупно
товарное сельское хозяйство, не допустили огульной, чохом, как в народе
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говорят, приватизации», – заявил А. Лукашенко. По его словам, главная
задача на современном этапе – привлечь в реальный сектор экономики
инвесторов, заинтересованных в техническом перевооружении и повыше
нии конкурентоспособности приватизируемых предприятий. Государство
установило контроль над ключевыми секторами экономики, имеющими
самое непосредственное отношение к человеку. Этот контроль является
гарантией того, что принцип социальной справедливости в обществе будет
обеспечен, пояснил белорусский лидер.
Обращаясь к участникам Форума, А. Лукашенко пожелал им плодот
ворной работы и подчеркнул, что выработанные ими рекомендации станут
основой для принятия обоснованных и взвешенных решений в рамках со
юзного строительства. А это, в свою очередь, придаст еще больший дина
мизм углублению интеграционных процессов между Беларусью и Россией.
«Мы ждем от вас детального анализа процессов, происходящих в наших
странах, во всем мире. И на этой основе – конструктивных предложений
по созданию эффективной экономики, обеспечивающей высокий уровень
жизни белорусов и россиян», – заключил Глава государства.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 3. С. 73–77.

№ 215
ВЫСТУПЛЕННЕ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
А. ЛУКАШЭНКІ НА СПЕЦЫЯЛЬНЫМ ПЛЕНАРНЫМ
ПАСЯДЖЭННІ 60-й СЕСІІ ГЕНЕРАЛЬНАЙ АСАМБЛЕІ ААН
г. Нью-Йорк

15 верасня 2005 г.

Уважаемый господин Председатель,
Дамы и господа,
Честный взгляд на сегодняшний мир – это то, для чего здесь, в Орга
низации Объединенных Наций, собрались лидеры государств нашей пла
неты. Мы должны вместе разобраться в главном: верной ли дорогой мы
ведем свои страны и человечество? Без этого нам не выйти из тупика.
Прошло 15 лет со времени распада моей страны – СССР. Это событие
полностью изменило устройство мира. Советский Союз при всех ошибках
и промахах его руководителей был тогда опорой и надеждой многих го
сударств и народов. Советский Союз обеспечивал равновесие глобальной
системы.
Сегодня мир однополярен. Со всеми вытекающими отсюда последстви
ями: разгромлена и исчезла с карты Европы цветущая Югославия, много
страдальный Афганистан превратился в очаг конфликтов и наркотрафика,
кровавая бойня в Ираке продолжается по сей день. Страна стала источ
544

ником нестабильности огромного региона, взяты под оружейный прицел
Иран и Северная Корея, Колумбия, Куба и другие государства.
Беларусь – страна, каких большинство в этом зале. Возникнув на об
ломках «холодной войны», ей удалось стать наукоемким, высокотехно
логичным государством с десятимиллионным высокообразованным, то
лерантным народом. Мы, как и вы, хотим от планеты не многого: мира
и стабильности. Остальное мы создадим сами, своим трудом.
В моей стране нет конфликтов: вместе мирно живут разные нации и на
родности, исповедуя каждая свою религию и уклад жизни. Мы не создаем
проблем соседям, не претендуем на их территорию, на их выбор пути. Мы
отдали свое ядерное оружие, добровольно отказавшись от прав ядерного
наследника СССР. Мы создали прочный и успешный союз с близкой нам
Россией. Мы строим нашу страну своим умом, основываясь на своих тра
дициях.
Но мы видим: именно этот выбор моего народа нравится не всем. Не
нравится тем, кто стремится управлять однополярным миром.
И как управлять? Если нет конфликтов – создать их. Если нет предло
гов для вмешательства – создать виртуальные предлоги. Для этого найден
очень удобный флаг – демократия и права человека. Причем не в подлин
ном значении власти народа и достоинства людей, а в трактовке американ
ского руководства.
К сожалению, ООН – наша с вами организация – позволяет использо
вать себя как инструмент такой политики. Говорю об этом с особой горе
чью и болью как Президент государства – учредителя ООН, государства,
которое во Второй мировой войне за свободу свою, Европы и мира отдало
жизни третьей части своего народа.
Неужели ООН за надуманными «проблемами» не видит настоящих бед
и катастроф, которые никто, кроме ООН – сообщества цивилизованных
наций, – решить не сможет?
Совсем недавно нам с вами в соседнем зале показывали карты и схемы
с оружием массового уничтожения в Ираке. Где оно, это оружие? Его нет.
А Ирак залит кровью, растерзан, люди доведены до предела отчаяния. Где
открытый, независимый, под наблюдением ООН судебный процесс над
узниками Гуантанамо429? Сколько их там и кто они?
Под предлогом борьбы с бен Ладеном430 ракетами и бомбами разру
шили Афганистан. Поймали «главного террориста» планеты? Где он? Попрежнему на свободе, а территории Афганистана и Ирака стали порождать
международных террористов сотнями и тысячами. Ввели в независимый
Афганистан иностранные войска, а в итоге производство наркотиков там
возросло в десятки раз. Разве для этого вводили войска?!
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Главы суверенных государств Югославии и Ирака по неподтвержден
ным абсурдным, надуманным обвинениям брошены в тюрьмы. Суд над
Милошевичем431 давно стал карикатурой. Саддам Хусейн вообще, как
в мире дикарей, отдан на милость победителя. Их права некому защитить,
кроме ООН, потому что их государств уже нет, они уничтожены.
СПИД, другие болезни душат Африку и Азию. Бедность и нищета стали
настоящим, а не виртуальным оружием массового уничтожения, причем
расово избирательным.
Кто сможет положить этому конец? Кто потребует от США прекратить
нападки на Кубу и Венесуэлу? Эти страны сами определят, как им жить.
Торговля людьми стала процветающим бизнесом. Продажа в сексуаль
ное рабство женщин и детей – обыденное явление, едва ли не норма жиз
ни. Кто защитит их и призовет к ответственности потребителей «живого
товара»?
Таков краткий и неутешительный баланс перехода к однополярному
устройству мира.
Разве для этого мы создавали ООН? Может быть, ООН уже пора покон
чить с внутренними коррупционными скандалами, заняться на деле бо
лью и бедами мира? Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, предельно ясен.
Нельзя прятать по-страусиному голову в песок. ООН – это мы. Именно
мы с вами должны взять судьбу планеты в свои руки. Мы с вами должны
понять, что однополярный мир – это мир однолинейный. Более того –
одномерный.
Мы с вами должны осознать: многообразие путей к прогрессу – непре
ходящая ценность нашей цивилизации. Только она обеспечивает стабиль
ность в мире. Свобода выбора пути развития – главное условие демокра
тического устройства мира. Ради этого и создавалась наша Организация.
Надеюсь, это поймут и сильные мира сего. Ведь в конечном итоге одно
полярный мир обернется против них.
Если мы согласимся друг с другом в этом, главном, то мы воплотим
принципы многополярности, многообразия, свободы выбора и в реальной
жизни, и в документах ООН, которыми мы должны руководствоваться.
Мы защитим мир от терроризма, а слабых, женщин и детей – от рабства.
Мы возьмем под защиту всех беззащитных.
Тогда и ООН станет организацией по-настоящему объединенных на
ций. В этом – суть реформы ООН, а не в арифметическом увеличении чле
нов Совета Безопасности.
Благодарю Вас.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 3. С. 99–101.
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№ 216
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
С. СІДОРСКАГА Ў ЛІТВУ
[6] кастрычніка 2005 г.

г. Мінск

4–5 кастрычніка 2005 г. адбыўся візіт Прэм’ер-міністра Беларусі
С. Сідорскага ў Літву.
У рамках праграмы знаходжання С. Сідорскі правёў рабочую сустрэчу
з Прэм’ер-міністрам Літвы А. Бразаўскасам432. Кіраўнікі ўрадаў абмерка
валі пытанні двухбаковых эканамічных дачыненняў, у тым ліку стан узаем
нага гандлю, супрацоўніцтва ў галіне транспарту і транзіту, у мытнай сфе
ры, выкарыстанне магчымасцей Клайпедскага порта, абмяняліся думкамі
аб перспектывах сумеснай эксплуатацыі Аўгустоўскага канала. Падчас
перамоў разглядаліся праблемы аховы навакольнага асяроддзя ў рэгіёне
р. Нёман, развіцця ўзаемнага турызму, утылізацыі адпрацаванага ядзер
нага паліва Ігналінскай АЭС. Прэм’ер-міністр Беларусі наведаў прадпры
емства ЗАТ «МАЗ Балтыя» ў Вільнюсе, дзе абмеркаваў задачы па далей
шым павелічэнні аб’ёмаў выпуску прадукцыі. Адбылася таксама сустрэча
з прадстаўнікамі дзелавых колаў Літвы.
У Вільнюсе С. Сідорскі браў удзел у афіцыйнай цырымоніі адкрыцця
IV нацыянальнай выставы «БеларусьЭКСПА-2005». Разам з Прэм’ерміністр
 ам Літвы ён азнаёміўся з экспазіцыяй. Прадукцыя беларускіх прад
прыемст ваў была высока ацэнена літоўскім бокам, пры гэтым была выка
зана ўпэўненасць у далейшым развіцці ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 4. С. 12.

№ 217
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА МАЛДОВЫ
В. ТАРЛЕВА Ў БЕЛАРУСЬ
[7] кастрычніка 2005 г.

г. Мінск

5–6 кастрычніка 2005 г. адбыўся візіт у Беларусь Прэм’ер-міністра Мал
довы В. Тарлева на чале ўрадавай дэлегацыі.
Падчас сустрэчы Прэзідэнта Беларусі А. Лукашэнкі з В. Тарлевым бы
ло адзначана, што наша краіна бачыць вялікія перспектывы ў развіцці
гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння з Малдовай. Ужо цяпер назіраецца
шчыльнае супрацоўніцтва па шэрагу напрамкаў. Прэзідэнт пацвердзіў, што
Беларусь гатова пастаўляць шырокі дыяпазон сваёй прадукцыі па прыма
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льных цэнах і ў колькасці, запатрабаванай малдаўскімі партнёрами Ас
ноўнымі артыкуламі беларускага экспарту ў гэту краіну з’яўляюцца наф
тапрадукты, трактары, палімеры, лекавыя сродкі, халадзільнікі. У сваю
чаргу, В. Тарлеў падкрэсліў зацікаўленасць Малдовы ў развіцці двухбаковых
дачыненняў, у якіх набірае тэмп станоўчая дынаміка. Дасягненне тавара
абароту ў 200 млн дол. ЗША – гэта наша праграма-мінімум, заўважыў ён.
Галоўнай тэмай сустрэчы прэм’ер-міністраў Беларусі і Малдовы стаўся
разгляд напрамкаў пашырэння гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва.
С. Сідорскі адзначыў, што галоўным акцэнтам у двухбаковых сувязях выз
начаны дынамічны рост узроўню тавараабароту. Па выніках перамоў былі
падпісаны пратакол пасяджэння міжурадавай камісіі па гандлёва-экана
мічнаму супрацоўніцтву, пагадненні паміж міністэрствамі аховы здароўя
дзвюх краін.
У рамках візіту В. Тарлеў і члены дэлегацыі наведалі шэраг вядучых
прадпрыемстваў-экспарцёраў Мінска, азнаёміліся з вытворчымі працэса
мі і ўзорамі вырабляемай прадукцыі.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 4. С. 12.

№ 218
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА УКРАІНЫ
Ю. ЕХАНУРАВА Ў БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

18 кастрычніка 2005 г.

18 кастрычніка 2005 г. адбыўся візіт у Беларусь Прэм’ер-міністра Украі
ны Ю. Еханурава433.
У рамках праграмы знаходжання прайшла сустрэча Прэзідэнта Бела
русі А. Лукашэнкі з Ю. Ехануравым. У ходзе гутаркі Кіраўнік дзяржавы
падкрэсліў, што ён задаволены дынамікай у двухбаковых дачыненнях пры
ўсіх існуючых выдатках. Тая тэндэнцыя, якая сёння складваецца ва ўзае
маадносінах паміж Беларуссю і Украінай у галіне палітыкі і дыпламатыі,
з’яўляецца плённай. А. Лукашэнка высока ацаніў дасягненні дзвюх краін
у гандлёва-эканамічнай сферы і выказаў упэўненасць у пашырэнні аб’ёму
ўзаемнага тавараабароту да 1,5 млрд дол. ЗША. Ён падкрэсліў, што пытанні
і задачы ў развіцці двухбаковых адносін даўно вызначаны. Цяпер на па
радку дня іх практычнае вырашэнне. Са свайго боку, Ю. Еханураў перадаў
А. Лукашэнку прывітанне ад Прэзідэнта Украіны і выказаў спадзяванне на
хуткую сустрэчу кіраўнікоў дзяржаў.
Падчас перамоў з Кіраўніком урада Украіны Прэм’ер-міністр Беларусі
С. Сідорскі адзначыў, што нашы краіны маюць даўнія, добрыя адносіны,
548

якія ў апошні час атрымалі дадатковы імпульс, асабліва ў гандлёва-экана
мічнай сферы, паспяхова рэалізуецца Дагавор аб эканамічным супрацоў
ніцтв е на 1999–2008 гг. Найбольш перспектыўным напрамкам двухбакова
га ўзаемадзеяння ўяўляецца супрацоўніцтва ў энергетыцы і трансп
 артнай
галіне. У сваю чаргу, Ю. Еханураў таксама высока ацаніў вынікі гандлёваэканамічных дачыненняў дзвюх краін. Ён выказаў зацікаўленасць у вывучэнні беларускага вопыту ў галіне ўкаранення дзяржаўных сацыяльных
стандартаў па абслугоўванню насельніцтва, у прыватнасці, у сельскай
мясцовасці. Пасля завяршэння перамоў урадавых дэлегацый у пашыраным
складзе адбылося падпісанне шэрагу двухбаковых дакументаў.
У рамках візіту Прэм’ер-міністр Украіны наведаў мінскія трактарны і аў
тамабільны заводы.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 4. С. 13.

№ 219
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ПРЫНЯЦЦІ БЕЛАРУСІ Ў АРГАНІЗАЦЫЮ
ЧАРНАМОРСКАГА ЭКАНАМІЧНАГА СУПРАЦОЎНІЦТВА
Ў ЯКАСЦІ НАЗІРАЛЬНІКА
г. Мінск

Пасля 28 кастрычніка 2005 г.

28 октября 2005 г. в Кишиневе в ходе заседания Совета министров ино
странных дел Организации Черноморского экономического сотрудниче
ства (ОЧЭС434) было принято решение о предоставлении Беларуси, а так
же США, Хорватии и Чехии статуса наблюдателя в этой международной
организации. Черноморское экономическое сотрудничество (ЧЭС) как
межгосударственное объединение образовалось 25 июня 1992 г. в Стамбуле
на встрече глав государств и правительств Черноморского региона. В июне
1998 г. в Ялте на аналогичной встрече было принято решение о преобразо
вании ЧЭС в Организацию Черноморского экономического сотрудниче
ства. В ее состав входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Гре
ция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия и Черногория, Турция,
Украина. Статусом наблюдателя при ОЧЭС располагают Австрия, Гер
мания, Египет, Израиль, Италия, Польша, Словакия и Франция, а также
Конференция Европейской энергетической хартии. ОЧЭС имеет статус
наблюдателя в ООН с 1999 г.
Статус наблюдателя в ОЧЭС открывает для Беларуси новую фазу раз
вития отношений со странами черноморского региона, дальнейшей ин
теграции в систему региональных экономических связей, возможность
подключения к ряду проектов, реализуемых в рамках Организации. Пре
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доставленный статус наблюдателя в ОЧЭС дал основание для получения
белорусским парламентом аналогичного статуса в Парламентской ас
самблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Он
был предоставлен Национальному собранию Беларуси в ходе 26-й сессии
ПАЧЭС в Тиране 23–24 ноября 2005 г.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 4. С. 141.

№ 220
КАМЕНТАРЫЙ ДЭПАРТАМЕНТА ІНФАРМАЦЫІ
І ДРУКУ МЗС РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ Ў СУВЯЗІ
З ПЫТАННЕМ СМІ АДНОСНА ЗАЯЎ ЕЎРАПЕЙСКАГА САЮЗА
ПА РАСІЙСКА-БЕЛАРУСКАЙ ТЭМАТЫЦЫ
г. Масква

10 лістапада 2005 г.

Вопрос: Как МИД России относится к критическим заявлениям Совета
Евросоюза в отношении ситуации в Белоруссии, к призывам ЕС в адрес
России сотрудничать по «белорусскому вопросу» в области демократии?435
Комментарий: Нам известен критический настрой Евросоюза в отноше
нии Белоруссии.
Вместе с тем не можем согласиться с утверждениями о том, что Бело
руссия является некой проблемной зоной в плане демократии.
Мы исходим из того, что любые шаги в содействии развитию демокра
тических процессов в Белоруссии, как, впрочем, и в других странах, долж
ны быть адаптированы к местным реалиям. Навязывание неких универ
сальных схем не ведет к укреплению демократии и становлению единой
Европы без разделительных линий.
Считаем, что активное развитие диалога Евросоюза с Белоруссией по
зволило бы не только снять имеющиеся у него озабоченности, но вело бы
к дальнейшему развитию демократических норм и рыночных преобразо
ваний в этой стране.
Со своей стороны, намерены и впредь содействовать дальнейшему раз
витию рыночных отношений в Белоруссии за счет широкого сотрудниче
ства на двусторонней основе по линии Союзного государства и в много
стороннем формате, в том числе в рамках ЕврАзЭС и ЕЭП.
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ. Комментарий Департамента информации
и печати МИД России в связи с вопросом СМИ относительно заявлений Евросоюза по
российско-белорусской тематике. 2356-10-11-2005 http://www.mid.ru/ns-rsng.nsf/6bc3
8aceada6e44b432569e700419ef5/432569d800221466c32570b50045612b?OpenDocument
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№ 221
ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫЯ НАМЕСНІКА МІНІСТРА
ЗАМЕЖНЫХ СПРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. МІХНЕВІЧА
ПА ВЫНІКАХ ЧАРГОВАГА РАЎНДА ПЕРАГАВОРАЎ
ПА ДАЛУЧЭННІ БЕЛАРУСІ ДА СУСВЕТНАЙ
ГАНДЛЁВАЙ АРГАНІЗАЦЫІ
г. Мінск

11 лістапада 2005 г.

Добрый день! Кто хорошо следит за ходом переговорного процесса по
присоединению Беларуси к ВТО, помнит, что на последнем, седьмом, за
седании Рабочей группы по присоединению Республики Беларусь к ВТО,
которое состоялось в конце мая 2005 г., мы остановились на следующем.
Мы предлагали членам Рабочей группы перейти к проекту Доклада.
Однако из-за позиции Европейского союза, Соединенных Штатов Аме
рики и незначительной группы государств, разделяющих их точку зрения,
Рабочая группа оказалась не готова перейти к формированию итоговых
обязательств Беларуси по присоединению к ВТО в форме проекта Доклада
Рабочей группы об условиях нашего присоединения.
Тогда мы договорились, что Беларусь еще раз представит уточненные
ответы на вопросы стран-членов и осенью, в сентябре – октябре, мы со
беремся на промежуточное неформальное заседание Рабочей группы для
того, чтобы осмыслить наши ответы и продолжить переговорный процесс
в форме перехода к проекту Доклада.
Мы эти три месяца активно работали, получили вопросы от странчленов. Хочу сказать, что вопросы эти были немногочисленные, около
30 вопросов. Поступили они в основном от Соединенных Штатов Амери
ки, Евросоюза и еще от двух-трех государств. Мы ответили на эти вопросы.
Соответствующие министерства и ведомства внесли подробные ответы.
Мы представили в Секретариат ВТО обновленный план нормотворческих
работ в Беларуси по приведению законодательства к нормам ВТО.
Хочу сказать, что около 80 процентов этих работ уже сегодня сделано
в Беларуси, и было внесено предложение перейти к проекту Доклада. За
седание группы проходило в достаточно узком формате, поскольку она
неформальная. Большинство стран – Индия, Куба, Турция, еще ряд госу
дарств – полностью поддержали предложение о том, чтобы перейти к про
екту Доклада.
И вот на этом общем позитивном фоне абсолютным диссонансом про
звучало выступление представителей Соединенных Штатов Америки и Ев
росоюза, которые заявили, что пока они считают преждевременным пере
ход Беларуси к проекту Доклада Рабочей группы, поскольку непонятна
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ситуация в некоторых аспектах внешнеэкономической деятельности на
шей страны. Было названо два направления, которые их тревожат.
Первое – это институт и, соответственно, механизм реализации права
«золотой акции» в Беларуси, и второе – это большое количество случаев
конфискации грузов на западной границе Беларуси.
Для большей как бы убедительности своих высказываний они также
заявили, что пока двусторонние переговоры, которые ведутся между на
шими странами, на данном этапе не имеют большого прогресса, поэтому
проект Доклада пока еще преждевременен.
Мы не могли оставить эти заявления без соответствующих, как я счи
таю, достаточно аргументированных комментариев. Эти комментарии
сводились к следующему.
Первое. Ни «золотая акция», ни конфискат непосредственного отноше
ния к нормам и правилам ВТО не имеют. Ни первый, ни второй институт не
регулируются какими-то обязательствами и соглашениями в нормах ВТО.
Второе. Институт «золотой акции» используется не только в Беларуси,
он используется в том числе и в европейских государствах, во Франции на
пример, и ни у кого не вызывает особых сомнений.
Причем странна была сама постановка: как же детализировать ответ на
этот вопрос? Нам предложили: дайте нам перечень предприятий, в отно
шении которых введена «золотая акция». На мой вопрос о том, что даст вам
этот перечень, будет названо, например, ООО «Береза» или кто-нибудь
другой, что вы здесь увидите, вразумительного ответа мы не услышали.
Что касается конфиската, то председатель ГТК А. Ф. Шпилевский436,
который участвовал в работе этой комиссии, попытался емко охарактери
зовать, в основном из-за чего происходит конфискация, и показать, что
никаких международных норм и правил, связанных с этими проблемными
случаями, Беларусь никогда не нарушала. Более того, я вам скажу, что ког
да определенные грузы, поставляемые из США, были конфискованы, по
нашему обращению и раскручиванию этого случая в Соединенных Шта
тах Америки, там была арестована определенная группа предпринимате
лей, т. е. они нарушили не только наше законодательство, они нарушили
и свое собственное законодательство.
На такие примеры возражать было нашим партнерам нечего. Более того,
если мы вернемся к самой сути ВТО, то Всемирная торговая организация
создавалась для того, чтобы максимально либерализовать международную
торговлю, снять ненужные барьеры, а там, где они могут возникать, чтобы
они возникали только по строго определенным, обоснованным, прозрач
ным и понятным правилам. Но когда эти правила установлены, то одним
из важных требований ВТО является жесткое таможенное администриро
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вание. Это значит, что мы установили либеральный тариф, но тариф этот
государством должен жестко, справедливо и обоснованно соблюдаться,
что мы сегодня и делаем.
Хочу еще об одном аспекте сказать. Вызывает удивление, что наиболее
рьяными сторонниками уточнений, разъяснений, а если говорить прямым
языком, затягивания переговорного процесса являются отнюдь не те стра
ны, с которыми у нас сегодня осуществляется основная торговля, а стра
ны, которые как бы теоретически смотрят на этот процесс. Я имею в виду
Австралию, например, которая очень активно выдвигает различные тре
бования к Беларуси, хотя оборот с Австралией у нас меньше 10 млн долла
ров. Да и те же Соединенные Штаты Америки – оборот сегодня примерно
100 млн долларов, а с Китаем, например, 500 млн долларов, полмиллиарда.
Так вот с Китаем мы продвигаемся гораздо быстрее, понятнее, прозрачнее,
чем с Соединенными Штатами Америки.
Приведу другой пример. Европейский союз. Сегодня у нас очень ак
тивно развивается торговля с Западной Европой. По итогам девяти меся
цев удельный вес экспорта в страны Европейского союза составил 44 про
цента от всего объема экспорта. Для сравнения скажу, что в Российскую
Федерацию только 37 процентов. Казалось бы, что Европейский союз
должен быть заинтересован. У нас, кстати, с Европой большое положи
тельное сальдо, около двух миллиардов долларов. Евросоюз должен быть
как раз заинтересован в конкретных переговорах с Беларусью, как даль
ше развивать эти темы, как дальше либерализовать совместную торговлю,
как дальше выравнивать то позитивное сальдо, которое сегодня сложилось
в пользу Беларуси.
Вместо этого мы слышим примерно такие высказывания: те тарифные
обязательства, которые хотела бы взять на себя Беларусь, которые нам бе
лорусская делегация передала, они очень далеки от того, что мы хотели
бы видеть. Мы спрашиваем: какие обязательства Беларуси вы хотели бы
видеть? Дайте нам контрпредложения, как в любой торговле, мы готовы
искать какой-то компромисс, объяснять, почему у нас ставка такая, а не
иная и т. д. В ответ мы слышим: нет, вы в целом либерализуйте, в целом
существенно уменьшите ставки таможенных пошлин, тогда мы будем раз
говаривать. Вы понимаете, что это разговор людей, которые абсолютно не
слышат друг друга.
Мы настойчиво предлагаем: нет в Женеве времени, не решают ваши
представители в Женеве кардинально эти вопросы, давайте встретимся
в столицах. Приезжайте в Минск большой делегацией. Мы готовы приехать
в Брюссель. Хорошо, потом как бы снисходительно нам говорят: давайте
в Брюсселе поговорим на эту тему. Приезжаем в Брюссель. Оказывается, де
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легация Европейского союза, которая садится с нами за стол переговоров,
говорит: вы знаете, мы еще не успели посмотреть ваши предложения. На
чинаем выяснять, в чем проблема. Месяц у них эти предложения находятся,
но никто их не соизволил нужным образом посмотреть, т. е. налицо явное
затягивание переговорного процесса государствами, о которых я говорил.
Мы хотим этот вопрос в целом во Всемирной торговой организации
обострить. В период с 13 по 18 декабря продолжатся переговоры на мини
стерском уровне в рамках Всемирной торговой организации в Гонконге.
Это продолжение Доха-раунда437 многосторонних торговых переговоров,
где ведутся переговоры о следующем этапе либерализации взаимной ми
ровой торговли.
Мы хотим там совершенно четко заявить на основании собственного
опыта и опыта других стран, присоединяющихся к ВТО. Во-первых, про
цесс вступления в ВТО абсолютно расплывчат, размыт, и в нем все больше и
больше появляется элементов политического давления, т. е. как бы страны
не изучают конкретный режим, не изучают условия и не выдвигают встреч
ных требований, а просто ведут процесс. Таким образом, они пытаются для
тех, кого любят, так сказать, ускорить вступление, а тех, кого они не любят,
отложить вступление и создать вокруг этого определенный политический
фон. Для ВТО, организации, которая сама себя считает универсальной, не
политизированной, мы считаем это недопустимым подходом.
Второе, что мы хотим сказать странам-членам в Гонконге: почему в ор
ганизации, где сегодня 148 членов, 4–5 стран решают, кому быть членом
этого клуба, а кому не быть? Где здесь демократия, где здесь консенсус, где
здесь объективные отношения?
И третье, что мы хотим сказать: на каком основании от, скажем, вновь
вступающих стран требуется гораздо больший объем обязательств, чем те,
которые были сформированы вначале, в процессе развития и становле
ния ВТО. Сегодня парадоксальная ситуация складывается. В Гонконге только
будут обсуждаться дальнейшие шаги по либерализации, от нас же еще нечленов ВТО уже требуют гораздо больше либерализации, чем то, что сама ор
ганизация у себя внутри будет обсуждать. Парадокс.
Мы хотим понять, что происходит с этой организацией, чьему влиянию
она поддается и как все же действительно уйти от этих негативных момен
тов ее деятельности. Это не только наша точка зрения, поэтому я думаю,
что к нашему голосу в Гонконге прислушаются.
Таким образом, по итогам дискуссии, которая у нас была, поскольку
там действует правило консенсуса, руководитель Рабочей группы приняла
решение о дополнительном изучении белорусского внешнеторгового ре
жима и после этого в январе–феврале следующего года провести еще одно
554

заседание, на котором вновь будет обсуждаться вопрос о возможности на
шего перехода к проекту Доклада Рабочей группы.
Мы, конечно, понимаем, что никакой дополнительной информации
никто от нас не ждет и не требует, это просто своего рода уловки и ходы,
чтоб затянуть переговорный процесс Беларуси. Тем не менее мы ответим
дополнительно и по «золотой акции» и приведем все предприятия, в от
ношении которых она была введена, объясним причины, по которым она
была введена. Это отнюдь не национализация какая-то, а это лишь под
держка экономической ситуации на данном предприятии, поддержка тех
людей, которые без вины стали виноваты из-за банкротства или низкой
рентабельной деятельности руководства конкретного предприятия.
Приведем случаи по конфискату, объясним, какие конкретно междуна
родные нормы и правила были нарушены. Но у нас теперь уже нет уверен
ности, что завтра не появятся новые вопросы со стороны США и Европей
ского союза. Поэтому чтобы нам не ходить по кругу, мы приняли решение
о том, чтобы сегодня максимально форсировать переговоры с теми стра
нами, с которыми мы действительно имеем мощный товарооборот, кото
рые действительно объективно заинтересованы во вступлении Беларуси
во Всемирную торговую организацию и готовы всемерно этому содейство
вать. Таких стран большинство в Рабочей группе.
Я хочу сказать, что вторым элементом нашего пребывания в Женеве
в конце октября были как раз двусторонние переговоры. Мы их провели
с 12 странами. И хочу сказать, что с большей половиной из них мы очень
существенно продвинулись вперед. С Китаем мы, я надеюсь, в ближайшее
время завершим переговоры, Куба – то же самое. Отрадно, что с Бразили
ей у нас есть взаимопонимание. Во-первых, конкретные вопросы, которые
мы готовы на консенсусном уровне решить. Позитивно очень проходят
переговоры с Турцией, Индией. С Арменией мы завершаем фактически
переговорный процесс.
Не хотелось бы забегать вперед и давать какие-то векселя, но у нас есть
почти 100-процентная уверенность, что с названными странами мы до
конца года, в т. ч. и в ходе Гонконгской конференции, сможем завершить
двусторонние переговоры. Тем самым еще раз будет продемонстрировано,
что дело не в том, какой режим в Беларуси, а дело в отношении к Беларуси.
Потому что страны, имеющие с нами огромный товарооборот, понимают,
что у нас нет искусственных барьеров, что мы – страна, которая уже сегод
ня, не будучи членом ВТО, играет на 99 процентов именно по правилам.
Мы спокойно относимся к тем решениям, которые были приняты. Мы
считаем, что это не должно нас расхолаживать. Мы ведем дальше работу
по совершенствованию нормативной базы в Беларуси, по либерализации
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внешней торговли и отнюдь не потому, что это нас приблизит или отдалит
от ВТО, а потому, и я еще раз говорю, и это и цель нашего вступления во
Всемирную торговую организацию, что за счет изучения международных
правил торговли, за счет их осознания и осмысления мы тем самым про
двигаем экономическое реформирование в нашей стране, создание усло
вий для экономического роста, принятие тех нормативных актов, которые
в первую очередь служат развитию, структурным изменениям в нашей эко
номике.
Это – главная цель. Во Всемирную торговую организацию мы вступаем
именно по этой причине, а не просто, чтобы быть членом престижного
или элитного какого-то клуба. Я уже не раз вам говорил, что если бы мы
понимали, что от членства в ВТО мы должны будем где-то отступить, чтото сдать, то, наверное, мы бы на сегодняшнем этапе и не делали бы этого.
Мы понимаем, что процесс вступления в ВТО крайне важен в первую оче
редь для собственной экономики нашей страны.
Спасибо за внимание.
Сайт Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу: <http://www.mfa.gov.by/ru/press/news/2005-11-14-2.html>.

№ 222
ВЫТРЫМКА З ЗАКОНА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
«АБ ЗАЦВЯРДЖЭННІ АСНОЎНЫХ КІРУНКАЎ УНУТРАНАЙ
І ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ»*
г. Мінск

14 лістапада 2005 г.

Статья 1. Утвердить Основные направления внутренней и внешней по
литики Республики Беларусь (прилагаются).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный
срок после вступления в силу настоящего Закона:
подготовить и внести в установленном порядке предложения по при
ведению законодательных актов Республики Беларусь в соответствие с на
стоящим Законом;
привести нормативные правовые акты Правительства Республики Бе
ларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить пересмотр и признание утратившими силу республикан
скими органами государственного управления, подчиненными Прави
* Прыняты Палатай прадстаўнікоў 5 кастрычніка 2005 г. Адобраны Саветам Рэспублікі
27 кастрычніка 2005 г.
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тельству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов, противо
речащих настоящему Закону;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоя
щего Закона.
Президент Республики Беларусь
А. Лукашенко
УТВЕРЖДЕНО
Закон Республики Беларусь
14.11.2005 № 60-З
Основные направления внутренней и внешней политики
Республики Беларусь
Настоящие Основные направления внутренней и внешней политики
Республики Беларусь определяют принципы, стратегические цели, основ
ные задачи и сферы внутренней и внешней политики государства*.
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23. Внешняя политика Республики Беларусь основывается на следую
щих принципах:
соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права;
соразмерность внешнеполитических целей политико-дипломатическо
му, экономическому, оборонному, научно-техническому, интеллектуаль
ному потенциалу государства, обеспечение их реализации для укрепления
международных позиций Республики Беларусь и ее международного авто
ритета;
повышение эффективности политических, правовых, внешнеэкономи
ческих и иных инструментов защиты государственного суверенитета Респу
блики Беларусь и ее национальной экономики в условиях глобализации;
развитие на основе общепризнанных принципов и норм международ
ного права всестороннего сотрудничества с иностранными государствами,
международными организациями, взаимный учет и соблюдение интере
сов всех членов международного сообщества;
добровольность вхождения и участия в межгосударственных образова
ниях;
приверженность политике последовательной демилитаризации между
народных отношений;
отсутствие территориальных претензий к сопредельным государствам,
непризнание территориальных притязаний к Республике Беларусь.
*

Апушчана глава 1 «Асноўныя кірункі ўнутранай палітыкі Рэспублікі Беларусь».
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24. Стратегическими целями внешней политики Республики Беларусь
являются:
защита государственного суверенитета и территориальной целостности
Республики Беларусь;
защита прав, свобод и законных интересов граждан, общественных
и государственных интересов.
25. Основными задачами внешней политики Республики Беларусь яв
ляются:
содействие построению стабильного, справедливого, демократическо
го миропорядка, базирующегося на общепризнанных принципах между
народного права;
равноправная интеграция Республики Беларусь в мировое политиче
ское, экономическое, научное, культурное и информационное простран
ство;
создание благоприятных внешнеполитических и внешнеэкономиче
ских условий для повышения уровня благосостояния народа, развития по
литического, экономического, интеллектуального и духовного потенциа
ла государства;
формирование добрососедских отношений с сопредельными государ
ствами;
обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов граждан Ре
спублики Беларусь за границей;
содействие реализации национальных, культурных и иных прав и за
конных интересов этнических белорусов, выходцев из Республики Бела
русь и лиц, идентифицирующих себя как белорусы, проживающих за пре
делами ее территории;
содействие укреплению международной безопасности, нераспростра
нению оружия массового поражения и контролю над вооружением;
расширение международного сотрудничества в области предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды,
в информационной и гуманитарной сферах;
привлечение внешних интеллектуальных и научных ресурсов в интересах
образовательного, научного и культурного развития Республики Беларусь;
участие в международном сотрудничестве в области поощрения и за
щиты прав человека.
26. Внешняя политика Республики Беларусь реализуется в следующих
основных сферах:
внешнеэкономическая деятельность;
международное экономическое сотрудничество;
международное сотрудничество в области космической деятельности;
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международное военное сотрудничество;
международное сотрудничество по реализации государственной погра
ничной политики;
международная безопасность;
гуманитарное сотрудничество и права человека;
международное сотрудничество в области здравоохранения, образова
ния, науки, информации и информатизации, культуры, спорта, туризма,
охраны окружающей среды;
международное сотрудничество в области предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций;
сотрудничество в области кодификации и прогрессивного развития
международного права;
трансграничное сотрудничество.
27. Основными направлениями в сфере внешнеэкономической дея
тельности являются:
совершенствование государственной внешнеэкономической политики
на основе многовекторности, сложившегося международного разделения
труда и рынков товаров и услуг;
создание благоприятных условий для участия белорусских товаров в меж
дународном торгово-экономическом обороте;
защита интересов организаций и индивидуальных предпринимателей –
резидентов Республики Беларусь на внешнем рынке;
обеспечение условий роста экспорта;
осуществление внешних государственных заимствований в пределах
лимита внешнего государственного долга Республики Беларусь, установ
ленного законодательством Республики Беларусь;
развитие экспорта высоких технологий и содействие импорту высоких
технологий в целях ускоренного развития национальной экономики;
обеспечение доступа к источникам сырья и товарам, производство ко
торых невозможно либо неэффективно в Республике Беларусь.
28. Основными направлениями в сфере международного экономиче
ского сотрудничества являются:
участие в многостороннем сотрудничестве в рамках международных ор
ганизаций, институтов и форумов в качестве фактора органичной интегра
ции в мировое сообщество в интересах развития национальной экономики;
участие в таможенных союзах, зонах свободной торговли и иных фор
мах экономической интеграции с иностранными государствами;
привлечение иностранных инвестиций;
развитие делового сотрудничества с государствами, участвующими в мно
госторонней системе регулирования торговли;
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рациональное использование географического положения, развитие
эффективной системы обслуживания международных транспортных си
стем и коммуникаций.
29. Основными направлениями в сфере международного сотрудниче
ства в области космической деятельности являются:
участие в международных программах исследования и использования
космического пространства;
развитие научно-технического потенциала белорусских организаций,
работающих в области космической деятельности.
30. Основными направлениями в сфере международного военного со
трудничества являются:
проведение государственной политики, направленной на предотвра
щение войны и поддержание мира, нейтрализацию потенциальных воен
ных угроз;
исключение вовлечения Вооруженных Сил Республики Беларусь в во
оруженные конфликты за пределами государства;
расширение международного сотрудничества, партнерства и укрепле
ние доверия в военной сфере;
содействие мирному урегулированию международных вооруженных
конфликтов и споров;
сотрудничество с иностранными государствами по сокращению воору
жения и вооруженных сил в Европе, конверсии предприятий оборонной
промышленности;
военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами.
31. Основными направлениями в сфере международного сотрудниче
ства по реализации государственной пограничной политики являются:
обеспечение нерушимости Государственной границы Республики Бе
ларусь, защиты государственного суверенитета и территориальной целост
ности Республики Беларусь;
взаимовыгодное межгосударственное сотрудничество по пограничным
вопросам;
мирное разрешение пограничных вопросов.
32. Основными направлениями в сфере международной безопасности
являются:
развитие международного сотрудничества в целях сохранения и укре
пления существующих систем международной и региональной безопас
ности;
развитие международного сотрудничества в области борьбы с террориз
мом и экстремизмом, организованной преступностью, наркобизнесом и
иными видами преступной деятельности;
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противодействие незаконному распространению оружия массового по
ражения, его компонентов и средств доставки, а также товаров и техноло
гий двойного назначения.
33. Основными направлениями в сфере гуманитарного сотрудничества
и прав человека являются:
участие в международных договорах в гуманитарной области и в обла
сти прав человека;
развитие международного гуманитарного сотрудничества и сотрудни
чества в области прав человека;
реализация долгосрочной стратегии содействия духовному и культур
ному развитию белорусской диаспоры;
создание благоприятных правовых и организационных условий для эт
нических белорусов, выходцев из Республики Беларусь и лиц, идентифи
цирующих себя как белорусы, а также членов их семей, принявших реше
ние вернуться в Республику Беларусь на постоянное место жительства.
34. Основными направлениями в сфере международного сотрудниче
ства в области здравоохранения, образования, науки, информации и ин
форматизации, культуры, спорта, туризма, охраны окружающей среды
являются:
укрепление международного сотрудничества в области развития здра
воохранения;
привлечение внешних интеллектуальных и научных ресурсов в интересах
научного, образовательного и культурного развития Республики Беларусь;
расширение международного научно-технического сотрудничества;
участие в международных договорах, развитие взаимовыгодных отно
шений с иностранными государствами, международными организациями,
обмен информацией и технологиями, использование международных гло
бальных информационных сетей в интересах ускоренного экономическо
го развития;
содействие интеграции Республики Беларусь в мировое информацион
ное пространство, поддержка взаимовыгодного международного сотруд
ничества в области информации и информатизации;
содействие национальным федерациям (союзам, ассоциациям) по виду
(видам) спорта в их международной деятельности и повышении между
народного авторитета Республики Беларусь через активное участие спор
тсменов (команд спортсменов) Республики Беларусь в международных
спортивных мероприятиях;
формирование имиджа Республики Беларусь как региона, привлека
тельного для развития туризма, и продвижение национального туристско
го продукта на внешний рынок;
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развитие международного сотрудничества в сфере охраны окружаю
щей среды, разрешения экологических проблем транснационального ха
рактера;
привлечение помощи международного сообщества по преодолению
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
35. Основными направлениями в сфере международного сотрудниче
ства в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций яв
ляются:
оперативное информирование о случаях возникновения или опасности
возникновения чрезвычайных ситуаций;
проведение согласованной политики по предупреждению трансгранич
ных чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
обмен научно-технической информацией и специалистами в области
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
оказание гуманитарной помощи странам, пострадавшим вследствие
чрезвычайных ситуаций.
36. Основными направлениями в сфере сотрудничества в области ко
дификации и прогрессивного развития международного права являются:
участие в разработке международных договоров;
развитие сотрудничества с международными организациями.
37. Основными направлениями в сфере трансграничного сотрудниче
ства являются:
взаимодействие с иностранными государствами на региональном
и местном уровнях в целях оперативного решения приграничных проблем,
привлечения иностранных инвестиций для совершенствования пригра
ничной и транспортной инфраструктуры, создания коммерческих органи
заций с иностранными инвестициями;
разработка и реализация региональных проектов технического содей
ствия, финансируемых международными организациями и программами
в области экономики, территориального планирования, предпринима
тельства, инфраструктуры, информации, охраны окружающей среды, об
разования, культуры, туризма и спорта;
поощрение еврорегионов как формы приграничного сотрудничества
в целях сглаживания различий в уровнях социально-экономического раз
вития территорий, развития приграничной инфраструктуры, совместного
решения проблем в сфере охраны природы, преодоления дисбаланса в во
просах занятости населения, культурных и языковых барьеров.
Нацыянальны прававы інтэрнэт-партал Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс]. –
Рэжым доступу: <http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=H1050006>.
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№ 223
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ УСТУПЛЕННІ БЕЛАРУСІ Ў ХАРЧОВУЮ
І СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧУЮ АРГАНІЗАЦЫЮ ААН (ФАО)
г. Мінск

Пасля 19 лістапада 2005 г.

19 ноября 2005 г. в Риме в рамках 33-й сессии Конференции Продо
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН Республика Бе
ларусь официально принята в члены ФАО. Сейчас организация объединя
ет 188 стран мира.
В поздравительной речи Генеральный директор ФАО Ж. Диуф отме
тил весомый вклад нашей страны в развитие сельского хозяйства, при
родопользования и охраны окружающей среды, подчеркнул стремление
к полномасштабному международному сотрудничеству в данных сферах.
В ответном слове представителя Беларуси была отмечена готовность к ши
рокоформатному использованию механизмов ФАО для реализации мно
госторонних проектов реформирования сельскохозяйственного и лес
ного секторов, повышения эффективности систем защиты окружающей
среды, минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. Церемо
ния принятия продолжилась поднятием национального флага Беларуси
в штаб-квартире ФАО. Белорусская делегация приняла участие в работе
конференции, в том числе в выборах Генерального директора. По итогам
голосования данный пост сохранен за Ж. Диуфом на период 2006–2011 гг.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 4. С. 118–119.

№ 224
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ УСТУПЛЕННІ БЕЛАРУСІ
Ў МІЖНАРОДНУЮ АРГАНІЗАЦЫЮ ПА МІГРАЦЫІ
г. Мінск

Пасля 29 лістапада 2005 г.

29 ноября 2005 г. в Женеве в ходе 90-й сессии Совета Международной
организации по миграции состоялось вступление Республики Беларусь
в состав MOM. В соответствии с резолюцией организации № 1123ХС Бе
ларусь стала ее 115-м членом.
Выступая на сессии, белорусский представитель отметил, что принятие
в состав MOM является значимым событием для страны. Беларусь при
нимала участие в работе Организации в качестве наблюдателя более 10 лет
и за этот период добилась значительных успехов в области регулирования
миграции и борьбы с ее негативными проявлениями. Ею внесен значи
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тельный вклад в введение современных стандартов в миграционной по
литике. В августе 2005 г. при содействии MOM в Минске прошла Конфе
ренция стран СНГ по использованию биометрических технологий в сфере
миграции, которая, как ожидается, станет отправной точкой во введении
на пространстве Содружества биометрии. Таким образом, вступление Бе
ларуси в MOM является логическим продолжением долгосрочного и вза
имовыгодного сотрудничества, которое на деле содействует решению ши
рокого спектра вопросов в области управления миграцией.
В ходе сессии Совета белорусская делегация выступила с инициативой
разработки международного документа, определяющего ответственность
потребителей услуг жертв торговли людьми. Координацию этой работы
предложено осуществлять MOM как наиболее авторитетной организации
в области миграции.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 4. С. 126.

№ 225
ПАВЕДАМЛЕННЕ МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
АБ ВІЗІЦЕ ПРЭЗІДЭНТА БЕЛАРУСІ
Ў КІТАЙСКУЮ НАРОДНУЮ РЭСПУБЛІКУ
г. Мінск

[7] снежня 2005 г.

4–6 снежня 2005 г. адбыўся дзяржаўны візіт Прэзідэнта Беларусі
А. Лукашэнкі ў Кітай.
У ходзе перамоў А. Лукашэнкі са Старшынёй КНР Ху Цзіньтао было
заяўлена, што адносіны паміж дзвюма краінамі выйшлі на якасна новы
этап – этап стратэгічнага супрацоўніцтва. Прэзідэнт Беларусі даў пазі
тыўную ацэнку ўзроўню двухбаковага палітычнага ўзаемадзеяння, адзна
чыўшы адзіную пазіцыю па міжнародных пытаннях, агульныя канцэпту
альныя погляды на сітуацыю ў свеце, узаемную сяброўскую падтрымку.
Характарызуюч
 ы эканамічны вектар беларуска-кітайскіх сувязяў, ён кан
статаваў, што па аб’ёму гандлю краіны пераадолелі рубеж у 0,5 млрд дол.
ЗША і ў недалёкай перспектыве магчыма дасягненне ўзроўню тавара
абароту ў 2 мільярды. Кіраўнікі дзяржаў у дружалюбнай атмасферы пра
вялі шчыры абмен думкамі па шырокім спектры двухбаковага супрацоў
ніцтв а, а таксама міжнародных і рэгіянальных пытаннях. Суразмоўнікі
падкрэслілі, што пастаяннае ўмацаванне традыцыйнай дружбы, узаемада
памогі, паглыбленне гандлёвага ўзаемадзеяння адпавядае інтарэсам двух
народаў. Палітычныя і эканамічныя дамоўленасці па выніках перамоў
А. Лукашэнкі і Ху Цзіньтао як «сам-насам», так і ў шырокім складзе дэ
легацый, былі замацаваны ў Сумеснай дэкларацыі. Пацверджаны намер і
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ў далейшым падтрымліваць актыўнае супрацоўніцтва па важнейшых на
прамках. Беларусь заявіла аб нязменнасці свайго стаўлення да тайвань
скага пытання як унутранай справы Кітая. У сваю чаргу, кіраўніцтва КНР
падкрэсліла разуменне і падтрымку самастойнай палітыкі нашай краіны.
У дэкларацыі адзначана ўзаемнае імкненне максімальна выкарыстоўваць
усе магчымасці для павелічэння аб’ёму гандлю, распр
 ацоўкі новых мадэляў
супрацоўніцтва, паспяховай рэалізацыі сумесных праектаў. Было канста
тавана адзінства поглядаў адносна рэформы ААН, у прыватнасці, Савета
Бяспекі, па большасці міжнародных праблем, падыходаў да ўрэгулявання
канфліктаў у розных рэгіёнах свету. Падпісаны таксама больш за 10 но
вых міжурадавых і міжведамасных пагадненняў, якія датычацца пытанняў
рэгіянальнага супрацоўніцтва, узаемадзеяння ў рамках працэсу ўступлення
Беларусі ў Сусветную гандлёвую арганізацыю, сумеснай працы ў сферах
адукацыі, навукі, турызму, эканамічнага планавання і развіцця, статыстыкі,
фінансаў. А. Лукашэнка падзякаваў Ху Цзіньтао за цёплы прыём і запрасіў
Старшыню КНР ажыццявіць дзяржаўны візіт у Беларусь.
У рамках праграмы знаходжання Прэзідэнт Беларусі наведаў адзін з важ
нейшых стратэгічных аб’ектаў краіны – 5-ю Акадэмію касмічнай тэхнікі
Кітайскай касмічнай карпарацыі навукі і тэхнікі. А. Лукашэнку былі пра
дэманстраваны вынікі дзейнасці цэнтра зборкі і наземных выпрабаванняў
вялікіх спадарожнікаў. Адбыўся агляд экспазіцыі музея ў Акадэміі. На су
стрэчы з кіраўніцтвам карпарацыі Прэзідэнт выказаў упэўненасць у тым,
што Беларусь і Кітай могуць развіваць плённае супрацоўніцтва ў касмічнай
галіне.
6 снежня прайшлі перамовы А. Лукашэнкі з выконваючым абавязкі
Прэм’ера Дзяржаўнага савета КНР Хуан Цзюем438, Старшынёй Паста
яннага камітэта Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў У Банго439,
Старшынёй Аргкамітэта Алімпійскіх гульняў Пекін-2008 Лю Ці440.
У рамках дзяржаўнага візіту адбылося адкрыццё Дзён культуры Беларусі
ў КНР.
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 4. С. 14–16.

№ 226
ПАВЕДАМЛЕННЕ ПРЭС-СЛУЖБЫ ПРЭЗІДЭНТА
РАСІЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫІ АБ СУСТРЭЧЫ ПРЭЗІДЭНТА РАСІІ
У. У. ПУЦІНА З ПРЭЗІДЭНТАМ БЕЛАРУСІ А. Р. ЛУКАШЭНКАМ
г. Сочы

15 снежня 2005 г.

15 декабря 2005 года Президент России В. В. Путин встретился с Пре
зидентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Обсуждались преимущественно актуальные вопросы двустороннего
экономического сотрудничества, в частности сотрудничества в области
энергетики на ближайшую перспективу.
Затрагивались проблемы торговой проблематики, по вопросам, кото
рые ставят российские и белорусские товаропроизводители.
Лидеры двух стран рассмотрели проблему гармонизации деятельности
таможенного контроля и проблемы по возможной совместной охране го
сударственной границы. Затрагивалась и тема взаимодействия в оборон
ной сфере.
На российско-белорусских переговорах также обсуждался вопрос под
готовки к заседанию Высшего Государственного Совета, проведение кото
рого намечено на начало 2006 года.
Встреча президентов России и Белоруссии продолжалась более трех
часов.
Начало встречи Президента России В. В. Путина с Президентом Респу
блики Белоруссия А. Г. Лукашенко:
В. В. Путин: Уважаемый Александр Григорьевич! Позвольте мне попри
ветствовать Вас сердечно. Хочу отметить, что отношения между Россией
и Белоруссией развиваются, и развиваются успешно по всем линиям. Это
касается и сферы торгово-экономического взаимодействия, и юридиче
ских наших контактов, и военно-технической области. Я с удовлетворе
нием отмечаю, что совсем недавно, в октябре, по-моему, подписан дого
вор о взаимодействии с Калининградской областью. Там были коллеги из
различных белорусских ведомств и министерств. Это хороший документ,
перспективный. Калининградская область совсем рядом с вами находит
ся, и поэтому, думаю, это представляет взаимный интерес. В высокотехно
логических областях мы будем совместно развивать и осуществлять проект
по космическому зондированию Земли. Мы будем работать и по другим
направлениям.
Вместе с тем в связи с переходом на новую систему налогообложения
взимания налогов по стране назначения, НДС прежде всего, определен
ным образом происходит сбой, к сожалению, во всей этой системе. Уверен,
что это носит временный характер, но тем не менее отражается на общем
объеме товарооборота. Более того, насколько я сейчас себе представляю,
и российские и белорусские партнеры вынуждены иногда работать через
рынки третьих стран, в том числе через рынок Украины. В целом это, ко
нечно, неплохо, что задействованы все возможности, но в двустороннем
плане нам, конечно, нужно совершенствовать весь этот механизм. Это мы
будем обязательно делать.
Хочу подтвердить наши договоренности, касающиеся взаимоотноше
ний между нашими финансовыми ведомствами. Вы помните, мы говори
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ли о необходимости поддержать наших белорусских партнеров, чтобы по
энергоносителям выйти на соответствующие сбалансированные решения.
Правительство России подготовило необходимые документы – надеюсь,
что до конца этого года они будут приняты. В общем и целом объем очень
большой. Я рад Вас видеть, иметь возможность поговорить по всему этому
большому комплексу вопросов нашего взаимодействия.
А. Г. Лукашенко: Владимир Владимирович, спасибо большое. Я дей
ствительно хотел бы с Вами обсудить некоторые вопросы, которые каса
ются наших отношений, по некоторым вопросам посоветоваться. Я по те
лефону Вам об этом говорил. Я абсолютно подтверждаю, что у нас неплохо
складываются взаимоотношения даже в сфере торговли, хоть у нас есть
«заторы», но это не отразилось на финансовом состоянии. Это, правда,
носит временный характер. Мы технически отладим по НДС эти вопро
сы, специалисты уже нащупывают соответствующие решения, и мы впол
не сможем в ближайшие полгода выйти и превзойти тот уровень, который
у нас существовал, поскольку есть чем торговать, есть спрос: и наш здесь,
и российских товаров на белорусском рынке. Поэтому я здесь особой про
блемы не вижу.
В. В. Путин: Но объем-то большой: за девять месяцев 12 с лишним мил
лиардов долларов.
А. Г. Лукашенко: В прошлом году было 18. Мы, наверное, подойдем
к этому уровню. Поэтому я таких больших проблем не вижу.
С другой стороны, хочу Вас поблагодарить, Владимир Владимирович,
за то, что и Правительство, и энергетические компании Ваше поручение
выполнили. Мы фактически выработали контракт на поставки энерго
носителей в Беларусь согласно нашей договоренности. Поэтому большое
спасибо. У нас здесь проблем не возникает и не возникало. Мы научились
экономить, и прилично экономить. Мы в этом году немножко, может
быть, даже не выберем объемы газа, да и нефти тоже, потому что нам до
статочно для нашей экономики. Поэтому у нас тут тоже проблем нет боль
ших, ну а вопросы есть, которые я хотел бы с Вами обсудить один на один.
Вы знаете, что мы накануне президентских выборов в Белоруссии, знаете,
что вокруг нашей страны происходит, поэтому я хочу Вас тоже проинфор
мировать в этом плане. И Вы мне обещали кое-что рассказать.
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИИ И ПЕЧАТИ. О встрече Президента России В. В. Путина
с Президентом Белоруссии А. Г. Лукашенко, Сочи, Бочаров Ручей, 15 декабря 2005 года.
16-12-2005 http://www.mid.ru/ns-rsng.nsf/6bc38aceada6e44b432569e700419ef5/432569
d800221466c32570d90027ea2d?OpenDocument
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№ 227
ВЫТРЫМКА З ІНТЭРВ’Ю ПРЭЗІДЭНТА
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ А. ЛУКАШЭНКІ
ГАЛОЎНАМУ РЭДАКТАРУ «РАСІЙСКАЙ ГАЗЕТЫ»441
г. Мінск

26 снежня 2005 г.

«Российская газета»: У нас, похоже, сейчас складывается новая тради
ция под Новый год. Мы с друзьями уже не в баню ходим, как в известном
фильме, а мы с друзьями, соседями по СНГ, я имею в виду Россию и ее
некоторых соседей, под Новый год спорим о цене на газ. И когда Украине
называется цена 230 долларов, а Беларуси – 47 долларов, я хотел бы попро
сить Вас, Александр Григорьевич, объяснить нашим читателям, как можно
аргументировать, что при этом Беларусь не пользуется льготами и префе
ренциями? Оппоненты Кремля как раз говорят, что вот, видите, две цены,
две страны, два разных подхода, чуть ли не двойной стандарт.
А. Г. Лукашенко: Что такое Украина и Беларусь для России с точки зре
ния «газовой проблемы».
Среди причин, по которым газ оказался в такой цене для Украины,
многие называют не в последнюю очередь ориентацию Украины на Запад,
на США, на недружественную политику киевских политиков по отноше
нию к России. Не буду комментировать это, остановлюсь на «белорусском
контексте».
Ну, допустим, если Украина заявила – беру эту информацию из СМИ,
я не участвовал в переговорах – о мировой цене по своему транзиту рос
сийского газа для Европы, то, естественно, становится выше цена и на газ,
который поставляет Россия для Украины. Это логично. Давайте проведем
эту же параллель для Беларуси. Вы знаете, что цена на транзит по Беларуси
в три – пять раз ниже, чем нынешняя украинская? Я не говорю о мировой
и европейской. Это во-первых. Во-вторых, у России есть большие интере
сы на территории Украины, но не меньшие и в Беларуси. Так сложилось
исторически. Возьмем такую важную сферу, как оборона. Позиция Киева:
Украина вступает в НАТО, она об этом откровенно заявила. Что это озна
чает? Кроме всего, вооружение ее огромной армии по натовским стандар
там. Значит, вся «оборонка», которая создавалась в Украине, будет просто
уничтожена. Значит, российские компании и государство российское по
теряют миллиарды долларов. Более того, не Россия будет в этом случае по
ставлять туда вооружение, а американцы и европейцы. Огромные потери?
Огромные, неоценимые, их просчитать трудно. Давайте в этом аспекте по
смотрим на Беларусь. Мы что, заявили о вступлении в НАТО? Нет. Я счи
таю, что по отношению к НАТО мы занимаем позицию еще радикальнее,
чем Россия.
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Дальше. Военная российская инфраструктура, бывшая советская ин
фраструктура, которая осталась на территории Беларуси и России, в Укра
ине есть? Есть. Севастополь, пункты раннего обнаружения пуска ракет,
соединения ПРО, объекты ПВО. Они кому сегодня нужны, эти объекты?
России! Украине они абсолютно не нужны.
Но сегодня, насколько я наслышан, пошли разговоры о «ревизии» на
хождения Черноморского флота в Севастополе. Россиянам говорят: будете
платить в несколько раз дороже. Еще немного – и пойдут разговоры о тер
риториях и границах. У нас тоже есть объекты, представляющие большой
интерес для России. Но как мы к ним относимся? Приведу один пример.
Когда Чубайс442 несколько лет назад отключал в России электроэнергию и,
к слову, «прессовал нас на всю катушку», мы ни один важный российский
объект – даже в ущерб нашей экономике – не отключили от электроэнер
гии. Хотя в России отключались тогда военные городки и базы. Мы тре
петно относились и относимся к стратегическим объектам, которые обе
спечивают реальную оборону Российской Федерации. Вы вот за Байконур
дружественному Казахстану 190–200 миллионов в год платите. Более того,
развиваете тот регион. Нам же за подобные объекты, я не хочу по понятным
причинам их называть в печати, вы ни копейки не платите. Чувствуете раз
ницу? Но это не голый расчет, вот, мол, за дружбу рассчитывайтесь теперь
низкой ценой. Мы так примитивно вопросы не ставим.
Я могу много назвать еще факторов. Скажите: что на западе у России
имеется с точки зрения обороны? Только белорусская армия. Не буду
скрывать, мне пришлось попортить немало крови, чтобы создать здесь, на
западе, в интересах России единую группировку.
Теперь об экономической стороне дела. Полтора года назад мы под
считали, эти расчеты имеем. Тогда шла речь, помните, об увеличении нам
цены на газ до уровня Украины. Подсчитали разницу. Нам пришлось бы
дополнительно заплатить 150 миллионов долларов. Но мы посчитали – на
сколько могли, там, где это поддается расчетам, – те услуги, которые мы
оказываем Российской Федерации, получается 900 миллионов долларов.
Это, замечу, «щадящие» расчеты. А ведь если посчитать их по мировым, тем
более «рыночным ценам», это будет очень приличная сумма. Тогда я сказал:
«Хорошо, давайте 150 миллионов, мы будем платить, но и вы, пожалуйста,
заключайте договоры с Беларусью на 900 миллионов долларов и платите».
Все, «вопрос» исчез… Так что мы у вас не просим газ за бесценок…
«РГ»: Александр Григорьевич, вот Вы говорите о том, что русские и бе
лорусы не должны чувствовать себя в гостях друг у друга иностранцами.
Сделано действительно многое. Но все-таки я живу в Москве у Белорус
ского вокзала и вижу, например, когда белорусы приезжают на Белорус
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ский вокзал и как их встречает московская милиция… Или когда они об
ратно возвращаются с заработанными деньгами… Это один аспект моего
вопроса. А второй: вот я приезжаю в Минск и должен менять валюту. Во
прос простой. Почему пробуксовывает введение единой валюты? Сохра
няется ли настороженность лично у Вас насчет введения единой валюты?
А. Г. Лукашенко: Вы сказали, как «встречает милиция в Москве» наших
людей и как наши люди уезжают из Москвы, заработав свои кровные день
ги. Я уже не хотел об этом говорить, но спасибо, что именно Вы, русский
человек, подчеркнули. Это лишний раз говорит о том, что развитие нашего
союза с Российской Федерацией лежит не только в плоскости Беларуси.
Даже в таких вещах. Ведь нам приходится просто «проламывать», «продав
ливать» некоторые проблемы. Здесь много причин. Но мы их решим. Что
касается того, что вы приехали в Беларусь с российским рублем, я не думаю,
что у вас много проблем с тем, чтобы обменять его. Хотя это тоже проблема,
согласен. Но порассуждаем. У вас деньги свои, у нас свои. Поверьте, это
тоже не нами созданная проблема. Изначально она порождена некоторыми
высокопоставленными московскими чиновниками. Хотите правду – я Вам
расскажу! Когда развалился Советский Союз, Президент и правительство
от имени Российской Федерации заявили нам, что «мы советские деньги из
обращения выводить не будем, они будут существовать».
И мы как добросовестные и доверчивые люди работали, продавали свои
товары и в Украину, и в Казахстан, и особенно в Россию за советские день
ги! К нам пришел вал денег – ведь мы продавали реальную продукцию.
Потом буквально ночью раз – известие: Россия ввела свой собственный
рубль. И мы остались с «пустыми» деньгами. Катастрофа! Мы виноваты
в этом? Так не считаю. И это был для нас исторический урок.
Мы создавали государство, вмонтировали его, как я говорил, в между
народные отношения и создавали свою валюту. Добились немало. Сегодня
впервые в нашей истории белорусский рубль пользуется полным доверием
у белорусского гражданина. Мы это видим по банкам. Свои валютные сбе
режения люди хранят в белорусских рублях. Больше, чем в долларах, боль
ше, чем в российских рублях. Даже в России наш рубль деловые люди, помоему, не называют сейчас «зайчиком». Наш рубль пользуется и спросом,
и доверием. Впервые! И на этом фоне нам предлагают отказаться от бело
русского рубля в пользу другой валюты. Это же самоубийственный шаг!
Если бы мы видели, что российское государство хочет построить с Бела
русью Союзное государство на принципах равноправия, то сегодня можно
было бы в этом направлении работать более активно и смело. Но посмотрим
правде в глаза. Что нам предлагают? Стать Н-ской губернией Российской
Федерации. Поменяемся местами: я – журналист, Вы – Президент Белару
си. Согласитесь с таким одиозным проектом? Уверен, что Вы бы никогда на
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это не пошли, чтобы страна потеряла самое главное – независимость и су
веренитет.
Если бы я сегодня согласился на включение Беларуси в состав России,
уверяю Вас, здесь бы было похлеще, чем в Чечне. И этого наши национа
листы и Запад ждут, они бы тогда, будьте уверены, развернули «националь
но-освободительную борьбу за независимость». Скажите, это сегодня надо
России на западе, в самом спокойном и стабильном регионе, в братской
Беларуси? Уверен, не надо.
Тогда нам говорят: ну, давайте будем действовать по модели Европей
ского союза. Значит, пусть будут разные государства со всеми атрибутами,
в том числе на данном этапе со своей валютой. Но с моей точки зрения
этот путь тоже неприемлем. Мы столько лет жили в СССР при максималь
ном сближении, а сейчас предлагают сделать сто шагов назад. Зачем?
Понимаю, трудно и уже невозможно, даже в масштабах двух государств,
построить Советский Союз. Но опыт Советского Союза должен быть вос
требован прежде всего! А потом, если надо, то и опыт Европейского союза.
Нынешнее руководство России говорит: «Нет. Мы готовы строить союз на
принципах Европейского». Но еще раз повторяю, зачем отступать, если
в интересах людей надо двигаться вперед?
Афіцыйны інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь [Электронны рэсурс]. –
Рэжым доступу: <http://www.president.gov.by/press18887.html#doc>.

№ 228
ДАВЕДКА АБ БЕЛАРУСКА-АЗЕРБАЙДЖАНСКІХ АДНОСІНАХ,
СКЛАДЗЕНАЯ Ў МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

Не пазней снежня 2005 г.

В последнее время наметилась устойчивая тенденция укрепления бе
лорусско-азербайджанских отношений. Регулярно проводятся встречи на
высшем и высоком уровнях. Установлены тесные контакты по линии
внешнеполитических ведомств.
Подписано Соглашение о сотрудничестве между министерствами ино
странных дел двух государств, проводятся соответствующие консультации.
Сформирована развитая договорно-правовая база двустороннего со
трудничества, насчитывающая 24 соглашения различного уровня, которые
закладывают основу для развития всестороннего взаимодействия Беларуси
и Азербайджана в торгово-экономической, научно-технической, военной
и военно-технической областях, гуманитарной сфере.
Со времени установления дипломатических отношений состоялось три
официальных визита на уровне глав правительств: в августе 2001 года и но
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ябре 2004 года Премьер-министр Республики Беларусь посетил Азербайджанскую Республику, в марте 2004 года в Республике Беларусь находился
с визитом Премьер-министр Азербайджана. Намечены дальнейшие меры
по развитию межгосударственного диалога на высшем и высоком уровнях.
Беларусь и Азербайджан активно взаимодействуют в рамках ООН, дру
гих международных организаций. Позиции стран совпадают, оказывается
взаимная поддержка по большинству вопросов международной политики,
в том числе по наиболее важным направлениям работы ООН. Азербайджан традиционно поддерживает белорусские инициативы в области меж
дународной и региональной безопасности.
Важным механизмом развития экономического сотрудничества стала
Межправительственная Белорусско-Азербайджанская комиссия по тор
гово-экономическому сотрудничеству, созданная в марте 2004 года. Вто
рое заседание Комиссии состоялось в ноябре 2004 года в г. Баку. С бело
русской стороны Комиссию возглавляет Заместитель Премьер-министра
А. Кобяков, с азербайджанской – Первый заместитель Премьер-министра
А. Абассов443.
На ближайшие годы запланирован ряд крупных белорусско-азербайд
жанских мероприятий в торгово-экономической и гуманитарной сфере.
В том числе Национальная выставка Беларуси в Азербайджане, Дни культу
ры Азербайджана в Беларуси и Беларуси в Азербайджане. Готовятся к под
писанию межгосударственный договор об экономическом сотрудничестве
на долгосрочный период, программа долгосрочного торгово-экономиче
ского сотрудничества и план конкретных мероприятий по ее реализации.
Взаимный интерес к установлению тесных связей в торгово-экономи
ческой сфере был подтвержден успешным проведением, в ходе офици
ального визита в Азербайджан Премьер-министра Республики Беларусь
С. Сидорского в ноябре 2004 года, первого белорусско-азербайджанского
бизнес-форума. По итогам работы форума белорусскими и азербайджан
скими партнерами были заключены коммерческие контракты на общую
сумму более 3,5 млн долл. США.
Развитию двустороннего сотрудничества будет способствовать откры
тие в столицах двух государств диппредставительств Беларуси и Азербайд
жана. На ближайшее время запланировано открытие в г. Баку Посольства
Республики Беларусь. В целях расширения формата белорусско-азербайд
жанского партнерства руководство Азербайджана также приняло решение
об открытии в г. Минске дипломатического представительства. В сентябре
2002 года Азербайджан аккредитовал своего Посла в Республике Беларусь
по совместительству. В ноябре 2002 года в г. Минске открыт офис Посоль
ства Азербайджанской Республики. Президентом Азербайджана И. Алие
вым подписан Указ об открытии в Республике Беларусь Посольства.
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В последние годы набирает обороты торгово-экономическое сотрудни
чество. На азербайджанском рынке успешно осуществляют деятельность
ПО «МТЗ», РУП «МАЗ», ЗАО «Атлант», ОАО «Минский подшипниковый
завод», ПО «Минский моторный завод», ОАО «Барановичский станкостро
ительный завод», УП «Минский механический завод им. С. И. Вавилова»,
ОАО «Амкодор», ОАО «Белшина», ОАО «Спартак», предприятия концер
нов «Беллесбумпром», «Белбиофарм», «Беллегпром» и «Белагромаш».
Товарооборот в 2004 году по сравнению с 2003 годом увеличился на
54,3 % и составил 16,1 млн долл. США. Белорусский экспорт в Азербайд
жан (14,9 млн долл.) увеличился на 70,8 %, импорт сократился на 29,2 %.
Сальдо торгового баланса для Беларуси сложилось положительное в раз
мере 13,7 млн долл. США. Двусторонний товарооборот и белорусский
экспорт в Азербайджан в стоимостном объеме за десять месяцев 2005 года
превысил показатели взаимной торговли за 2004 год и годовые показатели
за весь период с момента установления между двумя странами диплома
тических отношений. Он увеличился по сравнению с аналогичным пери
одом 2004 года в 1,9 раза, составив 22,7 млн долл. США. Экспорт возрос
почти в 1,9 раза и достиг 21,1 млн долл. США, импорт – в 2,2 раза и соста
вил 1,6 млн долл. США. Сальдо торгового баланса сложилось положитель
ное в размере 19,5 млн долл. США.
Динамика внешней торговли Республики Беларусь
с Азербайджанской Республикой
(тыс. долл. США)
Периоды
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Январь – октябрь 2005
Январь – октябрь 2005 в %
к январю – октябрю 2004

Т/оборот
15165
20303
16105
13545
8520
6698
10454
16133
22695
191,1

Экспорт
7466
14536
9078
6810
5025
4476
8734
14918
21119
189,2

Импорт
7699
5767
7027
6735
3495
2222
1720
1215
1576
220,8

Сальдо
–233
8769
2051
75
1530
2254
7014
13703
19543

Основу белорусского экспорта в Азербайджан составляют тракторы,
автомобили грузовые, части к двигателям внутреннего сгорания, клееная
фанера, древесно-стружечные плиты, электрические трансформаторы, хо
лодильники, морозильники и холодильное оборудование, лекарственные
средства. Из Азербайджана Беларусь импортирует фруктовые и овощные
соки, плодоовощную продукцию, крепкие спиртные напитки, хлопковое
волокно, табачное сырье.
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Вступление в силу в декабре 2004 года Соглашения между Правитель
ством Республики Беларусь и Правительством Азербайджанской Ре
спублики о свободной торговле создало предпосылки для дальнейшего
наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
В этой связи можно прогнозировать дальнейший рост объемов взаимной
торговли.
В целях ознакомления азербайджанского потребителя с экспортным
потенциалом Беларуси, установления прямых коммерческих связей меж
ду деловыми кругами двух стран на 2006 год запланировано проведение
Национальной выставки Республики Беларусь в Азербайджанской Респу
блике.
Перспективными направлениями экономического сотрудничества
между двумя странами являются поставки в Азербайджан сельскохозяй
ственной техники и другой продукции белорусского машиностроения,
приборов учета (счетчики газа, воды, тепла), создание совместных пред
приятий, налаживание кооперационных связей, сотрудничество в об
ласти нефтяной и химической промышленности, в агропромышленном
секторе.
Значительно возрос интерес азербайджанского потребителя к продук
ции белорусского машиностроения. В целях развития агропромышлен
ного производства в Азербайджане принято решение о создании в регио
нах страны агротехсервисов (аналог МТС). Реализуется соответствующая
программа. В ходе визита в Азербайджан Премьер-министра Республики
Беларусь С. Сидорского азербайджанская сторона поддержала участие бе
лорусских предприятий – производителей сельскохозяйственной техники
в ее осуществлении.
Создано и успешно работает белорусско-азербайджанское СП ООО
«БелАзАгротехсервис», которое определено в качестве оператора по
поставкам в Азербайджан белорусской сельскохозяйственной техни
ки. Изучаются варианты поставок белорусской техники с привлечени
ем финансовых ресурсов лизинговых компаний, а также возможность
создания в городах Минске и Баку торговых домов с участием бело
русского и азербайджанского капитала. В этой связи концерн «Белре
сурсы» проводит соответствующие переговоры с азербайджанскими
партнерами.
Рассматривается возможность создания на территории Азербайд
жана ряда совместных предприятий, в том числе по сборке счетчиков
газа, холодильной техники, тракторов. Белорусский потребитель так
же заинтересован в налаживании поставок на белорусский рынок ран
них овощей и фруктов, субтропических плодов, другой плодоовощной
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продукции из Азербайджана, создании совместного предприятия по ее
переработке.
Подготовлено отделом
Центральной Азии и Закавказья
Управления двусторонних отношений со странами СНГ
Министерства иностранных дел Республики Беларусь
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 4. С. 37–39.

№ 229
ВЫТРЫМКА З ДАВЕДКІ АБ МІРАТВОРЧЫХ АПЕРАЦЫЯХ ААН,
ПАДРЫХТАВАНАЙ У МЗС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
г. Мінск

Не пазней снежня 2005 г.

[…] Республика Беларусь до сих пор не принимала широкого участия
в операциях по поддержанию международного мира и безопасности. Де
ятельность МИД страны в этой сфере ограничивалась направлением бе
лорусских гражданских и военных специалистов в состав миротворческих
миссий ООН и ОБСЕ в постконфликтных государствах (Сербия, Босния
и Герцеговина, Хорватия, Косово, Грузия, Нагорный Карабах).
1 октября 2001 г. в штаб-квартире ООН был подписан Меморандум
о взаимопонимании между Республикой Беларусь и ООН в отношении
участия в системе резервных соглашений. Однако в связи с отсутствием
в Беларуси нормативно-правовой базы, регламентирующей участие ее
граждан в операциях по поддержанию мира за рубежом, дальнейшего раз
вития такое сотрудничество не получило.
С принятием в 2003 г. Закона «О порядке направления военнослужа
щих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
органов финансовых расследований Комитета государственного контроля
Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуа
циям, а также гражданского персонала за пределы Республики Беларусь
для участия в деятельности по поддержанию международного мира и без
опасности» была сформирована необходимая нормативно-правовая база
участия страны в миротворческих операциях.
Перспективным направлением участия в ОПМ может быть использо
вание широкого круга белорусских специалистов в качестве гражданских
и военных наблюдателей, офицеров сил гражданской полиции, советни
ков в области постконфликтного политического урегулирования, демо
кратического государственного строительства, мониторинга процедур
выборов, а также в качестве инженерно-технического и медицинского
персонала. Возможностями для привлечения к этой деятельности распо
лагают Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Государ
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ственный комитет пограничных войск, Государственный таможенный ко
митет, Министерство иностранных дел, другие ведомства.
Участие в ОПМ под эгидой ООН и ОБСЕ является важным политиче
ским аспектом укрепления международного авторитета Беларуси. Вместе
с тем значительным с точки зрения экономического эффекта может иметь
подключение Беларуси к поставкам специального снаряжения, товаров
и услуг для обеспечения миротворческих миссий ООН (в каждом двух
годичном бюджетном цикле на эти цели специализированные учрежде
ния ООН расходуют от 3 до 5 млрд долл. США), при этом большая часть
средств используется для материально-технического обеспечения миро
творческих миссий.
Участвуя в ОПМ, государства-поставщики воинских контингентов по
лучают возможность совершенствовать боевое мастерство национальных
вооруженных сил за счет ООН. Организация выплачивает направляющей
стороне 13,2 тыс. долл. США в год за каждого солдата и сержанта. Предус
мотрена также значительная ежегодная компенсация за каждую единицу
военной техники и оборудования. Причем миротворческие миссии без
возмездно обеспечиваются питанием и питьевой водой за счет ООН. Фи
нансовая выгода в связи с участием в ОПМ значительно превышает затра
ты. По имеющейся информации, Украина при первоначальных затратах
2,5 млн долл. США на переброску своих воинских контингентов в районы
проведения операций и обеспечение их деятельности в 2002 г. получила от
ООН в качестве компенсации около 59 млн долларов.
Экономический эффект достигается прежде всего за счет зачисления
в государственный бюджет разницы между компенсацией затрат со сто
роны ООН и суммой, которую направляющее государство платит. У раз
витых в военном плане стран СНГ Организация Объединенных Наций
запрашивает, как правило, конкретные специальные военно-технические
подразделения и военных специалистов. В этом случае суммы компенса
ций значительно увеличиваются. Транспортные и иные компании ряда
стран, например, Украины и России, имеют возможность получать доходы
от осуществления переброски воинских подразделений к месту дислока
ции миротворческих миссий ООН и обратно.
В настоящее время МИД Беларуси оказывает содействие заинтересо
ванным органам государственного управления в направлении их сотруд
ников на обучение на курсах военных наблюдателей и гражданских поли
цейских ОПМ и продолжает работу по поиску приемлемых вакансий для
белорусских специалистов.
Дмитрий Шеметов,
советник Управления международных организаций
Веснік Міністэрства замежных спраў (Рэспублікі Беларусь). 2005. № 4. С. 106–108.
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КАМЕНТАРЫІ
1

Еўразійская эканамічная супольнасць (ЕўрАзЭС) – міжнародная эканамічная
арганізацыя. Членамі арганізацыі з’яўляюцца Беларусь, Казахстан, Кіргізія, Расія,
Таджыкістан (Узбекістан прыпыніў сваё членства ў 2008 г.). Краіны-назіральнікі –
Арменія, Малдова, Украіна. ЕўрАзЭС створана 10 кастрычніка 2000 г. на базе мытна
га саюза Беларусі, Казахстана, Кыргызстана і Расіі (1995 г.). Мэта арганізацыі – цес
нае эканамічнае супрацоўніцтва для стварэння Мытнага саюза і адзінай эканамічнай
прасторы (фарміраванне агульнага фінансавага, транспартнага, энергетычнага рын
ку), гарманізацыя нацыянальнага заканадаўства і інш. Галоўнымі органамі ЕўрАзЭС
з’яўляюцца Міждзяржаўны Савет (вышэйшы орган), Інтэграцыйны камітэт, Сакратарыят,
Міжпарламенцкая асамблея, Суд Супольнасці (да 2012 г. яго функцыі выконваў Суд СНД).
Устаноўчыя дакументы аб заснаванні ЕўрАзЭС ад 10 кастрычніка 2000 г. [3. дак. № 158,
159].
2

Сусветная гандлёвая арганізацыя [3, заўвага № 71].

3

Садружнасць незалежных дзяржаў [3, заўвага № 1].

4

Саюзная дзяржава Беларусі і Расіі – нерэалізаваны палітычны праект саюза Расійскай
Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь з мэтаю паэтапнага стварэння адзінай палітычнай,
эканамічнай, ваеннай, мытнай, валютнай, юрыдычнай і інш. прасторы і ў перспекты
ве аб’яднання дзвюх дзяржаў. Дагавор аб стварэнні Саюза Беларусі і Расіі падпісаны
2 красавіка 1997 г. на базе раней створанай Супольнасці Беларусі і Расіі (1996 г.). 25 снежня
1998 г. падпісаны шэраг пагадненняў з мэтаю актывізацыі працэсу інтэграцыі ў палітычнай,
эканамічнай і сацыяльнай сферах. Назва «Саюзная дзяржава» зацверджана 26 студзеня 2000 г.
Да Саюзнай дзяржавы можа далучыцца любая дзяржава. Галоўнымі органамі Саюзнай дзяр
жавы з’яўляюцца Вышэйшы дзяржаўны савет, Парламенцкі сход Саюза, Выканаўчы камітэт,
Савет міністраў, Пастаянны камітэт. Саюзныя органы ўлады з’яўляюцца заснавальнікамі
шэрагу інфармацыйных выданняў. У рамках Саюза абмяркоўваюцца планы па прыняцці
адзінага Канстытуцыйнага акта, увядзенні адзінай валюты, уніфікацыі заканадаўства, вы
барах адзінага кіраўніка (шляхам правядзення агульных выбараў), стварэнні адзінага парла
мента, кабінета міністраў і іншых органаў вярхоўнай улады, сімволікі (сцяга, герба, гімна).
На розных этапах існавання Саюзнай дзяржавы назіраліся перыяды спаду і актывізацыі
інтэграцыйных працэсаў. На думку большасці даследчыкаў, Саюзная дзяржава ўяўляе сабою
канфедэратыўны саюз, які ў будучым можа стаць мяккай федэрацыяй.
5

Пагадненні аб стварэнні мытнага саюза дзяржаў – удзельніц СНД [2, дак. № 99, 103,
107, 110, 113; заўвага № 30; 3, дак. № 98].
6

Арганізацыя Паўночнаатлантычнага дагавора (North Atlantic Treaty Organization,
NATO) – міжнародная ваенна-палітычная арганізацыя, створаная ў 1949 г. на аснове
Паўночнаатлантычнага дагавора. Першапачаткова членамі арганізацыі былі 12 краін. Пасля
некалькіх пашырэнняў у 2010 г. у склад НАТА ўваходзяць 28 дзяржаў-удзельніц: з 1949 г. –
Бельгія, Вялікабрытанія, Данія, Ісландыя, Італія, Канада, Нарвегія, Партугалія, ЗША, Фран
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цыя, Люксембург, Нідэрланды, з 1952 г. – Грэцыя і Турцыя, з 1955 г. – Германія, з 1982 г. –
Іспанія, з 1999 г. – Венгрыя, Польшча, Чэхія, з 2004 г. – Балгарыя, Латвія, Літва, Румынія,
Славакія, Славенія, Эстонія, з 2009 г. – Албанія, Харватыя. Структура НАТА ўключае
Паўночнаатлантычны савет (вышэйшы палітычны орган складаецца з прадстаўнікоў усіх
дзяржаў-членаў на ўзроўні міністраў замежных спраў і кіраўнікоў дзяржаў), Камітэт ваен
нага планавання (вышэйшы ваенна-палітычны орган у складзе міністраў абароны), Ваен
ны камітэт (вышэйшы ваенны орган, складаецца з начальнікаў генеральных штабоў краінудзельніц, яму падначалены дзве зоны камандавання – Еўропа і Атлантыка), Група ядзернага
планавання. Галоўныя задачы НАТА заключаюцца ў падтрыманні міру, бяспекі і стабільнасці
ў еўраатлантычным рэгіёне, стрымліванні любой пагрозы і актаў агрэсіі супраць любога
з членаў Арганізацыі, прадухіленні канфліктаў і крызісным урэгуляванні, развіцці дыялогу
і супрацоўніцтва з іншымі краінамі. Супрацоўніцтва з краінамі-нечленамі ажыццяўляецца
ў рамках заснаванай у 1994 г. праграмы «Партнёрства дзеля міру» і Савета еўраатлантычнага
партнёрства (СЕАП). Штаб-кватэра НАТА знаходзіцца ў г. Брусель (Бельгія).
7

Дагавор аб калектыўнай бяспецы (ДКБ) быў падпісаны Арменіяй, Казахстанам,
Кіргізіяй, Расіяй, Таджыкістанам, Узбекістанам 15 мая 1992 г. у Ташкенце. На працягу
1993 г. да яго далучыліся Азербайджан, Грузія і Беларусь. Дагавор набыў сілу 20 красавіка
1994 г. Ён быў заключаны на 5 гадоў з магчымасцю пралангацыі. Пратаколам ад 2 красавіка
1999 г. Дагавор прадоўжаны на 5 гадоў. Пратакол прадугледжваў таксама, што наступ
нае пралангіраванне Дагавора будзе адбывацца аўтаматычна. Пратакол ратыфіцыравалі
Арменія, Беларусь, Расія, Таджыкістан, Казахстан, Кіргізія. Грузія, Узбекістан, Азер
байджан адмовіліся ад удзелу ў Дагаворы. У 2006 г. Узбекістан зноў далучыўся да Дагаво
ра. Дзяржавы-ўдзельніцы абавязаліся ўстрымлівацца ад прымянення сілы або пагрозы
сілай у адносінах паміж сабой, а ў выпадку ўзнікнення пагрозы бяспекі, тэрытарыяль
най цэласнасці і суверэнітэту адной або некалькіх краін-удзельніц праводзіць сумесныя
кансультацыі для ўзгаднення пазіцый і прыняцця неабходных мер. Згодна з арт. 4 Дага
вора, «калі адна з дзяржаў-удзельніц падвергнецца агрэсіі з боку якой-небудзь дзяржавы
або групы дзяржаў, гэта будзе разглядацца як агрэсія супраць усіх дзяржаў-удзельніц Да
гавора». У гэтым выпадку ўдзельнікі Дагавора абавязаны аказаць дапамогу, у тым ліку ва
енную. У 2000 г. дзяржавы-ўдзельніцы ДКБ на яго аснове заснавалі Арганізацыю Дагавора
калектыўнай бяспекі.
8

Еўрасаюз [3, заўвага № 23].

9

Пашырэнне ЕС на Усход у 2000-я гг – самае маштабнае пашырэнне Еўрапейскага са
юза. У пачатку 1990-х гг. ЕС заключыў з большасцю краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы
пагадненні аб супрацоўніцтве, якія прадугледжвалі пашырэнне ўзаемадзеяння паміж ЕС і
гэтымі дзяржавамі па эканамічных, сацыяльных, фінансавых пытаннях. Іх выкананне пад
штурхнула гэтыя краіны да таго, каб падаць заявы на ўступленне ў ЕС. У 1993 г. на пасяджэнні
Еўрапейскага савета ў Капенгагене зацверджаны крытэрыі для прыняцця новых членаў (т. зв.
капенгагенскія крытэрыі: наяўнасць развітай дэмакратыі, прававой дзяржавы, забеспячэнне
правоў чалавека і меншасцей; рынкавая эканоміка; прывядзенне заканадаўства ў адпавед
насць з еўрапейскім), выкананне якіх дазваляла краінам-кандыдатам стаць членамі ЕС. Ра
шэнне аб пачатку перамоў з краінамі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы аб іх далучэнні да ЕС
прынята на Люксембургскім пасяджэнні Еўрапейскага савета ЕС, тады ж быў вызначаны спіс
будучых краін-кандыдатаў. У кастрычніку 2002 г. Еўракамісія адобрыла прыём новых членаў,
а ў снежні завершаны перамовы з краінамі-кандыдатамі. 9 красавіка 2003 г. прыём новых
членаў зацверджаны Еўрапарламентам, і 16 красавіка ў Афінах з краінамі-кандыдатамі былі
падпісаны дагаворы аб уступленні. 1 мая 2004 г. членамі Еўрапейскага саюза сталі 10 краін:
Літва, Латвія, Мальта, Польшча, Славакія, Славенія, Чэхія, Венгрыя, Кіпр, Эстонія. 1 студзеня 2007 г. да ЕС далучыліся Балгарыя і Румынія. 1 ліпеня 2013 г. – Харватыя.

578

10

Дагавор аб стварэнні Саюзнай дзяржавы ад 8 снежня 1999 г. [3, дак. № 129].

11

Пагадненні паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыяй аб стратэгічных
сілах, часова размешчаных на тэрыторыі Беларусі. [2, дак. № 27, 100, 101]; Зварот Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь да кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў свету і міжнародных арганізацый у сувязі
з вывадам з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ядзернай зброі ад 4 снежня 1996 г. [3, дак. № 20].
12

Пашырэнне НАТА на Усход [3, заўвага № 17].

13

Ініцыятыва П. К. Краўчанкі 1990 г. [3, заўвага № 33]; Прапановы Прэзідэнта
і Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 1996 г. [Тамсама, дак. № 10, 11]; рэакцыя НАТА на
беларускую прапанову. [Тамсама, дак. № 24]; Рэзалюцыя «Рэгіянальнае раззбраенне», пры
нятая 53-й сесіяй Генеральнай Асамблеі ААН па ініцыятыве Рэспублікі Беларусь [Тамсама,
дак. № 84].
14
Харазі (Kharazi) Камал (нар. у 1944 г.) – палітычны дзеяч Ірана, дыпламат, даслед
чык. У 1979–1980 гг. – намеснік міністра па палітычных справах Міністэрства замежных
спраў Ірана. У 1980–1981 гг. – дырэктар Цэнтра інтэлектуальнага развіцця дзяцей і моладзі.
У 1980–1989 гг. – дырэктар Агенцтва друку Ісламскай Рэспублікі Іран. Падчас ірана-іракскай
вайны (1980–1988 гг.) быў членам Вышэйшага савета абароны Ірана. У 1980-х гг. займаўся
выкладчыцкай дзейнасцю ў Тэгеранскім універсітэце. У 1989–1997 гг. – прадстаўнік Ірана
ў ААН. У 1990-я гг. быў кіраўніком іранскіх дэлегацый на шматлікіх міжнародных канфе
рэнцыях, у тым ліку на канферэнцыі ў Рыа-дэ-Жанэйра ў 1992 г. У 1997–2005 гг. – міністр
замежных спраў Ірана.
15

Хатамі, Мохамад Саед [3, заўвага № 111].

16

Сумесная беларуска-іранская заява ад 9 сакавіка 1998 г. [3, дак. № 57].

17

Хамад бен Халіфа аль-Тані (нар. у 1952 г.) – палітычны дзеяч Катара, шэйх, прадстаўнік
дынастыі аль-Тані. У 1971 г. скончыў Каралеўскую ваенную акадэмію (Вялікабрытанія).
У 1971–1977 гг. – на ваеннай службе Катара. У 1977–1995 гг. – міністр абароны. Адначасова
ў 1977–1991 гг. – кіраўнік Вышэйшага савета дапамогі моладзі. У 1995 г. у выніку перава
роту звергнуў свайго бацьку і прыйшоў да ўлады, эмір Катара з 1995 г. Галоўнакамандуючы
ўзброенымі сіламі і міністр абароны.
18
Абдала бен Халіф аль-Тані (нар. у 1959 г.) – палітычны дзеяч Катара, шэйх. У 1976 г.
скончыў Каралеўскую ваенную акадэмію (Вялікабрытанія). У 1976–1989 гг. – на ваеннай
службе Катара. У 1989–2001 гг. – міністр унутраных спраў. У 1996–2007 гг. – прэм’ер-міністр
Дзяржавы Катар. У 2007–2009 гг. – асабісты саветнік эміра, свайго роднага брата Хамада бен
Халіфа аль-Тані. З 2009 г. – віцэ-прэм’ер Катара, міністр энергетыкі і прамысловасці.
19

Дагавор аб ліквідацыі ракет малой і сярэдняй адлегласці быў падпісаны 7 снежня 1987 г.
у Вашынгтоне паміж СССР і ЗША. Набыў сілу 1 чэрвеня 1988 г. Мае бестэрміновы харак
тар. Згодна з Дагаворам краіны-ўдзельніцы абавязаліся не выпрацоўваць, не выпрабоўваць
і не разгортваць балістычныя і крылатыя ракеты наземнага базіравання сярэдняй (ад 1000
да 5500 км) і малой (ад 500 да 1000 км) адлегласці (такая класіфікацыя была ўведзена самім
Дагаворам). Дагавор прадугледжваў знішчэнне на працягу трох гадоў усіх пускавых устано
вак і ракет наземнага базіравання з радыусам дзеяння ад 500 да 5500 кіламетраў, уключаю
чы ракеты як на еўрапейскай, так і на азіяцкай тэрыторыі СССР. Згодна з арт. 3 Дагавора
знішчэнню падлягалі ракеты сярэдняй адлегласці: у СССР – РСА–10 «Піянер» (РСА –
ракетны комплекс сярэдняй адлегласці), «Р–12», «Р–14» (па класіфікацыі НАТА – «СС–
20», «СС-4» и «СС-5» адпаведна) и крылатыя ракеты наземнага базіравання РК-55 (па
класіфікацыі НАТА – SSC-X-4 «Slingshot»); ЗША – «Першынг–2» и «BGM–109G» (кры
латая ракета Tomahawk наземнага базіравання); ракеты малой адлегласці: СССР – АТР–22
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«Тэмп-С» и АТР–23 «Ока» (АТР – аператыўна-тактычная ракета) (па класіфікацыі НАТА –
«СС–12» и «СС–23»), ЗША – «Першынг–1А». Дагавор быў выкананы да чэрвеня 1991 г.
СССР знішчыў 1846, ЗША – 846 ракетных комплексаў.
20

Арганізацыя Аб’яднаных Нацый (ААН) (United Nations) – міжнародная арганізацыя,
створаная па ініцыятыве Вялікабрытаніі, СССР, ЗША і інш. дзяржаў антыгітлераўскай
кааліцыі на падставе добраахвотнага аб’яднання намаганняў суверэнных міралюбівых
дзяржаў у мэтах падтрымання міжнароднага міру і бяспекі і развіцця супрацоўніцтва
паміж народамі. ААН нарадзілася ў выніку перамогі дзяржаў антыгітлераўскай кааліцыі
над фашызмам, у якую СССР унёс вырашальны ўклад. Статут ААН падпісаны на СанФранцыскай канферэнцыі 26 чэрвеня 1945 г., уступіў у сілу 24 кастрычніка 1945 г. Мэтамі
ААН, замацаванымі ў яе Статуце, з’яўляюцца: падтрыманне міжнароднага міру і бяспекі;
развіццё дружалюбных адносін паміж нацыямі на падставе павагі і прынцыпу раўнапраўя
і самавызначэння народаў; ажыццяўленне супрацоўніцтва ў вырашэнні міжнародных пра
блем эканамічнага, сацыяльнага, культурнага і гуманітарнага характару і садзейнічанні
павагі да правоў чалавека і асноўных свабод; ажыццяўленне ролі цэнтра для ўзгаднення
дзеянняў нацый, накіраваных на дасягненне гэтых агульных мэт. ААН дзейнічае
ў адпаведнасці з агульнапрызнанымі прынцыпамі міжнароднага права, зафіксаванымі ў яе
Статуце. Першапачатковымі членамі ААН з’яўляюцца 51 дзяржава, у тым ліку Рэспубліка
Беларусь як дзяржава-правапераемніца Беларускай ССР, якая падпісала Статут ААН на
Сан-Францыскай канферэнцыі. Па стане на 2010 г. у склад ААН уваходзілі 192 дзяржавы.
Шэраг дзяржаў, міжнародных арганізацыі і нацыянальна-вызваленчых рухаў маюць статус
назіральніка пры ААН. Галоўнымі органамі ААН з’яўляюцца Генеральная Асамблея, Савет
Бяспекі, Эканамічны і Сацыяльны Саветы, Савет па Апецы, Міжнародны Суд і Сакратары
ят на чале з Генеральным сакратаром. Штаб-кватэра ААН – у Нью-Ёрку; маюцца аддзяленні
ААН у Жэневе і Вене. У мэтах развіцця супрацоўніцтва паміж дзяржавамі ў эканамічнай,
сацыяльнай, культурнай і інш. галінах дзейнічаюць спецыялізаваныя ўстановы ААН, якія
разам з ААН ствараюць сістэму ці сям’ю ААН.
21

ЮНЕСКА [3, заўвага № 141].

22

Савет Еўропы [3, заўвага № 12].

23

АБСЕ [2, заўвага № 4].

24

Кансультатыўна-назіральная група (КНГ АБСЕ) [3, заўвага № 95].

25

Вік Ханс-Георг [3, заўвага № 110].

26

Савет дзяржаў Балтыйскага мора [3, заўвага № 90].

27

Ярмошын Уладзімір Васільевіч [3, заўвага № 207].

28

Посахаў Сяргей Аляксеевіч (нар. у 1944 г.) – дзяржаўны дзеяч Беларусі. Нарадзіўся
ў Іркуцку (Расія). Да 1990 г. служыў на розных пасадах у Савецкай арміі, у тым ліку ў За
ходняй групе войск. Палкоўнік запасу. Быў дэпутатам Гродзенскага гарадскога Савета
народных дэпутатаў, членам Бюро ЦК Кампартыі Беларусі. У 1994–2001 гг. – памочнік
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па палітычных пытаннях. Быў пастаянным паўнамоцным
прадстаўніком Рэспублікі Беларусь пры статутных і іншых органах СНД. У 1990-х гг. быў
членам адноўленай Камуністычнай партыі Беларусі, кіраўніком Асацыяцыі геапалітычных
даследаванняў пры Беларускім грамадскім аб’яднанні «Белая Русь». Пасля 2001 г. пераехаў
у Расію, пражывае ў Санкт-Пецярбургу. У цяперашні час працуе на пасадзе намесніка ге
неральнага дырэктара кампаніі «Славянский строитель. Холдинг «Эталон “ЛенСецСМУ”».
29

Цалко Уладзімір Рыгоравіч (нар. у 1952 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч. У 1972 г.
скончыў Мазырскі палітэхнікум. У 1981 г. – Беларускі дзяржаўны інстытут народнай
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гаспадаркі імя В. В. Куйбышава. У 1972–1975 гг. працаваў інжынерам, майстрам завода
«Мазыркабель». У 1975–1986 гг. – на розных пасадах трэста «Мазырсельстрой». З 1986 г. –
намеснік старшыні Мазырскага райвыканкама. У 1993–2000 гг. – намеснік старшыні Го
мельскага аблвыканкама. У 2000–2001 гг. – старшыня Камітэта па праблемах наступстваў
катастрофы на Чарнобыльскай АЭС пры Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях.
У 2001–2006 гг. – старшыня Камітэта па праблемах наступстваў катастрофы на Чарнобыль
скай АЭС пры Савеце Міністраў. З 2006 г. – намеснік міністра па надзвычайных сітуацыях.
З 2009 г. – міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь.
30

Сумар Канстанцін Андрэевіч (нар. у 1949 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч. У 1973 г.
скончыў Гродзенскі сельскагаспадарчы інстытут, у 1987 г. – Мінскую вышэйшую партый
ную школу. З 1970 г. – інжынер-гідрамеліяратар калгаса імя Леніна Лунінецкага р-на Брэсц
кай вобласці. У 1975–1981 гг. – старшыня калгаса «Рассвет» Лунінецкага раёна. Працаваў
старшынёй Брэсцкага раённага Савета народных дэпутатаў, намеснікам начальніка Службы
кантролю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З 1998 г. – першы намеснік старшыні Мінскага
аблвыканкама. У 2000 г. – старшыня Дзяржаўнага падатковага камітэта Рэспублікі Бела
русь. У 2001–2004 гг. – міністр па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь. З 2004 г. – старшыня
Брэсцкага аблвыканкама, член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.
31

Дэвіс (Davis) Тэрэнс Антані Гордан (больш вядомы як Тэры Дэвіс) (нар. у 1938 г.) –
брытанскі палітычны дзеяч, бізнесмен. У 1962–1979 гг. – аўдытар, менеджар, дырэктар
брытанскіх кампаній. З 1971 г. – член Палаты абшчын ад лейбарысцкай партыі ад розных
акругоў. З 1992 г. – член брытанскай дэлегацыі ў ПАСЕ. У 1992–2004 гг. – член, старшыня
розных камісій ПАСЕ. У 2004–2005 гг. – Генеральны сакратар Савета Еўропы. На працягу
12 гадоў – член і на працягу 5 гадоў – кіраўнік дэлегацыі Вялікабрытаніі ў ЗЕС. На пра
цягу 7 гадоў – член і два гады – кіраўнік брытанскай дэлегацыі ў АБСЕ. Член дэлегацыі
Вялікабрытаніі ў ААН.
32

Берэндт (Behrendt) Вольфганг (нар. у 1938 г.) – палітычны дзеяч Германіі. У 1975–
1985 гг. – старшыня савета па гарадскім будаўніцтве г. Берліна; у 1985–1994 гг. – член Па
латы дэпутатаў г. Берліна. У 1994–2002 гг. – член Бундэстага ад СДПГ: у 1994–1998 гг. –
член камітэта па пытаннях навакольнага асяроддзя, аховы прыроды і атамнай бяспекі;
у 1998–2002 гг. – член камітэта па знешніх справах. У 1995–2003 гг. – дэпутат ад ФРГ
у Парламенцкай асамблеі Савета Еўропы (ПАСЕ), у 1999–2002 гг. – спецдакладчык
Палітычнага камітэта ПАСЕ па Беларусі. У 2004–2005 гг. – віцэ-прэзідэнт ПАСЕ. Адна
часова ў 1990-я гг. – прадстаўнік Германіі ў Асамблеі ЗЕС. У цяперашні час – супрацоўнік
прадстаўніцтва ЕС у Малдове.
33

Віерсма (Wiersma) Ян Марынус (нар. у 1951 г.) – палітычны дзеяч Нідэрландаў.
У 1978–1987 гг. – член Парламента Нідэрландаў ад Партыі працы. У 1994–2009 гг. – член
Еўрапарламента (у розныя гады быў членам камітэта па знешніх справах, бяспецы і абаро
не; камітэта па знешнеэканамічных адносінах; камітэта міжнароднага гандлю; камітэта па
рэгіянальнай палітыцы). Член дэлегацый ЕС у Чэхію, Славакію, Славенію (1995 г.), Расію
(1995, 1997 гг.), Румынію (1999, 2006 гг.). У 1999–2002 гг. – старшыня дэлегацыі камітэта
Еўрапейскага парламента па супрацоўніцтве і дэлегацыі па сувязях з Украінай, Беларус
сю, Малдовай. У 2002–2004 гг. – кіраўнік дэлегацыі камітэтаў Еўрапейскага парламента
ЕС-Украіна, ЕС-Малдова, дэлегацыі па сувязях з Беларуссю. З 2004 г. – віцэ-прэзідэнт
Сацыял-дэмакратычнай партыі Еўропы.
34

Пагадненне аб партнёрстве і супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім
саюзам (ППС) [2, заўвага № 7].
35

Мясніковіч Міхаіл Уладзіміравіч [3, заўвага № 39].
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36

Канцэпцыя дзяржаўнай палітыкі ў галіне аховы навакольнага асяроддзя зацверджана
ў 1995 г. У ёй сфармуляваны асноўныя прынцыпы прыродакарыстання: прынцып дзяржаўнай
уласнасці на ўсе віды прыродных рэсурсаў; ахова навакольнага асяроддзя праз выдзяленне
тэрыторый, выведзеных з гаспадарчага карыстання; платнасць прыродакарыстання; ства
рэнне сістэмы мер адказнасці за парушэнне прыродаахоўнага заканадаўства; вырашэнне
глабальных экалагічных праблем; стварэнне сістэмы дзяржаўнага кантролю за становішчам
прыроднага наваколля і яго рацыянальнага выкарыстання; абавязковая экалагічная экс
пертыза ўсіх праектуемых гаспадарчых аб’ектаў; удасканаленне заканадаўчай і нарматыўнай
базы ў сферы аховы навакольнага асяроддзя і прыродакарыстання.
37

ТАСІС (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States, TACIS)– пра
грама тэхнічнага садзейнічання краінам СНГ і Манголіі, заснаваная Еўрапейскім саюзам
у 1991 г. Галоўная мэта праграмы – аказанне дапамогі ў правядзенні эканамічных і сацы
яльных рэформ у краінах-партнёрах. Асноўныя накірункі праграмы – падтрымка рэформ
дзяржаўных інстытутаў, прававой і адміністрацыйнай сфер, дапамога прыватнаму секта
ру, мінімізацыя сацыяльных наступстваў пераходнага перыяду, забеспячэнне ядзернай
бяспекі. Тэхнічная дапамога ў рамках ТАСІС ажыццяўлялася праз атрыманне ноу-хау, ака
занне кансультацыйных паслуг, экспертных ацэнак, навучанне, правядзенне даследаванняў
і прафесіянальнай падрыхтоўкі, рэалізацыю канкрэтных праектаў з улікам інтарэсаў краінпартнёраў. Праграма дзейнічала да 2007 г., пасля чаго была заменена новым інструментам
знешняй дапамогі ЕС – інструментам еўрапейскага суседства і партнёрств (ІЕСП), у рам
ках якога будзе закончана рэалізацыя праектаў ТАСІС, а таксама прадоўжана сумеснае
фінансаванне новых праектаў, якія будуць мець агульны стратэгічны інтарэс як для ЕС,
так і для краін-партнёраў. ІЕСП дзейнічае на тэрыторыі Азербайджана, Алжыра, Арменіі,
Беларусі, Егіпта, Грузіі, Ізраіля, Іарданіі, Лівана, Лівіі, Марока, Малдовы, Палесцінскай
аўтаноміі, Расіі, Сірыі, Туніса, Украіны.
38

Еўрарэгіёны «Буг» і «Нёман» [3, заўвага № 18].

39

Еўрапейская камісія (Камісія еўрапейскіх супольнасцей, КЕС) [3, заўвага № 11].

40

Брэтан-вудскія ўстановы – міжнародныя валютна-фінансавыя ўстановы, створаныя
Брэтан-вудскай канферэнцыяй Аб’яднаных Нацый 1944 г. па валютных і фінансавых пы
таннях, што адбылася 1–23 ліпеня ў Брэтан-Вудсе (г. Вашынгтон). Канферэнцыя прыня
ла рашэнне аб стварэнні Міжнароднага валютнага фонду (МВФ) і праект палажэння аб
Міжнародным банку рэканструкцыі і развіцця, заклала асновы пасляваеннай валютнафінансавай сістэмы.
41

Праграма развіцця ААН (ПРААН) [3, заўвага № 66].

42

Міжнародны банк рэканструкцыі і развіцця (МБРР) [3, заўвага № 138].

43

Канвенцыя ААН аб біялагічнай разнастайнасці прынята на Канферэнцыі ААН па на
вакольным асяроддзі і развіцці ў г. Рыа-дэ-Жанэйра (Бразілія) 5 чэрвеня 1992 г., набыла сілу
29 снежня 1993 г. Удзельнікамі Канвенцыі з’яўляюцца амаль усе краіны свету (пры далучэнні
да Канвенцыі краіны-ўдзельніцы абавязаліся распрацаваць нацыянальныя стратэгіі
ўстойлівага развіцця). Канвенцыя дала вызначэнне паняцця біялагічнай разнастайнасці.
Мэтамі Канвенцыі з’яўляюцца захаванне біялагічнай разнастайнасці і ўстойлівае выкары
станне яго кампанентаў, асабліва ва ўмовах павелічэння колькасці насельніцтва Зямлі і росту
дэфіцыту рэсурсаў; справядлівае і раўнапраўнае размеркаванне выгад, звязаных з выкары
станнем генетычных рэсурсаў (генетычных матэрыялаў расліннага, жывёльнага, мікробнага
і іншага паходжання), у тым ліку шляхам належнай перадачы адпаведных тэхналогій з
улікам правоў усіх на такія рэсурсы і тэхналогіі; захаванне экасістэм (Канвенцыя абавязвае
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краін-удзельніц захоўваць біяразнастайнасць арганізмаў у экасістэмах і месцах іх натураль
нага паходжання). У 2000 г. у дапаўненне да Канвенцыі быў прыняты Картахенскі пратакол
па біябяспецы.
44
Ракетныя войскі стратэгічнага прызначэння РФ (РВСП) – сухапутны кампанент
стратэгічных ядзерных сіл Расійскай Федэрацыі. Створаны 17 снежня 1959 г. як адзін
з відаў Узброеных сіл СССР. Падпісанне Дагавора паміж СССР і ЗША аб ліквідацыі ракет
малой і сярэдняй аддаленасці 1987 г., СНУ-1 (1991 г.) і СНУ-2 (1993 г.) прывяло да значна
га скарачэння колькасці РВСП. Ва Узброеных сілах РФ РВСП з’яўляюцца самастойным
родам войскаў. Уключаюць у сябе камандаванне і тры ракетныя арміі. У 2009 г. РВСП мелі
608 стратэгічных носьбітаў, здольных даставіць 2863 боезарады, у тым ліку 367 ядзерных
носьбітаў, здольных несці 1248 ядзерных боезарадаў. Войскі знаходзяцца ў пастаяннай ба
явой гатоўнасці.
45

Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця (ЕБРР) [2, заўвага № 25. С. 442–443].

46

Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі (МАГАТЭ) [3, заўвага № 221].

47

Міжнародная канферэнцыя па ўстойлівым развіцці (Мінск, 16–18 крас. 1997 г.) [3,
дак. № 28].
48

Першая Нацыянальная стратэгія ўстойлівага развіцця Рэспублікі Беларусь (НСУР-97)
зацверджана ў 1997 г. Яна базіравалася на ідэйных прынцыпах і метадалагічных падыхо
дах, выкладзеных у прынятым у 1992 г. у Рыа-дэ-Жанэйра «Парадку дня на ХХІ стагоддзе».
У 2004 г. прынята новая Нацыянальная стратэгія ўстойлівага развіцця да 2020 г. (НСУР2020). У яе аснову таксама пакладзены шэраг прагнозных дакументаў, як міжнародных,
так і нацыянальных: Дэкларацыя тысячагоддзя, Йоханесбургскі план 2002 г., Асноўныя
накірункі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь да 2010 г., Праграма
развіцця прамысловага комплексу Рэспублікі Беларусь на 1998–2015 гг. і інш. У НСУР-2020
значнае месца адводзіцца рэалізацыі мэт «Парадку дня на ХХІ стагоддзе» (гарманізацыя
эканамічнага, сацыяльнага і экалагічнага накірункаў як раўназначных складальнікаў
устойлівага развіцця). У НСУР-2020 даецца ацэнка сучасных умоў і паказчыкаў развіцця
Рэспублікі Беларусь, вызначаюцца асноўныя кірункі і шляхі пераходу Беларусі да
ўстойлівага развіцця, характарызуюцца сродкі яго дасягнення (фінансава-эканамічныя,
сацыяльна-палітычныя механізмы), а таксама стварэнне сістэмы маніторынгу.
49

Глабальны экалагічны фонд (ГЭФ) – міжнародны няўрадавы фонд, створаны ў 1991 г.
спачатку як пілотны праект, пачынаючы з 1994 г. дзейнічае як пастаянная міжнародная
фінансавая структура. Галоўнымі органамі ГЭФ з’яўляюцца Асамблея, Савет, Сакратарыят,
Навуковы і тэхнічны савет і Незалежнае ўпраўленне маніторынгу і ацэнкі. ГЭФ мае тры
вядучыя агенцтвы (Праграма развіцця ААН, Праграма ААН па навакольным асяроддзі
(ЮНЕП) і Сусветны банк, якія ажыццяўляюць фінансавую і арганізацыйную падтрымку
дзейнасці ГЭФ) і сем выканаўчых агенцтваў. Бюджэт Фонду фарміруецца з узносаў дзяржаў,
міжнародных урадавых і няўрадавых арганізацый, прыватных фундатараў. Фонд займаец
ца фінансаваннем нацыянальных і міжнародных праектаў па шасці галоўных накірунках:
ахова біяразнастайнасці, прадухіленне змен клімату, ахова міжнародных вод, прадухіленне
дэградацыі глебы, барацьба з разбурэннем азонавага слою і барацьба з устойлівымі
арганічнымі забруджвальнікамі. ГЭФ актыўна супрацоўнічае як з дзяржаўнымі, так
і з няўрадавымі і грамадскімі арганізацыямі і структурамі. Пачынаючы з 2003 г. ГЭФ
ажыццяўляе фінансаванне праектаў у Беларусі (пры падтрымцы ПРААН).
50

Камісія ААН па ўстойлівым развіцці (КУР) – функцыянальная камісія ЭКАСАС, за
снаваная Генеральнай Асамблеяй ААН у снежні 1992 г. з мэтаю забеспячэння эфектыўнай
рэалізацыі задач, сфармуляваных у «Павестцы дня на ХХІ стагоддзе» і Рыа-дэ-Жанэйрскай
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дэкларацыі па навакольным асяроддзі і развіцці. У склад Камісіі ўваходзяць 53 члены (13 –
ад Афрыкі, 11 – ад Азіі, 10 – ад Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна, 6 – ад Усходняй
Еўропы, 13 – ад Заходняй Еўропы і іншых дзяржаў), якія абіраюцца тэрмінам на 3 гады.
Камісія праводзіць штогадовыя пасяджэнні ў рамках двухгадовых цыклаў, кожны з якіх
прысвечаны канкрэтным тэмам і праблемам, сфармуляваным у шматгадовай праграме
на 2003–2017 гг. У сесіях Камісіі ўдзельнічаюць як урадавыя, так і няўрадавыя структуры
зацікаўленых краін. Галоўная задача КУР – прыняцце мер на ўсіх узроўнях (мясцовым, на
цыянальным, рэгіянальным, міжнародным) з мэтаю забеспячэння ўстойлівага развіцця на
аснове трох яго складаючых кампанентаў (сацыяльнага, экалагічнага, эканамічнага).
51

Савет упраўляючых Праграмы ААН па навакольным асяроддзі (ЮНЕП) – галоўны
орган Праграмы. Створаны ў 1972 г. Складаецца з 58 членаў, якія выбіраюцца Генераль
най Асамблеяй ААН на чатырохгадовы тэрмін. Месцы ў Савеце размяркоўваюцца на ас
нове геаграфічнага прадстаўніцтва. Асноўная функцыя Савета заключаецца ў вызначэнні
галоўных накірункаў работы ЮНЕП і распаўсюджванні ідэй супрацоўніцтва дзяржаўчленаў па пытаннях навакольнага асяроддзя. Савет праводзіць сустрэчы штогод і ў сваёй
рабоце падсправаздачны Генеральнай Асамблеі ААН.
52

Міждзяржаўны экалагічны савет СНД – пастаянна дзеючы галіновы орган СНД.
Савет створаны згодна з арт. 4 Пагаднення аб узаемадзеянні ў сферы экалогіі і аховы на
вакольнага прыроднага асяроддзя, якое падпісана 8 лютага 1992 г. Пры Савеце працуе
Міждзяржаўны экалагічны фонд. Галоўнымі задачамі Савета з’яўляюцца – ажыццяўленне
каардынацыі і правядзенне ўзгодненай палітыкі ў сферы экалогіі і аховы наваколь
нага асяроддзя; правядзенне экалагічнай экспертызы праграм і прагнозаў развіцця,
інвестыцыйных і іншых праектаў, рэалізацыя якіх закранае інтарэсы дзвюх і больш краін
СНД; садзейнічанне ў вырашэнні экалагічных спрэчак; стварэнне міждзяржаўнай Чырво
най кнігі; назіранне за выкананнем міжнародных пагадненняў. У Савеце створана каарды
нацыйная група па ажыццяўленні сумесных з Праграмай ААН па навакольным асяроддзі
(ЮНЕП) праектаў. Савет складаецца з кіраўнікоў прыродаахоўных ведамстваў дзяржаў –
удзельніц СНД. Рашэнні прымаюцца на аснове кансэнсусу.
53

Заключэнне Савета ЕС аб сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь пасля лістападаўскага 1996 г.
рэферэндуму ад 15 верасня 1997 г. [3, заўвага № 96].
54

Еўрапейская эканамічная камісія ААН (ЕЭК) [2, заўвага № 23. С. 442].

55

Заява МЗС Рэспублікі Беларусь аб заключэнні Савета Еўрапейскага саюза аб
узаемаадносінах Еўрапейскага саюза з Беларуссю ад 19 верасня 1997 г. [3, дак. № 44].
56
KFOR (англ. Kosovo Force – «Сілы для Косава») – міжнародныя сілы пад кіраўніцтвам
НАТА, адказныя за забеспячэнне стабільнасці ў Косава. Сілы KFOR створаны згодна з рэ
залюцыяй Савета Бяспекі ААН № 1244 і ўступілі ў Косава 12 чэрвеня 1999 г. Асноўнымі
абавязкамі KFOR з’яўляліся – прадухіленне аднаўлення баявых дзеянняў, дэмілітарызацыя
Вызваленчай арміі Косава, стварэнне ўмоў для вяртання бежанцаў, забеспячэнне гра
мадскай бяспекі і парадку, аказанне дапамогі міжнародным грамадзянскім структурам,
ахова галоўных інфраструктурных аб’ектаў, патруліраванне раёнаў пражывання нацыя
нальных меншасцей (сербаў). Складаюцца з многанацыянальных брыгад, падзеленых на
аператыўныя групоўкі, якія кантралявалі адпаведныя тэрыторыі. У 2009 г. краіны НАТА
заявілі аб паэтапным скарачэнні колькасці сіл у сувязі з паляпшэннем сітуацыі ў рэгіёне
і пераходзе да «стрымліваючай прысутнасці». Паступова замяняюцца місіяй Еўрасаюза па
забеспячэнні верхавенства закону і правапарадку (EULEX).
57

Рэзалюцыя Савета Бяспекі ААН па Косава № 1244 ад 10 чэрвеня 1999 г. [3, заўвага № 191].
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58

Пурнэл (Purnell) Джон Роберт – дыпламат ЗША. З 1980 г. – на службе Дзярждэ
партамента ЗША. У 1981–1982 гг. працаваў у Ліберыі, у 1988–1989 гг. уваходзіў у склад
амерыканскай дэлегацыі на Канферэнцыі па кантролі над узбраеннямі. У 1989–
1992 гг. – намеснік старшыні місіі Генеральнага консульства ЗША ў Санкт-Пецярбургу.
У 1993–1996 гг. – дырэктар Упраўлення па справах Украіны, Беларусі і Малдовы Дзярждэ
партамента ЗША. У 1997–2000 гг. – намеснік старшыні дыпламатычнай місіі ЗША ў Ка
захстане. З 2001 г. — намеснік спецыяльнага саветніка дзяржаўнага сакратара па справах
СНД, а пазней — саветнік-пасланнік па палітычных пытаннях у Пасольстве ЗША ў Ма
скве. У 2004–2007 гг. – пасол ЗША ва Узбекістане.
59
Перэт Грэг – начальнік аддзела Беларусі, Малдовы і Украіны Дзяржаўнага дэпарта
мента ЗША.
60

Латушка Павел Паўлавіч (нар. у 1973 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч, дыпламат.
У 1995 г. скончыў юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. З 1996 г. –
віцэ-консул, потым – генеральны консул Беларусі ў Беластоку (Польшча). З 2000 г. –
прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь і начальнік Упраўлення
інфармацыі МЗС Рэспублікі Беларусь. З 2003 г. – надзвычайны і паўнамоцны пасол
Рэспублікі Беларусь у Польшчы. У 2009–2012 гг. – міністр культуры Беларусі. З 2012 г. –
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Францыі.
61

Латыпаў Урал Рамдракавіч [3, заўвага № 87].

62

Буш (Bush) Джордж Уокер (малодшы) (нар. у 1946 г.) – дзяржаўны і палітычны дзе
яч ЗША, член рэспубліканскай партыі, сын прэзідэнта ЗША Джорджа Буша (старшага).
У 1968 г. скончыў Ельскі ўніверсітэт, у 1975 г. – Гарвардскую школу бізнесу. У 1968–1974 гг. –
у Нацыянальнай гвардыі. У 1994–2000 гг. – губернатар штата Тэхас. У 2001–2009 гг. – 43-ці
прэзідэнт ЗША. Пасля завяршэння прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Д. Буш вярнуўся ў Тэхас,
дзе займаецца грамадскай дзейнасцю.
63

Козак (Kozak) Майкл (нар. у 1946 г.) – дыпламат ЗША. З 1970 г. – на службе ў Дзярждэ
партаменце ЗША, прымаў удзел у перамовах па падрыхтоўцы Дагавора аб Панамскім кана
ле. У 1989–1993 гг. – сакратар Дзярждэпартамента па знешніх справах. У 1993–1996 гг. – спе
цыяльны пасрэднік на перамовах з Гаіці. У 1996–1999 гг. – старшыня дыпламатычнай місіі
ЗША на Кубе, пасол. У 2000–2003 гг. – надзвычайны і паўнамоцны пасол ЗША ў Рэспубліцы
Беларусь.
64
Парламенцкая асамблея НАТА – міжнародная міжпарламенцкая арганізацыя. Ство
рана ў 1955 г. (да 1966 г. называлася Канферэнцыя парламентарыяў НАТА, з 1996–1998 гг. –
Паўночнаатлантычная асамблея). Асноўнымі мэтамі арганізацыі з’яўляюцца: умаца
ванне супрацоўніцтва паміж дзяржавамі – членамі НАТА і падтрыманне сувязей паміж
нацыянальнымі парламентамі і кіруючымі органамі НАТА. Членамі ПА НАТА з’яўляюцца
парламентарыі, якія накіроўваюцца нацыянальнымі парламентамі прапарцыяналь
на колькасці насельніцтва. У рабоце прымаюць удзел таксама дэлегацыі асацыіраваных
краін і міжнародных арганізацый. Структура ПА НАТА складаецца з Пастаяннага камітэта
(выканаўчы орган), Міжнароднага сакратарыята, а таксама шэрагу рабочых камітэтаў
(палітычны, па абароне і бяспецы, эканоміцы і бяспецы, грамадзянскім вымярэнні бяспекі,
навуцы і тэхналогіях) і падкамітэтаў. Штогод праводзіцца дзве сесіі (восенню і вясной).
Месцазнаходжанне – г. Брусель (Бельгія).
65

Варшаўскі дагавор (Дагавор аб сяброўстве, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе)
падпісаны паміж Албаніяй (спыніла ўдзел у 1962 г. і выйшла з Дагавора ў 1968 г.), Балгары
яй, Венгрыяй, ГДР, Польшчай, Румыніяй, Чэхаславакіяй і СССР 14 мая 1955 г. у г. Варшаве
(Польшча) на Нарадзе еўрапейскіх дзяржаў па забеспячэнні міру і бяспекі ў Еўропе, набыў
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сілу 5 чэрвеня 1955 г. Яго заключэнне стала мерай у адказ на далучэнне ФРГ да НАТА.
Дагаворам аформлена стварэнне саюза еўрапейскіх сацыялістычных краін – Арганізацыі
Варшаўскага дагавора (АВД). Згодна з Дагаворам краіны-ўдзельніцы ў сваіх узаемаадносінах
абавязаліся ўстрымлівацца ад прымянення сілы і аказваць дапамогу, уключаючы ваенную,
любой краіне-ўдзельніцы ў выпадку, калі яна падвергнецца нападу з боку трэцяй дзяр
жавы. Галоўныя кіруючыя органы – Палітычны кансультатыўны камітэт, Аб’яднанае ка
мандаванне ўзброенымі сіламі, Ваенны Савет, Штаб аб’яднаных узброеных сіл і Камітэт
міністраў абароны. Дагавор падоўжаны ў 1985 г. 1 ліпеня 1991 г. краіны – удзельніцы Дага
вора падпісалі Пратакол аб спыненні яго дзеяння.
66
Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь – найвышэйшы пастаянна дзеючы прадстаўнічы
і заканадаўчы орган дзяржаўнай улады ў Рэспубліцы Беларусь у 1991–1996 гг. Валодаў вяр
шэнствам і паўнатой заканадаўчай улады і ажыццяўляў яе ад імя народа ў межах і фор
мах, вызначаных Канстытуцыяй і законамі Рэспублікі Беларусь. Складаўся з адной па
латы (260 дэпутатаў). Дэпутаты выбіраліся грамадзянамі краіны на аснове ўсеагульнага
выбарчага права тэрмінам на 5 гадоў. Штогод праводзіліся веснавая і восеньская сесіі, пры
неабходнасці – спецыяльныя і нечарговыя пасяджэнні. Да кампетэнцыі Вярхоўнага Саве
та належала прыняцце Канстытуцыі і ўнясенне ў яе змяненняў і дапаўненняў, прыняцце
законаў і пастаноў, кантроль за іх выкананнем, назначэнне чарговых выбараў Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь, правядзенне рэспубліканскіх рэферэндумаў, вызначэнне асноўных
кірункаў унутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь, іншыя пытанні. Дзейнасць
Вярхоўнага Савета 13-га склікання спынена 27 лістапада 1996 г. у выніку праведзенага
рэферэндуму і прыняцця новай рэдакцыі Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 г., па
водле якой функцыі былога вышэйшага прадстаўнічага органа адышлі да Нацыянальна
га сходу і Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Склад ніжняй палаты новага парламента (Па
латы прадстаўнікоў) быў састаўлены з ліку дэпутатаў Вярхоўнага Савета 13-га склікання
(110 дэпутатаў). Заходнія дзяржавы і міжнародныя арганізацыі (АБСЕ, СЕ, Савет Еўропы)
не прызналі паўнамоцтвы Палаты прадстаўнікоў і працягвалі прызнаваць паўнамоцтвы
Вярхоўнага Савета 13-га склікання. Тэрмін дзеяння яго паўнамоцтваў скончыўся ў 2001 г.
67

Цзян Цзэмінь [3, заўвага № 56].

68

Лі Пэн [3, заўвага № 53].

69

Чжу Жунцзі (нар. у 1928 г.) – дзяржаўны і палітычны дзеяч КНР. У 1951 г. скончыў
Універсітэт Цынхуа ў Пекіне. У 1949 г. уступіў у Камуністычную партыю Кітая. У 1952–
1958 гг. – на адказных пасадах у Дзяржплане КНР. У 1962–1969 гг. – інжынер зводнага
ўпраўлення нацыянальнай эканомікі Дзяржплана. У 1970–1975 гг. – на «перавыхаванні
фізічнай працай» у школе кадравых работнікаў пры Дзяржплане. У 1975–1979 гг. –
супрацоўнік Міністэрства нафтавай прамысловасці, загадчык кабінета Інстытута эканомікі
прамысловасці пры Універсітэце Цынхуа. У 1979–1987 гг. – на кіруючых пасадах Дзяржаўнага
эканамічнага камітэта, дайшоўшы да намесніка яго старшыні. У 1987–1991 гг. – намеснік
сакратара камітэта КПК г. Шанхая. У 1988 г. прызначаны мэрам Шанхая. У 1989 г. абраны ге
неральным сакратаром ЦК КПК. З 1991 г. – намеснік Прэм’ера Дзяржсавета КНР. З 1992 г. –
загадчык Канцылярыі Дзяржсавета па эканоміцы і гандлі. З 1992 г. – член Палітбюро ЦК
КПК, Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК КПК. З 1993 г. – віцэ-прэм’ер Дзяржсавета КНР
і дырэктар Народнага банка Кітая. У 1998–2003 гг. – прэм’ер Дзяржсавета КНР.
70
Сумесная беларуска-кітайская заява аб умацаванні ўсебаковага супрацоўніцтва
ў ХХІ стагоддзі ад 27 ліпеня 2000 г. [3, дак. № 150].
71

Тайваньскае пытанне ўзнікла ў канцы 1940-х гг. У выніку грамадзянскай вайны пас
ля перамогі ў 1949 г. камуністычнай партыі Кітая апазіцыйны гамінданаўскі ўрад быў
выціснуты на востраў Тайвань і заснаваў там сваю сталіцу – г. Тайбэй. Кітай аказаўся па-
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дзелены на дзве часткі: на кантынентальнай частцы абвешчана КНР; астравы Тайвань,
Пэнху, Кінмень, Мацу і інш. засталіся пад уладай Кітайскай Рэспублікі Тайвань. КНР
заўсёды лічыла востраў Тайвань і прылягаючыя астравы сваёй тэрыторыяй і неад’емнай
часткай і адстойвала канцэпцыю «аднаго Кітая». Кітайская Рэспубліка лічыла сябе суве
рэннай дзяржавай (да 1971 г. Кітай у ААН прадстаўляла менавіта Кітайская Рэспубліка Тай
вань як краіна-заснавальніца) і толькі пасля прыняцця рэзалюцыі Генеральнай Асамблеі
№ 2758 быў замацаваны прынцып аднаго Кітая і членства ў ААН перайшло да КНР.
У 1979 г. КНР узяла курс на мірнае аб’яднанне Кітая на аснове прынцыпу «Адзін Кітай –
дзве сістэмы», што адлюстравалася ва ўсталяванні і пашырэнні палітычных, эканамічных,
культурных, паштовых і іншых сувязей. Тайвань працягвае дабівацца міжнароднага прыз
нання (у цяперашні час ён прызнаны 23 дзяржавамі) і штогод падае заяву на ўступленне
ў ААН, якая аднак натыкаецца на вета КНР у Савеце Бяспекі. КНР неаднаразова заяўляла,
што рашэнне тайваньскага пытання з’яўляецца выключна ўнутранай праблемай КНР
і павінна вырашацца без усялякага ўмяшання з боку знешніх сіл. Тым не менш тайвань
скае пытанне з’яўляецца самым адчувальным у амерыкана-кітайскіх адносінах (доўгі час
урад ЗША падтрымліваў Тайвань). У 1970–1980-я гг. паміж ЗША і КНР падпісаны некалькі
пагадненняў, згодна з якімі амерыканскі ўрад абавязаўся не мець з Тайванем дыпламатыч
ных адносін, не пастаўляць яму зброю. КНР неаднаразова абвінавачвала ЗША ў парушэнні
гэтых пагадненняў і ў спробах уключыць Тайвань у зону сваёй бяспекі. Галоўнай праблемай
у тайваньскім пытанні застаецца недапушчэнне яго ваеннага вырашэння.
72

Дагавор па супрацьпаветранай абароне (Договор по ПРО) [3, заўвага № 218].

73

Крыстоўскіс (Kristovskis ) Гірт Валдзіс (нар. у 1962 г.) – палітычны дзеяч Латвійскай
Рэспублікі. У 1990 г. быў абраны ў Вярхоўны Савет Латвіі. Адзін з заснавальнікаў партыі
«Латвійскі шлях». У 1993–1994 гг. – міністр унутраных спраў Латвіі. У 1998–2004 гг. –
міністр абароны Латвіі. У 2004–2009 гг. – член Еўрапарламента ад ТБ/ДННЛ (латвійскай
нацыянал-кансерватыўнай партыі). У 2010–2011 гг. – міністр замежных спраў Латвіі.
74

Рашэнне Пастаяннага савета Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе аб
стварэнні кансультацыйна-назіральнай групы АБСЕ ў г. Мінску ад 18 верасня 1997 г. [3,
дак. № 43].
75

Рух недалучэння [3, заўвага № 102].

76

Савет калектыўнай бяспекі (СКБ) – вышэйшы орган дзяржаў – удзельніц Дагавора
калектыўнай бяспекі. Складаецца з кіраўнікоў дзяржаў-членаў. Старшынёй Савета абіраецца
кіраўнік дзяржавы, на тэрыторыі якой праходзіць чарговая сесія СКБ. У пасяджэннях СКБ
могуць прымаць удзел міністры замежных спраў, міністры абароны, сакратары саветаў бяспекі
дзяржаў-членаў, Генеральны сакратар АДКБ. Функцыі Савета заключаюцца ў разглядзе
прынцыповых пытанняў дзейнасці ДКБ і прыняцці рашэнняў, накіраваных на рэалізацыю
мэт і задач ДКБ, а таксама забеспячэнне каардынацыі сумесных дзеянняў дзяржаў-членаў.
Пасля стварэння Арганізацыі Дагавора калектыўнай бяспекі (АДКБ) СКБ стаў вышэйшым
органам гэтай арганізацыі.
77

Калектыўныя сілы хуткага разгортвання Цэнтральна-азіяцкага рэгіёна (КСХР ЦАР)
створаны згодна з рашэннем, прынятым на сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў – удзельніц АДКБ
25 мая 2001 г. з мэтаю падтрымання і забеспячэння ваеннай бяспекі ў краінах-удзельніцах, у
тым ліку для адбіцця знешняй агрэсіі і правядзення контртэрарыстычных аперацый. КСХР
ЦАР з’яўляюцца адзіным кампанентам кааліцыйнай групоўкі войск АДКБ (першапачат
кова абмяркоўвалася ідэя стварэння яшчэ двух кампанентаў – на Каўказе і ў Беларусі). Ра
шэнне аб разгортванні КСХР ЦАР прымаецца Саветам калектыўнай бяспекі на аснове кан
сэнсусу па просьбе адной або некалькіх дзяржаў-удзельніц. У склад КСХР ЦАР уваходзяць
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воінскія часткі і падраздзяленні ўзброеных сіл чатырох дзяржаў АДКБ: Казахстана, Кіргізіі,
Расіі і Таджыкістана.
78

Савет Еўраатлантычнага партнёрства (СЕАП) [3, заўвага № 159].

79

Качаран Роберт Седракавіч [3, заўвага № 302].

80

Маргаран Андранік Наапетавіч [3, заўвага № 216].

81

Хачатран (Хачатрян) Армен Авагавіч (нар. у 1957 г.) – армянскі дзяржаўны дзеяч і ды
пламат. У 1981–1985 гг. – інструктар Ерэванскага гаркама камсамола. У 1985–1987 гг. –
інструктар Шаумянскага райкама КПА. У 1987–1990 гг. – дырэктар сярэдняй школы ў Ерэ
ване. У 1991–1999 гг. – сузаснавальнік і прарэктар Ерэванскага ўніверсітэта, прафесар.
З 1999 г. – дэпутат парламента, старшыня пастаяннай камісіі па знешніх адносінах, член
савета МПА дзяржаў – удзельніц СНД. У 1999 г. – старшыня Парламенцкай асамблеі Чар
наморскага эканамічнага супрацоўніцтва. У 1999–2003 гг. – спікер парламента Арменіі.
У 2003–2004 гг. – Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Арменіі на Украіне. У 2004-2010 гг. –
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Арменіі на Украіне і ў Рэспубліцы Малдова. З 2010 г. –
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Арменіі ў Рэспубліцы Беларусь, пастаянны прадстаўнік
Арменіі ў СНД.
82

Міждзяржаўны Савет Еўразійскай эканамічнай супольнасці, паводле арт. 5 Дагавора
аб заснаванні Еўразійскай эканамічнай супольнасці ад 10 кастрычніка 2000 г., з’яўляецца
вышэйшым органам ЕўрАзЭС. У склад Савета ўваходзяць кіраўнікі дзяржаў і кіраўнікі
ўрадаў дзяржаў – членаў ЕўрАзЭС. Старшыня Міждзяржсавета абіраецца на адзін год з ліку
кіраўнікоў дзяржаў-членаў па чарзе ў парадку рускага алфавіта. Яго намеснікам абіраецца
кіраўнік урада той жа дзяржавы-члена. Пасяджэнні Савета праводзяцца на ўзроўні кіраўнікоў
дзяржаў не радзей аднаго разу на год, на ўзроўні кіраўнікоў урадаў — не радзей двух разоў
на год. Для вырашэння неадкладных пытанняў па ініцыятыве любой дзяржавы-члена або
Старшыні Міждзяржсавета могуць склікацца пазачарговыя пасяджэнні. Міждзяржсавет
выконвае наступныя функцыі: разглядае прынцыповыя пытанні дзейнасці Супольнасці,
звязаныя з агульнымі інтарэсамі дзяржаў-членаў ЕўрАзЭС; вызначае стратэгію, накірункі
і перспектывы развіцця інтэграцыі і прымае рашэнні, накіраваныя на рэалізацыю мэт і за
дач ЕўрАзЭС; прымае рашэнні па пытаннях, якія тычацца: рэгулявання ўмоў узаемна
га гандлю паміж дзяржавамі – членамі Мытнага саюза Супольнасці ў адносінах з трэцімі
краінамі; спрашчэння і ўніфікацыі мытных правіл і працэдур; гарманізацыі нацыянальна
га заканадаўства дзяржаў-членаў; зацвярджае бюджэт ЕўрАзЭС на кожны год; зацвярджае
структуру і колькасць некаторых іншых органаў ЕўрАзЭС; прадстаўляе кандыдатуры для
назначэння суддзяў у Суд Супольнасці; прымае рашэнні адносна прыпынення і спынення
ўдзелу ў рабоце органаў ЕўрАзЭС дзяржаў-членаў, пазбаўлення іх права голасу і інш. Рабочая
мова – руская. Рашэнні прымаюцца на аснове кансэнсусу, кожная дзяржава мае адзін голас.
83

Дагавор аб заснаванні Еўразійскай эканамічнай супольнасці ад 10 кастрычніка 2000 г.
[3, дак. № 159].
84

Інтэграцыйны камітэт – орган Еўразійскай эканамічнай супольнасці. Складаецца з
намеснікаў кіраўнікоў дзяржаў-членаў. Да ліку галоўных задач камітэта адносяцца: забес
пячэнне ўзаемадзеяння органаў Арганізацыі, падрыхтоўка прапаноў, праектаў рашэнняў
і дакументаў па парадку дня Міждзяржаўнага савета, кантроль за рэалізацыяй рашэнняў
Міждзяржаўнага савета. Пасяджэнні Камітэта праходзяць не радзей як чатыры разы на год.
Рашэнні прымаюцца большасцю галасоў. Колькасць галасоў дзяржавы-члена адпавядае
ўзносу краіны ў бюджэт Супольнасці: Расія валодае 40 галасамі, Беларусь, Узбекістан і Ка
захстан – 15 галасамі, Таджыкістан – 7,5 галасамі.
85

Назарбаеў Нурсултан Абішавіч [3, заўвага № 97].
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86

Пуцін Уладзімір Уладзіміравіч [3, заўвага № 182].

87

Антытэрарыстычны цэнтр (АТЦ) СНД – пастаянна дзеючы спецыялізаваны ор
ган СНД. Створаны рашэннем Савета кіраўнікоў дзяржаў ад 21 чэрвеня 2000 г. Галоўнымі
задачамі АТЦ з’яўляюцца: каардынацыя ўзаемадзеяння кампетэнтных органаў краін СНД
у барацьбе з міжнародным тэрарызмам і іншымі праявамі экстрэмізму; супрацоўніцтва
з міжнароднымі арганізацыямі па пытаннях барацьбы з тэрарызмам; правядзенне вучэнняў.
Агульнае кіраўніцтва Цэнтрам ажыццяўляецца Саветам кіраўнікоў органаў бяспекі і спецы
яльных служб дзяржаў – удзельніц СНД. Кіраўнік Цэнтра прызначаецца Саветам кіраўнікоў
дзяржаў. Кіраўнік мае трох намеснікаў – ад Савета міністраў унутраных спраў, Савета
міністраў абароны, Савета камандуючых Пагранічнымі войскамі. Кіраўнік і яго намеснікі
павінны з’яўляцца грамадзянамі розных краін. АТЦ складаецца з супрацоўнікаў органаў
нацыянальнай бяспекі і спецслужбаў, унутраных спраў і міністэрстваў абароны краін СНД
(у цяперашні час 60 чалавек). Камплектаванне АТЦ ажыццяўляецца на кааліцыйнай аснове
і згодна з квотамі пасад у штаце Цэнтра.
88

Калектыўныя сілы СНД па падтрыманні міру ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту
(КСПМ) створаны ў 1994 г. згодна з Пагадненнем аб спыненні агню і раз’яднанні сіл ад
14 мая 1994 г. (канфлікт паміж Грузіяй і Абхазіяй пачаўся ў 1992 г. з-за памкненняў Абхазіі
выйсці са складу Грузіі). Мандат КСПМ СНД зацверджаны рашэннем Савета кіраўнікоў
дзяржаў СНД ад 21 кастрычніка 1994 г. і неаднаразова падоўжваўся. На КСПМ ускладзе
ны наступныя задачы: забеспячэнне выканання рашэння аб спыненні агню; усталяван
не міру і прадухіленне аднаўлення ваенных дзеянняў у зоне канфлікту; стварэнне ўмоў
для вяртання бежанцаў; назіранне за выкананнем бакамі заключаных імі пагадненняў;
аказанне гуманітарнай дапамогі, размініраванне тэрыторый; аднаўленне асноўных
сістэм жыццезабеспячэння людзей (Інгуры ГЭС і інш.); супрацоўніцтва з персаналам
місіі ААН; ажыццяўленне кантролю за расфарміраваннем і вывадам з Абхазіі ваенных
кантынгентаў; вядзенне перамоў з канфліктуючымі бакамі. Камандуючы калектыўнымі
сіламі падпарадкоўваецца Савету кіраўнікоў дзяржаў і ў выпадку неабходнасці правядзення
аператыўных мерапрыемстваў павінен кансультавацца са Старшынёй Савета міністраў за
межных спраў СНД і Старшынёй Савета міністраў абароны СНД.
89

Бунэ Ніл – канадскі дыпламат. Працаваў у прадстаўніцтвах ПРААН у Малайзіі,
Сінгапуры, Брунеі, Пакістане, Бутане, Судане і Шры-Ланка. У 1999–2003 гг. – прадстаўнік
Праграмы развіцця ААН у Беларусі. У 2003–2008 гг. – кіраўнік місіі ПРААН у Балгарыі.
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Канвенцыя аб забароне прымянення, ужывання, накаплення запасаў, вытворчасці
і перадачы супрацьпяхотных мін і аб іх знішчэнні (Атаўскі дагавор, Атаўская канвенцыя)
была падпісана ў г. Атава (Канада) 3 снежня 1997 г. 122 дзяржавамі і набыла сілу 1 сакавіка
1999 г. Згодна з арт. 1 кожная дзяржава-ўдзельніца абавязалася ніколі і ні пры якіх абставінах
не прымяняць супрацьпяхотныя міны, не распрацоўваць, не выпрацоўваць, не набываць
і не перадаваць іх іншым дзяржавам. Акрамя гэтага дзяржавы-ўдзельніцы павінны былі
знішчыць усе свае запасы супрацьпяхотных мін у максімальна кароткі тэрмін, але не паз
ней чым праз 10 гадоў пасля набыцця Канвенцыяй сілы. Для назірання за выкананнем
Канвенцыі дзяржавы-ўдзельніцы збіраюцца на штогадовыя нарады. Канвенцыя ўключае
таксама іншыя меры праверкі, у тым ліку справаздачы краін, якія накіроўваюцца Генераль
наму сакратару ААН. Канвенцыя з’яўляецца адкрытым дагаворам. У 2009 г. удзельнікамі
Канвенцыі былі 156 дзяржаў. У Канвенцыі не ўдзельнічаюць каля 40 дзяржаў свету, у тым
ліку Кітай, Расія, ЗША. Рэспубліка Беларусь ратыфікавала Канвенцыю 3 верасня 2003 г.
(сілу для Рэспублікі Беларусь Канвенцыя набыла 1 сакавіка 2004 г.).
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Рахмонаў (Рахмон) Эмамалі Шарыпавіч [3, заўвага № 200].

589

92

Цэнтральна-азіяцкая эканамічная супольнасць – міжнародная рэгіянальная
арганізацыя. Створана ў 1994 г. (да 1998 г. называлася Цэнтральна-азіяцкі саюз). У 2002 г.
ператворана ў Цэнтральна-азіяцкае супрацоўніцтва (ЦАС). Першапачатковымі членамі
з’яўляліся Казахстан, Кіргізія, Узбекістан, з 1998 г. – Таджыкістан. У 2004 г. да ЦАС далучы
лася Расія. Галоўныя органы: Савет кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў, Савет міністраў замежных
спраў, Камітэт нацыянальных каардынатараў. Асноўныя мэты Арганізыцыі: супрацоўніцтва
ў палітычнай, эканамічнай, навукова-тэхнічнай, прыродаахоўнай, культурна-гуманітарнай
сферах, правядзенне ўзгодненай палітыкі ў вобласці пагранічнага і мытнага кантролю,
фарміраванне адзінай эканамічнай прасторы. 6 кастрычніка 2005 г. прынята рашэнне аб
аб’яднанні ЦАС і ЕўрАзЭС, пасля чаго ЦАС спыніла сваё існаванне.
93
Акаеў (Акаев) Аскар Акаевіч (нар. у 1944 г.) – кіргізскі дзяржаўны і палітычны дзеяч,
вучоны-матэматык. У 1968 г. скончыў з адзнакай Ленінградскі інстытут дакладнай механікі
і оптыкі. Прафесар, акадэмік АН Кіргізіі. У 1990 г. абраны прэзідэнтам Кіргізскай ССР
(з 1991 г. – Рэспубліка Кыргызстан, з 1993 г. – Кыргызская Рэспубліка). У 1995–2005 гг. –
прэзідэнт Кыргызстана. З 2005 г. жыве ў Расіі, працуе прафесарам МДУ і галоўным на
вуковым супрацоўнікам Інстытута матэматычных даследаванняў складаных сістэм імя
І. Р. Прыгожына.
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Варонін (Воронин) Уладзімір Мікалаевіч (нар. у 1941 г.) – малдаўскі дзяржаўны
і палітычны дзеяч. У 1961 г. скончыў Кішынёўскі кааператыўны тэхнікум. У 1966–
1971 гг. – дырэктар Дубасарскага хлебазавода. У 1971 г. скончыў Усесаюзны інстытут хар
човай прамысловасці, пасля працаваў у Дубасарскім і Унгенскім райвыканкамах. У 1983 г.
скончыў Акадэмію грамадскіх навук пры ЦК КПСС, быў інструктарам, намеснікам за
гадчыка арганізацыйнага аддзела ЦК КПМ. З 1985 г. – загадчык аддзела Савета Міністраў
МССР, потым – першы сакратар Бендэрскага гаркама партыі. У 1989–1990 гг. – міністр
унутраных спраў МССР. У 1991 г. скончыў Акадэмію Міністэрства ўнутраных спраў СССР.
З 1994 г. – старшыня Партыі камуністаў Малдовы. З 1998 г. – дэпутат, член Пастаяннага
бюро парламента, старшыня парламенцкай фракцыі ПКРМ. У 2001–2009 гг. – прэзідэнт
Малдовы (у 2005 г. пераабраны на другі тэрмін). У 2009 г. абраны Старшынёй Парламен
та Рэспублікі Малдова, захоўваючы за сабой пасаду дзеючага прэзідэнта краіны. У верасні
2009 г. склаў з сябе паўнамоцтвы прэзідэнта Малдовы.
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Адкрытае акцыянернае таварыства «Нафтагазавая кампанія “Славнефть”» заснава
на 26 жніўня 1994 г. У якасці заснавальнікаў таварыства выступалі Дзяржаўны камітэт па
маёмасці Расійскай Федэрацыі і Міністэрства па кіраванні дзяржаўнай маёмасцю і пры
ватызацыяй Рэспублікі Беларусь. Першапачатковая доля расійскага боку ва ўстаўным
капітале кампаніі склала 86,3 %, беларускага боку – 7,2 %. У снежні 2002 г. пасля продажу
беларускімі і расійскімі дзяржаўнымі структурамі сваёй долі ў статутным капітале кампаніі
яна стала прыватным расійскім таварыствам. У цяперашні час «Славнефть» мае ліцэнзіі на
геалагічнае вывучэнне нетраў, разведку і здабычу нафты і газу на 39 ліцэнзійных дзялянках на
тэрыторыі Заходняй Сібіры і Краснаярскага краю. У 2012 г. яна здабывала і перапрацоўвала
больш за 20 млн т нафты. Перапрацоўкай здабытай нафты займаюцца ААТ «СлавнефтьЯрославнефтеоргсинтез», ААТ «Славнефть-Ярославский НПЗ им. Д. И. Менделеева» і ААТ
«Мозырский НПЗ».
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Боунгпанг Варачытх (Варачыт) (нар. у 1937 г.) – дзяржаўны і палітычны дзеяч Лао
са. Атрымаў адукацыю ва В’етнаме. З 1952 г. – член партыі Камуністычны рэвалюцыйны
рух, пазней – член Народна-рэвалюцыйнай партыі Лаоса. У 1982–1992 гг. – губернатар
правінцыі Саванакхет. У 1993–1996 гг. – мэр В’енцьяна. У 1996–2001 гг. – міністр фінансаў
Лаоса. У 2001–2006 гг. – прэм’ер-міністр Лаоса.
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Харыры (Hariri) Рафік (1944–2005) – ліванскі палітычны дзеяч, мільярдэр. У 1970 г.
наследны прынц Саудаўскай Аравіі Фахд прызначыў 25-гадовага бухгалтара Харыры

590

будаўнічым падрадчыкам каралеўскага двара. У 1992–2004 гг. – прэм’ер–міністр Лівана.
Зрабіў вялікі ўклад у аднаўленне эканомікі Лівана, якой у выніку грамадзянскай вайны
1975–1990 гг. быў нанесены вялізны ўрон. Засяродзіў у сваіх руках рэальную ўладу ў краіне,
зрабіўшы пасаду прэзідэнта намінальнай. З 1980-х гг. Харыры прысутнічае ў спісе самых
багатых людзей планеты, які складаўся амерыканскім часопісам «Форбс». Валодаў 50 %
акцый дзяржаўнай кампаніі «Тэле–Лібан», кантраляваў нацыянальныя СМІ, фінансаваў
дзейнасць Цэнтра эканамічных даследаванняў імя Харыры. У 2004 г. выйшаў у адстаўку
разам з усім кабінетам. Загінуў у выніку тэрарыстычнага акта.
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Парламенцкая асамблея Савета Еўропы (ПАСЕ) – адзін з галоўных органаў Савета
Еўропы і старэйшых органаў міжпарламенцкага супрацоўніцтва. Створана ў 1949 г. Надзелена кансультатыўнымі функцыямі. Асамблея прымае рэзалюцыі і рэкамендацыі па
ўсіх пытаннях, якія ўваходзяць у сферу кампетэнцыі Савета Еўропы. З 1989 г. ПАСЕ аказ
вае садзейнічанне ва ўрэгуляванні крызісных сітуацый у Еўропе, накіроўваючы ў рэгіёны
канфліктаў свае місіі. Складаецца з дэлегацый нацыянальных парламентаў 47 дзяржаў –
членаў СЕ (636 парламентарыяў – 318 прадстаўнікоў і 318 іх намеснікаў) ад 2 да 18 у залежнасці
ад колькасці насельніцтва краін-членаў. Парламентарыі ПАСЕ падзяляюцца на палітычныя
групы (сацыялістаў; хрысціянскіх дэмакратаў (Еўрапейская народная партыя); група
еўрапейскіх дэмакратаў; аб’яднаныя еўрапейскія левыя; альянс лібералаў і дэмакратаў; не
каторыя парламентарыі прытрымліваюцца незалежнага статусу). Шэраг краін атрымалі ста
тус назіральніка, і іх прадстаўнікі могуць удзельнічаць у сесіях ПАСЕ. Асамблея дзейнічае
на аснове Статута СЕ і Рэгламента ПАСЕ. Пленарныя сесіі Асамблеі праходзяць 4 разы на
год у Страсбургу. Паміж сесіямі працай ПАСЕ кіруе Пастаянны камітэт. ПАСЕ мае больш за
10 камісій. Галоўныя з іх – камісія па палітычных пытаннях, па юрыдычных пытаннях і пра
вах чалавека, па выкананні абавязацельстваў дзяржавамі-членамі.
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Горыс (Goris) Стэф (нар. у 1960 г.) – палітычны дзеяч Бельгіі. Дэпутат бельгійскага
парламента. Дэпутат ПАСЕ ў 1999–2007 гг. Дакладчык па Беларусі палітычнага камітэта
ПАСЕ. Прэзідэнт Асамблеі ЗЕС.
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Статус «спецыяльна запрошанага» ў Парламенцкай Асамблеі Савета Еўропы ўведзены
ў 1989 г. Ён прадастаўляецца патэнцыяльным членам ПАСЕ. Парламенты краін, якія
атрымліваюць статус спецыяльна запрошанага, маюць права ўдзельнічаць у сесіях ПАСЕ,
атрымліваць доступ да дакументаў, але не прымаюць удзелу ў галасаванні. Атрыманне та
кога статусу дазваляе ўраду краіны прымаць удзел у працы некаторых камітэтаў у якасці
назіральніка. Беларускі парламент атрымаў статус спецыяльна запрошанага ПАСЕ ў 1992 г.
13 студзеня 1997 г. ПАСЕ прынята рашэнне аб прыпыненні статусу «спецыяльна запроша
нага» для парламента Беларусі ў ПАСЕ.
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Асацыяцыя арганізатараў выбараў краін Цэнтральнай і Усходняй Еўропы – няўрадавая
міжнародная арганізацыя. Створана ў 1991 г. на Сімпозіуме выбарчых сістэм краін Цэн
тральнай Еўропы ў г. Будапешце (Венгрыя). Галоўныя мэты Арганізацыі: садзеянне пра
вядзенню свабодных і дэмакратычных выбараў у краінах-членах; развіццё выбарчых
сістэм; садзейнічанне стварэнню пастаянных выбарчых камісій у краінах; укараненне су
часных выбарчых тэхналогій; павышэнне прававой культуры ўдзельнікаў выбарчага пра
цэсу; ажыццяўленне міжнароднага назірання за выбарамі ў розных краінах свету. Праца
Асацыяцыі ў асноўным адбываецца праз правядзенне штогадовых канферэнцый у адной з
краін-удзельніц і ажыццяўленне міжнароднага назірання за правядзеннем выбараў. У 2009 г.
у склад асацыяцыі ўваходзілі 23 краіны, Кіргізія мае статус асацыіраванага члена.
102

Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека (БДІПЧ) [3, заўвага № 226].
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Еўрапейскі парламент (ЕП) – адзін з галоўных інстытутаў Еўрапейскага саюза. Ство
раны ў 1952 г. (да 1957 г. – называўся Парламенцкі сход). Складаецца з 785 членаў (згодна
з Лісабонскім дагаворам 2007 г. пасля 2014 г. іх колькасць павінна складаць 750 дэпутатаў

591

і заставацца нязменнай, незалежна ад колькасці членаў ЕС у будучым). Выбары праводзяц
ца кожныя 5 гадоў. Першапачаткова члены прызначаліся парламентамі краін – удзельніц
ЕС. З 1979 г. дэпутаты абіраюцца насельніцтвам шляхам прамых выбараў. Дэпутаты
Еўрапарламента падзяляюцца на партыйныя фракцыі. Першапачаткова Еўрапарламент
валодаў вельмі абмежаванымі функцыямі, але паступова ў выніку прыняцця Маастрыхтска
га дагавора 1992 г., Амстэрдамскага дагавора 1997 г., Ніцкага дагавора 2001 г. і Лісабонскага
дагавора 2007 г. паўнамоцтвы ЕП значна пашыраны. У цяперашні час Еўрапарламент вы
конвае заканадаўчую, кантралюючую і бюджэтную функцыі. У рамках ЕС дзейнічае прын
цып сумеснага прыняцця рашэнняў, таму Еўрапарламент дзеліць заканадаўчую функцыю
з Саветам ЕС (рашэнне, якое ініцыіруецца Еўракамісіяй, абавязкова павінна быць прынята
абодвума інстытутамі), але ў некаторых сферах (сацыяльная, антыманапольная палітыка
і інш.) паўнамоцтвы ЕП застаюцца абмежаванымі. Акты, якія прымае Еўрапарламент па
сваёй ініцыятыве, маюць толькі кансультатыўны і палітычны характар. У рамках кантралю
ючай функцыі Еўрапарламент ажыццяўляе кантроль за работай іншых інстытутаў ЕС, у пер
шую чаргу Еўрапейскага Савета і Еўракамісіі, зацвярджае склад апошняй. Еўрапарламент
разам з Саветам ЕС фарміруе бюджэтную камісію, якая зацвярджае бюджэт ЕС. Месцазна
ходжанне – г. Страсбург (Францыя).
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Парламенцкая асамблея АБСЕ – орган Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве
ў Еўропе. ПА АБСЕ створана на мадрыдскай канферэнцыі парламентарыяў дзяржаўудзельніц НБСЕ ў 1991 г. у рамках рэалізацыі палажэнняў Парыжскай хартыі для новай
Еўропы (1990). ПА складаецца з 320 прадстаўнікоў 56 дзяржаў (нацыянальных парламенцкіх
дэлегацый з 2–17 чалавек, у залежнасці ад колькасці насельніцтва). Сесіі Асамблеі праводзяцца два разы на год: летам пачаргова ў краінах-удзельніцах і зімой у г. Вене (Аўстрыя).
Работа сесій праводзіцца на пленарных пасяджэннях, у трох агульных камітэтах (па
палітычных пытаннях і бяспецы; па эканамічных пытаннях; навуцы, тэхналогіі і нава
кольным асяроддзі), а таксама у спецыяльных камітэтах, якія ствараюцца для разгляду
найбольш вострых пытанняў. Структура складаецца з Пастаяннага камітэта (галоўны ор
ган, кіруе ПА паміж сесіямі ), Старшыні (кіруе пасяджэннямі, абіраецца на адзін год) і Па
стаяннага сакратарыята (знаходзіцца ў г. Капенгагене (Данія). Асноўнымі мэтамі работы
ПА з’яўляюцца садзейнічанне міжпарламенцкаму дыялогу, ацэнка працэсу дасягнення
мэт АБСЕ дзяржавамі-членамі. ПА АБСЕ прымае дэкларацыі (выніковы дакумент сесіі)
і рэзалюцыі, якія маюць рэкамендацыйны характар. ПА арганізуе таксама правядзенне
канферэнцый для абмеркавання найбольш актуальных пытанняў. Асаблівую ролю ў сваёй
дзейнасці ПА адводзіць нагляду за выбарамі.
105

Кадафі Муамар [3, заўвага № 304]. Загінуў у кастрычніку 2011 г. падчас грамадзянскай
вайны ў Лівіі.
106

Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб афіцыйным візіце Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь А. Р. Лукашэнкі ў Вялікую Сацыялістычную Народную Лівійскую Арабскую
Джамахірыю ад 2 лістапада 2000 г. [3, дак. № 164].
107

Ліга арабскіх дзяржаў (ЛАД) [3, заўвага № 115].

108

Арганізацыя ісламскай канферэнцыі (АІК) – міжнародная міжурадавая рэгіянальная
арганізацыя. Заснавана ў 1969 г. на Канферэнцыі кіраўнікоў мусульманскіх дзяржаў
у г. Рабат (Марока). Членамі Арганізацыі ў 2009 г. з’яўляліся 57 краін Азіі і Афрыкі. Ста
тус назіральніка маюць Боснія і Герцагавіна, Цэнтральна-Афрыканская Рэспубліка,
Расійская Федэрацыя і шэраг арганізацый (ААН, РН і інш.). Мэтай Арганізацыі абвешча
ны ўмацаванне сувязей і ісламскай салідарнасці ў сацыянальнай, эканамічнай і палітычнай
сферах, барацьба супраць неакаланіялізму і расізму, падтрымка Арганізацыі вызвалення
Палесціны. У 2008 г. прыняты новы Статут АІК. Галоўнымі органамі АІК з’яўляюцца Саміт
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(сустрэча каралёў, кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў), Канферэнцыя міністраў замежных спраў,
Генеральны сакратарыят. У розныя часы АІК створаны і дзейнічаюць у якасці самастойных
шэраг арганізацый: Ісламскі банк развіцця, Ісламскі фонд навукова-тэхнічнага развіцця,
Ісламскі цэнтр прафесійна-тэхнічнага навучання і даследаванняў і інш. Месцазнаходжанне
Арганізацыі – г. Джыда (Саудаўская Аравія).
109

Афрыканскі саюз – міжнародная рэгіянальная міжурадавая арганізацыя, засна
ваная ў 2001 г. (Статут Арганізацыі быў падпісаны ў 2000 г. у г. Ламэ (Тога). З’яўляецца
правапераемнікам Арганізацыі афрыканскага адзінства. Структура Арганізацыі складаецца
з Асамблеі, Панафрыканскага парламента, Выканаўчага савета, Вярхоўнага суда, Камісіі
Афрыканскага саюза, Эканамічнага, сацыяльнага і культурнага савета, Савета па міры
і бяспецы, спецыяльных тэхнічных камітэтаў. Плануецца стварэнне шэрагу фінансавых
інстытутаў – Афрыканскага цэнтральнага банка, Афрыканскага валютнага фонду, Афры
канскага інвестыцыйнага фонду. АС з’яўляецца арганізацыяй універсальнага характару, ад
нак яго прыярытэтным напрамкам дзейнасці з’яўляецца эканамічная інтэграцыя. Галоўныя
мэты арганізацыі: умацаванне адзінства афрыканскіх дзяржаў; паскарэнне палітычнай
і сацыяльна-эканамічнай інтэграцыі; абарона суверэнітэту і незалежнасці дзяржаў-членаў;
садзейнічанне ўстойліваму развіццю кантынента; павышэнне ўзроўню жыцця афрыканска
га насельніцтва; супрацоўніцтва ў сферы навукі і тэхналогій. У склад Арганізацыі ў 2010 г.
уваходзілі 53 афрыканскія дзяржавы. Месцазнаходжанне – г. Адзіс-Абеба (Эфіопія). Аб
заснаванні Афрыканскага Саюза [3, заўвага № 307].
110

Санкцыі ў адносінах Лівіі ўведзены рэзалюцыяй Савета Бяспекі ААН № 748 ад
31 сакавіка 1992 г. у выніку знішчэння лівійскімі грамадзянамі французскага і амерыканска
га самалётаў і адмовы лівійскіх улад выдаць іх міжнароднаму суду. Санкцыі прадугледжвалі
ўвядзенне эмбарга на пастаўку зброі, паветранае эмбарга, скарачэнне колькасці лівійскага
дыпламатычнага персаналу. Рэзалюцыяй створаны спецыяльны Камітэт па санкцыях. Рэ
залюцыяй Савета Бяспекі № 883 ад 11 лістапада 1993 г. санкцыі ўзмоцнены (замарожаны
лівійскія міжнародныя рахункі і фінансавыя рэсурсы, уведзена забарона на пастаўку абста
лявання для перапрацоўкі і транспарціроўкі нафты) і пацверджаны яшчэ шэрагам пазней
шых рэзалюцый. Фактычна дзеянне санкцый было прыпынена ў 1999 г., пасля таго як Лівія
пагадзілася панесці адказнасць за дзеянні лівійскіх службовых асоб, выплаціць кампенса
цыю і выдаць Міжнароднаму суду асоб, абвінавачаных у падрыве самалётаў. Афіцыйна яны
былі зняты Саветам Бяспекі прынятай 12 верасня 2003 г. рэзалюцыяй № 1506, паводле якой
таксама прыпынены мандат Камітэта па санкцыях па Лівіі.
111

Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі (МАГАТЭ) [3, заўвага № 221].

112

«Саміт тысячагоддзя» [3, заўвага № 219].

113

Дагавор аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі [2, заўвага № 6]; Закон Рэспублікі Бела
русь аб ратыфікацыі Дагавора аб усеагульнай забароне ядзерных выпрабаванняў ад 13 мая
2000 г. [3, дак. № 140].
114

Пагадненне паміж Рэспублікай Беларусь і МАГАТЭ аб прымяненні гарантый у сувязі
з Дагаворам аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі было падпісана 14 красавіка 1995 г. і на
было сілу 31 жніўня 1995 г. У адпаведнасці з пагадненнем Рэспубліка Беларусь абавязалася
спрыяць рэжыму нераспаўсюджвання ядзернай зброі, займацца ядзернай энергетыкай вы
ключна ў мірных мэтах, стварыць сістэму ўліку і кантролю ядзернага матэрыялу. МАГАТЭ
атрымала права ажыццяўляць кантрольныя мерапрыемствы ў Рэспубліцы Беларусь, звяза
ныя з Пагадненнем. У лістападзе 2005 г. Рэспубліка Беларусь і МАГАТЭ падпісалі Дадатко
вы пратакол да Пагаднення, які дазволіў МАГАТЭ ажыццяўляць раптоўныя праверкі ядзер
най дзейнасці і пашырыў доступ інспектараў МАГАТЭ да ядзерных аб’ектаў на тэрыторыі
Беларусі.
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Дагавор аб усеагульнай забароне ядзерных выпрабаванняў (ДУЗЯВ) быў прыняты на
50-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН 10 верасня 1996 г. Дагавор з’яўляецца бестэрміновым
з правам далучэння да яго ўсіх краін свету. Паводле ўмоў Дагавора, калі ён не ўступіць
у сілу праз 3 гады, павінна быць склікана канферэнцыя, якая будзе праводзіцца 1 раз у два
гады да набыцця Дагаворам сілы. Па выніках канферэнцыі дзяржавы-ўдзельніцы пры
маюць палітычныя дэкларацыі ў падтрымку Дагавора. Апошняя (шостая) канферэнцыя
была праведзена ў верасні 2009 г. Згодна з Дагаворам, дзяржавы-ўдзельніцы абавязаліся не
рабіць ніякіх ядзерных выпрабавальных узрываў (як узрыву ядзернай зброі, так і любога
іншага ядзернага ўзрыву), а таксама забараніць і прадухіляць такія ўзрывы ў любым месцы,
якое знаходзіцца пад іх юрысдыкцыяй і кантролем. У 2009 г. удзельнікамі Дагавора былі
181 дзяржава, з якіх 149 яго ратыфікавалі. Аднак для таго, каб Дагавор набыў сілу, патрэб
на, каб яго ратыфікавалі 44 краіны, якія валодаюць ядзерным патэнцыялам (знаходзяцца
ў спісах МАГАТЭ): Аўстралія, Аўстрыя, Алжыр, Аргенціна, Бангладэш, Бельгія, Балгарыя,
Бразілія, Венгрыя, В’етнам, Германія, Егіпет, Заір, Ізраіль, Індыя, Інданезія, Іран, Іспанія,
Італія, Канада, Кітай, Калумбія, КНДР, Мексіка, Нідэрланды, Нарвегія, Пакістан, Перу,
Польшча, Рэспубліка Карэя, Расія, Румынія, Славакія, Вялікабрытанія, ЗША, Турцыя,
Украіна, Фінляндыя, Францыя, Чылі, Швейцарыя, Швецыя, Паўднёвая Афрыка, Японія.
Па стане на верасень 2009 г. Дагавор ратыфікавалі толькі 35 з іх. Ізраіль, ЗША, Інданезія,
Іран, Кітай, Егіпет Дагавор падпісалі, але не ратыфікавалі; Індыя, КНДР, Пакістан Дагавор
не падпісалі.
116

Канвенцыя аб фізічнай ахове (абароне) ядзернага матэрыялу прынята 26 кастрычніка
1979 г. на Міжурадавай канферэнцыі ў г. Вене (Аўстрыя) і набыла сілу 8 лютага
1987 г. Палажэнні Канвенцыі прымяняюцца ў адносінах ядзерных матэрыялаў, якія
выкарыстоўваюцца ў мірных мэтах і знаходзяцца ў працэсе міжнароднай перавозкі. Згодна
з Канвенцыяй кожная дзяржава-ўдзельніца на сваёй тэрыторыі (або на борце самалёта пад
яе юрысдыкцыяй) павінна прымаць меры дзеля таго, каб забяспечыць падчас міжнароднай
перавозкі пэўны ўзровень аховы ядзернага матэрыялу згодна з умовамі, выкладзенымі ў Да
датку да Канвенцыі. З гэтай мэтаю кожная дзяржава павінна вызначыць канкрэтны орган
і пункт сувязі, адказныя за фізічную ахову ядзерных матэрыялаў, якія ў выпадку іх любога
незаконнага перамяшчэння або змяненняў будуць несці адказнасць. У пачатку 2000-х гг. у
Канвенцыю ўнесены папраўкі, які змяшчаюць асноўныя прынцыпы фізічнай аховы ядзер
ных установак і ядзерных матэрыялаў з мэтаю выпрацоўкі пэўных стандартаў бяспечнага
стану атамных аб’ектаў.
117

Эль-Барадэй (Еl-Baradei) Мухамад [3, заўвага № 224].

118

Кас’янаў (Касьянов) Міхаіл Міхайлавіч [3, заўвага № 201].

119

Кінах (Кинах) Анатоль Кірылавіч (нар. у 1954 г.) – украінскі дзяржаўны і палітычны
дзеяч, прадпрымальнік. Скончыў Ленінградскі суднабудаўнічы інстытут. Працаваў на
Талінскім суднабудаўнічым заводзе і заводзе «Акіян». З 1990 г. – дэпутат Вярхоўнага Са
вета УССР. З 1992 г. – прадстаўнік прэзідэнта Украіны ў Мікалаеўскай вобласці. З 1994 г. –
кіраўнік Мікалаеўскага абласнога савета. У 1995–1996 гг. – віцэ-прэм’ер Украіны па пытан
нях прамысловай палітыкі. У 1996 г. увайшоў у Народна-дэмакратычную партыю Украіны.
З 1997 г. – прэзідэнт Украінскага саюза прамыслоўцаў і прадпрымальнікаў. З 1998 г. – дэ
путат Вярхоўнай Рады. З 1999 г. – першы віцэ-прэм’ер, у 2001–2002 гг. – прэм’ер-міністр
Украіны. З 2005 г. – першы віцэ-прэм’ер Украіны, сакратар Савета нацыянальнай бяспекі
і абароны. У 2006 г. падаў у адстаўку ў сувязі з выбраннем народным дэпутатам. З 2010 г. –
саветнік Прэзідэнта Украіны В. Януковіча.
120

Тарлеў (Taрлев) Васіль Паўлавіч (нар. у 1963 г.) – дзяржаўны і палітычны дзеяч Малдо
вы. У 1990 г. закончыў Кішынёўскі політэхнічны інстытут імя С. Лазо. З 1991 г. – намеснік,
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галоўны інжынер АТ «Букурыя». З 1993 г. – намеснік генеральнага дырэктара, з 1995 г. –
генеральны дырэктар «Букурыі». У 2001–2008 гг. – прэм’ер-міністр Малдовы. У 2005 г.–
дэпутат Парламента Рэспублікі Малдова. З 2008 г. – лідар палітычнай партыі «Цэнтрысцкі
Саюз Малдовы». З 2012 г. – сустаршыня партыі «Адраджэнне».
121

Вышэйшы дзяржаўны савет Саюзнай дзяржавы – вышэйшы орган Саюзнай дзяр
жавы Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі. Створаны ў адпаведнасці з падпісаным
2 красавіка 1996 г. Дагаворам аб Супольнасці Расіі і Беларусі. У яго склад уваходзяць кіраўнікі
дзяржаў, кіраўнікі ўрадаў, кіраўнікі палат парламентаў Беларусі і Расіі. Асноўныя функцыі
Савета: вызначаць прыярытэтныя пытанні развіцця Саюзнай дзяржавы; ствараць органы
Саюзнай дзяржавы і вызначаць іх месцазнаходжанне; зацвярджаць бюджэт, сімволіку Са
юзнай дзяржавы; зацвярджаць міжнародныя дагаворы Саюзнай дзяржавы; заслухоўваць
штогадовую справаздачу Старшыні Савета міністраў аб рэалізацыі прынятых рашэнняў.
Савет у рамках сваёй кампетэнцыі выдае дэкрэты, пастановы і дырэктывы. Акты Савета
прымаюцца на аснове прынцыпу аднагалосся. Правам голасу валодае кіраўнік дзяржавы
або яго паўнамоцны прадстаўнік. Старшынёй Савета з’яўляецца адзін з кіраўнікоў Расіі або
Беларусі на аснове ратацыі. З 2000 г. Старшынёй Савета з’яўляецца Прэзідэнт Рэспублікі
Беларусь А. Р. Лукашэнка.
122
Савет міністраў Саюзнай дзяржавы – галоўны выканаўчы орган Саюзнай дзяржа
вы. У склад Савета ўваходзяць старшыня Савета, кіраўнікі ўрадаў, дзяржсакратар (у якасці
намесніка старшыні), міністры замежных спраў, эканомікі і фінансаў, кіраўнікі галоўных
галіновых органаў кіравання Саюзнай дзяржавы. У кампетэнцыю Савета ўваходзяць на
ступныя функцыі: распрацоўка асноўных накірункаў агульнай палітыкі па пытаннях
развіцця; вылучэнне прапаноў па фарміраванні органаў; прадстаўленне ў Парламент Са
юзнай дзяржавы праектаў саюзных законаў; забеспячэнне кантролю за выкананнем актаў
Саюзнай дзяржавы; каардынацыя працэсу ўніфікацыі заканадаўчых актаў суб'ектаў Саюз
най дзяржавы.
123
Пастаянны камітэт Саюзнай дзяржавы – рабочы апарат Вышэйшага дзяржаўнага са
вета Саюзнай дзяржавы і Савета міністраў Саюзнай дзяржавы. Створаны ў 2000 г. Камітэт
займаецца распрацоўкай прапаноў па стратэгіі развіцця саюзнай дзяржавы, папярэднім
разглядам праграм, праектаў і мерапрыемстваў, каардынуе работу галіновых і функцы
янальных органаў, рыхтуе заключэнні Савету міністраў, прапановы па праектах законаў.
У Камітэт уваходзяць па тры прадстаўнікі ад кожнай дзяржавы. Кіруе Камітэтам дзяржаўны
сакратар Саюзнай дзяржавы.
124
Міждзяржаўныя фінансава-прамысловыя групы (МФПГ) – транснацыянальныя
фінансава-прамысловыя групы, створаныя на аснове міжурадавых пагадненняў. Гэта гру
па прадпрыемстваў, фінансава-крэдытных устаноў, арганізацый, якія знаходзяцца пад
юрысдыкцыяй розных дзяржаў, створаная на аснове аб’яднання капіталу яе ўдзельнікаў
з мэтаю вядзення сумеснай вытворчай і інвестыцыйнай дзейнасці. МФПГ атрымалі шы
рокае распаўсюджанне ў супрацоўніцтве суб’ектаў гаспадарання дзяржаў – удзельніц СНГ
(напр. Пагадненне паміж Урадам Расійскай Федэрацыі і Урадам Рэспублікі Беларусь аб
стварэнні міждзяржаўнай фінансава-прамысловай групы «Аэракасмічнае абсталяванне»
2001 г., Пагадненне паміж урадамі Арменіі, Рэспублікі Беларусь, Кыргызскай Рэспублікі,
Рэспублікі Таджыкістан і Украіны аб стварэнні міждзяржаўнай фінансава-прамысловай
групы «Інтэрнавігацыя» 1998 г.). Большасць МФПГ створаны паміж Рэспублікай Беларусь
і Расійскай Федэрацыяй.
125

Гл. адпаведныя дагаворы і пагадненні [3, дак. № 8, 26, 88, 89, 98, 129].

126

Дагавор аб заснаванні Еўразійскай зканамічнай супольнасці ад 10 кастрычніка 2000 г.
[3, дак. № 159].
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127

Пагадненне паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыяй аб увядзенні
адзінай грашовай адзінкі і фарміраванні адзінага эмісійнага цэнтра Саюзнай дзяржавы ад
30 лістапада 2000 г. [3, дак. № 166, гл. таксама дак. № 167].
128

У адпаведнасці з рэзалюцыяй Савета Бяспекі ААН № 1373 (2001 г.) створаны
Контртэрарыстычны камітэт (КТК) з мэтай садзейнічання ўмацавання патэнцыялаў
дзяржаў – членаў ААН па прадухіленні тэрарыстычных актаў як на нацыянальным, так
і міжрэгіянальным узроўні. Істотную дапамогу КТК у яго дзейнасці аказвае Выканаўчы ды
рэктарат, які выконвае праграмныя рашэнні КТК і садзейнічае краінам у аказанні контртэ
рарыстычнай тэхнічнай дапамогі.
129
Усеагульная дэкларацыя ЮНЕСКА аб культурнай разнастайнасці была прыня
та аднагалосна на 31-й сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА 2 лістапада 2001 г.
У Дэкларацыі падкрэсліваецца, што культурная разнастайнасць з’яўляецца агульнай
спадчынай чалавецтва і таму яе ахова павінна стаць яго этычнай прэрэгатывай. Галоўная
мэта дакумента – садзейнічанне стварэнню міжнароднай сістэмы аховы і развіцця куль
турнай разнастайнасці. Практычнай рэалізацыі прынцыпаў і мэт Дэкларацыі павінны
садзейнічаць 7 прынятых у гэтай вобласці канвенцый ЮНЕСКА (такім чынам Дэкларацыя
разам з канвенцыямі ўтвараюць глабальны нарматыўны пакет мер па садзеянні і ахове куль
турнай разнастайнасці).
130

Сусветны форум па пытаннях адукацыі арганізаваны ЮНЕСКА і адбыўся ў г. Дакар
(Сенегал) у красавіку 2000 г. У форуме прынялі ўдзел дэлегацыі 181 дзяржавы, больш за
1500 удзельнікаў. На форуме сфармуляваны асноўныя мэты ЮНЕСКА ў сферы адукацыі:
абавязковая бясплатная пачатковая адукацыя, павышэнне якасці адукацыі, роўнасць
хлопчыкаў і дзяўчынак у пачатковай і сярэдняй школе, павышэнне граматнасці дарослых,
паляпшэнне якасці адукацыі і інш. Мэты былі сфармуляваны ў прынятым 28 красавіка
дакуменце – Рамках дзеянняў. Згодна з Рамкамі ўрады краін-удзельніц узялі на сябе аба
вязацельствы забяспечыць сваім народам якасны ўзровень адукацыі для ўсіх, асабліва для
дзяўчынак, дзяцей этнічных меншасцей, інвалідаў, а таксама замацавалі імкненне выдзя
ляць дадатковую фінансавую дапамогу краінам, якія пачынаюць працэс універсалізацыі
базавага навучання. Большасць мэт і мерапрыемстваў, змешчаных у Рамках, павінны быць
дасягнуты да 2015 г.
131
Спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА быў створаны згодна з Канвенцыяй аб ахо
ве сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны, прынятай у 1972 г. Спіс уключае ў сябе
аб’екты (культурныя, прыродныя або змешаныя), якім прысуджаны статус Сусветнай
спадчыны. Гэты статус прысуджаецца Камісіяй сусветнай спадчыны ЮНЕСКА аб’ектам,
якія ўяўляюць сабою прыродныя або створаныя чалавекам аб’екты асаблівай культурнай,
гістарычнай або экалагічнай значнасці, прызнаючы тым самым, што галоўнымі задачамі
чалавецтва з’яўляюцца іх захаванне, ахова і папулярызацыя. У 2009 г. у гэты спіс уваходзілі
каля 900 аб’ектаў са 145 дзяржаў свету, у тым ліку 4 аб’екты ў Рэспубліцы Беларусь: Бела
вежская пушча (1979 г., 1992 г.), комплекс Мірскага замка (2000 г.), комплекс рода Радзівілаў
у Нясвіжы (2005 г.), геадэзічная дуга Струвэ (2005 г.). Дзяржавы – члены ЮНЕСКА, на
тэрыторыі якіх знаходзяцца аб’екты, бяруць на сябе абавязак па іх захаванні і ахове (у тым
ліку праз атрыманне тэхнічнай дапамогі з боку арганізацыі і за кошт сродкаў з Фонду Сус
ветнай спадчыны ЮНЕСКА). З гэтых аб’ектаў вылучаны асобны Спіс аб’ектаў Сусветнай
спадчыны, якія знаходзяцца пад пагрозай.
132
Міжнародны кангрэс «Навука і адукацыя на парозе ІІІ-га тысячагоддзя» адбыўся
3–6 кастрычніка 2000 г. у Мінску па ініцыятыве і пры падтрымцы Венецыянскага бюро
ЮНЕСКА (рэгіянальнае бюро па Заходняй Еўропе і Паўночнай Амерыцы) і шэрагу на
цыянальных устаноў Беларусі (НАН Беларусі, Міністэрства адукацыі і інш.). У кангрэсе
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прымалі ўдзел навукоўцы з 23 краін свету (Аўстрыі, Аргенціны, Беларусі, Бразіліі, Індыі,
Італіі, ЗША, Кітая, Літвы і інш.), а таксама рэктары буйных універсітэтаў і прадстаўнікі
міжнародных арганізацый. Кола пытанняў, якія абмяркоўваліся на кангрэсе, было вельмі
шырокае – тэарэтычныя і практычныя аспекты працэсу навучання, філасофскія аспекты
адукацыі, дыстанцыйнае навучанне, выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у вучэб
ным працэсе, выкарыстанне інтэрнэт-тэхналогій пры падрыхтоўцы спецыялістаў пэўнага
профілю і інш.
133

Цэнтральна-Еўрапейская ініцыятыва (ЦЕІ) [3, заўвага № 50].

134

Берлусконі (Berlusconi) Сільвіа (нар. у 1936 г.) – італьянскі дзяржаўны і палітычны
дзеяч, прадпрымальнік, уладальнік банкаў і сродкаў масавай інфармацыі, футбольнай ка
манды «Мілан». У 1961 г. скончыў юрыдычны факультэт Міланскага ўніверсітэта, заснаваў
будаўнічую кампанію. З канца 1970-х гг. пачаў займацца бізнесам у галіне СМІ: набыў част
ку акцый газеты «Джорнале», затым тры тэлевізійных каналы, стварыўшы гіганцкі холдынг
«Медыясэт». З 1990 г. – саўладальнік выдавецкага трэста «Арнольд Мондадоры эдіторэ».
Былы член масонскай ложы. Лідар партыі «Наперад, Італія». У 1994–1996 гг. – прэм’ерміністр Італіі. У 2001–2005 гг., стварыўшы кааліцыю «Дом свабоды», зноў заняў пасаду
прэм’ер-міністра краіны. У 2008-2011 гг. – прэм’ер-міністр Італіі.
135

Шусэль (Schüssel) Вольфганг (нар. у 1945 г.) – аўстрыйскі дзяржаўны і палітычны дзе
яч. У 1968–1975 гг. – сакратар парламенцкай групы Аўстрыйскай народнай партыі (АНП).
У 1989–1995 гг. – міністр эканомікі Аўстрыі. У 1995–2000 гг.– віцэ-канцлер Аўстрыі і міністр
замежных спраў, лідар АНП. У 2000–2007 гг. – федэральны канцлер Аўстрыі. З 2007 г. – дэ
путат Нацыянальнага савета (парламента), кіраўнік парламенцкай групы АНП.
136

Пешыч Драгіша (нар. у 1954 г.) – дзяржаўны і палітычны дзеяч Югаславіі (СРЮ
і Чарнагорыі). У 1990–1998 гг. – мэр г. Падгорыца. У 1998–2001 гг. – міністр фінансаў Са
юзнай Рэспублікі Югаславія. У 2001–2003 гг. – апошні прэм’ер-міністр СРЮ. У цяперашні
час – віцэ-прэзідэнт Сацыялістычнай народнай партыі Чарнагорыі.
137

Поль (Pol) Марэк Людвіг (нар. у 1953 г.) – партыйны і палітычны дзеяч Польшчы.
Працоўную дзейнасць пачаў з працы на заводзе па вытворчасці сельскагаспадарчай тэхнікі
«Polmo» ў г. Познань. У 1976–1990 гг. – член ПАРП, з 1992 г. – член партыі Саюз працы (адзін
з яе заснавальнікаў, у 1998–2004 гг. – кіраўнік гэтай партыі). У 1989–1997, 2001–2005 гг. –
член парламента. У 1993–1997 гг. – міністр прамысловасці і гандлю. У 1997–1998 гг. –
прэзідэнт навуковага таварыства па пытаннях арганізацыі і кіравання. У 2001–2004 гг. –
намеснік прэм’ер-міністра Польшчы і міністр інфраструктуры. Пасля 2005 г. вярнуўся да
працы ў эканоміцы.
138
Кемпфер (Kämpfer) Сцівен – віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага банка рэканструкцыі
і развіцця.
139

Дып’яца (Dipiazza) Раберта (нар. у 1953 г.) – італьянскі прадпрымальнік і палітычны
дзеяч. Працоўную дзейнасць пачаў менеджарам на прадпрыемстве ў правінцыі Трыест.
У 1996–2001 гг. – мэр г. Мужыа (правінцыя Трыест). У 2001–2011 гг. – мэр г. Трыест.
140
Кукан (Kukan) Эдуард (нар. у 1939 г.) – дзяржаўны і палітычны дзеяч Славакіі, ды
пламат. Скончыў Маскоўскі дзяржаўны інстытут міжнародных адносін і Карлаў універсітэт
у Празе. З 1964 г. працаваў у МЗС Чэхаславакіі, у 1985–1988 гг. быў паслом Чэхаславакіі
ў Эфіопіі. У 1990–1992 гг. – пастаянны прадстаўнік Чэхаславакіі ў ААН. У 1993–1994 гг. –
пастаянны прадстаўнік Славакіі ў ААН. У 1994 і 1998–2006 гг. – міністр замежных спраў
Славакіі. У 1991–2001 гг. – спецыяльны пасланнік Генеральнага сакратара ААН на Бал
канах. Да 1989 г. быў членам Камуністычнай партыі Чэхаславакіі. У 1995–2000 гг. – член
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партыі «Дэмакратычная ўнія», адначасова ў 1998–2000 гг. – член Славацкай дэмакратыч
най кааліцыі. З 2000 г. – член Славацкай дэмакратычнай і сялянскай уніі. У 2006–2009 гг. –
дэпутат парламента Славакіі. З 2009 г. – дэпутат Еўрапарламента.
141

Рохан (Rohan) Альберт (нар. у 1936 г.) – аўстрыйскі дыпламат і палітык. Працоўную
дзейнасць пачаў на службе ў МЗС Аўстрыі, падчас якой займаў розныя дыпламатыч
ныя пасады ў Вялікабрытаніі і СФРЮ. З 1977 г. – кіраўнік кабінета Генеральнага сакра
тара ААН. У 1996–2004 гг. – генеральны сакратар Міністэрства замежных спраў Аўстрыі.
У 2004 г. – дакладчык Камісіі ЕС па справах Турцыі. У 2005 г. – спецыяльны ўпаўнаважаны
ААН па справах Косава. Прэзідэнт Аўстрыйска-амерыканскага таварыства, віцэ-прэзідэнт
Аўстрыйскага таварыства па пытаннях еўрапейскай палітыкі.
142

Антаньёне (Antonione) Рабэрта (нар. у 1953 г.) – палітычны дзеяч Італіі, дыпламат.
У 1998–2001 гг. – прэзідэнт рэгіёна Фрыулі-Венецыя Джулія. Член партыі «Наперад,
Італія». У 2001–2008 гг. – член парламента. У 2001–2006 гг. – намеснік міністра замежных
спраў. З 2008 г. – сакратар парламенцкай дэлегацыі Італіі ў Парламенцкім сходзе ЗЕС і ад
начасова член парламенцкай дэлегацыі ў ПАСЕ.
143

Крайд (Kreid) Харальд – палітычны дзеяч і дыпламат Аўстрыі. У 2002–2007 гг. – Гене
ральны дырэктар ЦЕІ.
144

Гл. заўвагу да дак. № 44 [3].
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Часовае пагадненне аб гандлі і пытаннях, звязаных з гандлем паміж Еўрапейскай Су
польнасцю, Еўрапейскім аб’яданнем вугля і сталі і Еўрапейскай Супольнасцю па атамнай
энергіі, з аднаго боку, і Рэспублікай Беларусь, з другога боку, ад 25 сакавіка 1996 г. [3, заўвага
№ 14].
146

Пагадненне аб партнёрстве і супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім
саюзам (ППС) ад 6 сакавіка 1995 г. [3, заўвага № 7].
147

Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб некаторых мерах па ўдасканальванню сістэмы органаў кіравання ў сферы знешняй палітыкі» ад 4 снежня 1998 г. [3, дак. № 83].
148

Холкеры (Holkeri) Хары (нар. у 1937 г.) – дзяржаўны і палітычны дзеяч Фінляндыі,
дыпламат. У 1962 г. скончыў факультэт палітычных навук Хельсінкскага ўніверсітэта.
У 1963–1965 гг. – член дэлегацыі Фінляндыі ў Генеральнай Асамблеі ААН. У 1965–1971 гг. –
сакратар Нацыянальнай кааліцыйнай партыі Фінляндыі. У 1970–1978 гг. – дэпутат парла
мента Фінляндыі, адначасова ў 1975–1978 гг. – член Паўночнага савета, у 1974–1978 гг. –
намеснік Старшыні парламентарыяў Еўрапейскай асацыяцыі вольнага гандлю (ЕАВГ),
у 1979 г. – Старшыня парламентарыяў ЕАВГ. У 1978–1997 гг. – член Савета кіраўнікоў Бан
ка Фінляндыі. У 1981–1987 гг. – старшыня гарадскога савета Хельсінкі. У 1987–1991 гг. –
прэм’ер-міністр Фінляндыі. У 1995–1998 гг. – член, потым сустаршыня Міжнароднай гру
пы па зборы незаконнай зброі ў Паўночнай Ірландыі. У 1997–2002 гг. – Старшыня Савета
кіраўнікоў Нацыянальнай авіякампаніі Фінляндыі «Фінэйр». У 2000–2001 гг. – старшыня
55-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. У 2003–2004 гг. – кіраўнік Часовай адміністрацыі ААН
(УНМІК), спецыяльны прадстаўнік Генеральнага сакратара ААН у Косава. У цяперашні час
спалучае справы бізнесу з грамадскай дзейнасцю, з’яўляецца членам Таварыства Паасіківі.
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Анан Кофі [3, заўвага № 136].
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Канферэнцыя ААН па фінансаванні развіцця падрыхтавана па прапанове «вялікай
васьмёркі» і адбылася 18–22 сакавіка 2002 г. у г. Мантэрэй (Мексіка) на ўзроўні саміта для
разгляду і абмена думкамі па найбольш важных эканамічных і сумежных пытаннях глабаль
нага развіцця. У Канферэнцыі прымалі ўдзел акрамя кіраўнікоў дзяржаў і радаў і дэлегацый
краін-удзельніц шматлікія міжнародныя арганізацыі (МВФ, СГА, СБ, ЮНКТАД, ПРААН
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і інш.), прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і дзелавых колаў. Па выніках Канферэнцыі
быў прыняты дакумент пад назвай «Кансэнсус Мантэрэя», у якім сфармуляваны асноўныя
напрамкі актывізацыі дзеянняў краін з мэтаю мабілізацыі сродкаў для развіцця. Сярод іх
асноўнымі названы наступныя: мабілізацыя ўнутраных фінансавых сродкаў, развіццё
міжнароднага гандлю і міжнародных валютнах, фінансавых і гандлёвых сістэм, мабілізацыя
прамых інвестыцый і іншых прыватных сродкаў, аказанне афіцыйнай дапамогі дзеля
развіцця, змяншэнне запазычанасці. У 2008 г. праведзена Міжнародная канферэнцыя па
дзейнасці ў сферы фінансавання дзеля развіцця (г. Доха, Катар) з мэтаю ацэнкі рэалізацыі
Мантэрэйскага кансэнсусу.
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Канвенцыя аб забароне распрацоўкі, вытворчасці, накаплення і прымянення хімічнай
зброі і яе знішчэнні (КХЗ) падпісана ў 1993 г. у Парыжы, набыла сілу 29 красавіка 1997 г.
Галоўная мэта Канвенцыі – поўнае знішчэнне цэлага класа зброі масавага паражэння і не
дапушчэнне яго ўзнаўлення і распаўсюджвання. Згодна з Канвенцыяй уся хімічная зброя
падзелена на тры катэгорыі ў залежнасці ад узроўню яе небяспечнасці. Уся хімічная зброя
павінна быць знішчана ў чатыры этапы пасля набыцця Канвенцыяй сілы – праз тры гады
павінен быць знішчаны 1 % хімічнай зброі, праз пяць – 25 %, праз сем – 40 % і праз дзесяць
гадоў – 100 %. Тым не менш да цяперашняга часу хімічная зброя поўнасцю не знішчана.
У 2009 г. колькасць удзельніц Канвенцыі складала 188 дзяржаў, з якіх толькі 13 заявілі аб
наяўнасці ў іх хімічнай зброі – Расія, ЗША, Лівія, Албанія, Боснія і Герцагавіна, Кітай, Фран
цыя, Індыя, Іран, Японія, Вялікабрытанія, Югаславія і іншая дзяржава (Паўднёвая Карэя
не пажадала, каб назва яе дзяржавы фігуравала ў афіцыйных дакументах). Для назірання
за выкананнем палажэнняў Канвенцыі створана Арганізацыя па забароне хімічнай зброі
(АЗХЗ). Канвенцыя прадугледжвае таксама правядзенне інспекцый з мэтаю назірання за
працэсам знішчэння хімічнай зброі (пры гэтым праверкі павінны ажыццяўляцца за кошт
дзяржавы, якая ёй падвяргаецца, што ў сучасны час стварыла праблему запазычанасці
пэўных краін перад АЗХЗ і ўскладняе працэс правядзення праверак).
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Арганізацыя забароны хімічнай зброі [3, заўвага № 73].
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Дагавор аб звычайных узброеных сілах у Еўропе (ДАУСЕ) [3, заўвага № 31].
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Вытрымкі з Пагаднення аб адаптацыі Дагавора аб звычайных узброеных сілах у Еўропе
ад 19 лістапада 1999 г. [3, дак. № 127].
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Дагавор аб адкрытым небе быў падпісаны 24 сакавіка 1992 г. паміж краінамі –
удзельніцамі НБСЕ ў г. Хельсінкі (Фінляндыя). Дагавор набыў сілу 1 студзеня 2002 г.
Галоўнай мэтай Дагавора з’яўляецца ўсталяванне рэжыму адкрытага неба, які дазваляе
дзяржавам – удзельніцам Дагавора рабіць назіральныя палёты над тэрыторыямі іншых
дзяржаў-удзельніц для назірання і азнаямлення з ваеннай інфраструктурай, што, у сваю
чаргу, павінна спрыяць умацаванню даверу паміж краінамі і выкананню дзеючых дагавораў
у вобласці кантролю над узбраеннямі. Колькасць назіральных палётаў абмежавана спе
цыяльнай сістэмай квот, вызначанай ў Дагаворы і ў дадатках да яго. Дагавор вызначае
таксама апаратуру і тэхніку, якая можа быць выкарыстана падчас палётаў; выпадкі заба
роны назіральных палётаў. За выкананнем Дагавора сочыць Кансультатыўная камісія па
адкрытым небе (месцазнаходжанне – г. Вена (Аўстрыя)). У 2009 г. у Дагаворы ўдзельнічалі
34 дзяржавы. Рэспубліка Беларусь ратыфіцыравала Дагавор 29 мая 2001 г. і ўдзельнічае ў ім
у складзе групы дзяржаў-удзельніц Беларусь – Расія. Узгадненне пытанняў па выкананні
Дагавора ажыццяўляецца ў рамках Міжурадавай беларуска-расійскай камісіі аб адкрытым
небе.
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Арганізацыя афрыканскага адзінства (ААА) заснавана ў 1963 г. на першай канферэнцыі
незалежных афрыканскіх дзяржаў у г. Адзіс-Абебе (Эфіопія). Па меры дэкаланізацыі
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Афрыкі да Арганізацыі далучыліся амаль усе краіны афрыканскага кантынента. Асноўная
мэта Арганізацыі – умацаванне адзінства і салідарнасці краін кантынента; супрацоўніцтва
і каардынацыя дзеянняў у сферы знешняй палітыкі і абароны, эканомікі, навукі, тэхнікі,
сацыяльнага развіцця, аховы здароў’я. У 1991 г. паміж краінамі-ўдзельніцамі падпісаны
Дагавор аб стварэнні адзінай эканамічнай супольнасці. Галоўнымі органамі з’яўляліся:
Асамблея кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў, Савет міністраў, Генеральны сакратарыят, шматлікія
камісіі (па эканамічных і сацыяльных пытаннях, па пытаннях адукацыі, навукі і культуры,
па пытаннях абароны і інш.). Рабочымі мовамі Арганізацыі былі англійская, французская,
арабская і партугальская. У 2001 г. ААА ператворана ў Афрыканскі Саюз.
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Падзел Карэі [3, заўвага № 69].
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Кіпрская праблема [3, заўвага № 127].
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Канвенцыя ААН супраць транснацыянальнай арганізаванай злачыннасці была пры
нята 15 снежня 2000 г. у г. Палерма (Італія) у выніку двухгадовай працы створанага па
рашэнні ГА ААН Спецыяльнага камітэта і набыла сілу 29 верасня 2003 г. Згодна з Канвен
цыяй дзяржавы абавязаліся крыміналізаваць (г. зн. прызнаць крымінальнымі злачынствамі
ў нацыянальным заканадаўстве) такія дзеянні, як стварэнне арганізаванай злачыннай
групоўкі і ўдзел у ёй, адмыванне грошай, акты карупцыі, і праводзіць неабходныя мерапры
емствы з мэтаю супрацьдзеяння арганізаванай злачыннасці (усталяванне рэжыму нагляду
над банкамі і іншымі фінансавымі ўстановамі, арышт і канфіскацыя даходаў ад злачыннай
дзейнасці і г. д.). Канвенцыя прадугледжвае таксама аказанне прававой дапамогі і цеснае
супрацоўніцтва паміж праваахоўнымі органамі дзяржаў-удзельніц з мэтаю выяўлення,
папярэджання і спынення такіх злачынстваў. Адначасова былі прыняты два дадатковых
пратакола: Пратакол аб папярэджанні і спыненні гандлю людзьмі, асабліва жанчынамі
і дзецьмі, і пакаранні за яго і Пратакол супраць незаконнага ўвозу мігрантаў па сушы, моры
і паветры. 15 мая 2001 г. быў прыняты яшчэ адзін дадатковы дакумент да Канвенцыі – Пра
такол супраць незаконнага вырабу і абароту агнястрэльнай зброі. Удзельнічаць у Пратако
лах дзяржава можа толькі пасля далучэння да Канвенцыі.
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Міжнародная канвенцыя па барацьбе з фінансаваннем тэрарызму была прынята
9 снежня 1999 г. рэзалюцыяй ГА ААН № 54/109. Канвенцыя набыла сілу 10 красавіка 2002 г.
Згодна з арт. 2 Канвенцыі дзеянні асобы, якая прама або ўскосна прадастаўляе сродкі або
ажыццяўляе іх збор з намерам іх выкарыстання для здзяйснення любога тэрарыстычна
га акта, павінны разглядацца як злачынства міжнароднага характару. Кожная дзяржаваўдзельніца абавязана прымаць усе меры, неабходныя для адшукання, арышту і канфіскацыі
такіх сродкаў (арт. 8). Дзяржава – удзельніца Канвенцыі, на тэрыторыі якой знаходзіцца
асоба, якая здзейсніла або, як мяркуецца, ажыццяўляе фінансаванне тэрарыстычных актаў,
павінна быць або выдадзена зацікаўленай краіне, або асуджана згодна з нацыянальным
заканадаўствам (арт. 10). У якасці дадатку да Канвенцыі прыкладаюцца 9 раней падпісаных
канвенцый па пытаннях барацьбы з тэрарызмам і яго праявамі.
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Міратворчыя аперацыі ААН (аперацыі па падтрыманні міру – АПМ) – аперацыі
з выкарыстаннем ваенных назіральнікаў, шматнацыянальных узброеных сіл, міратворчых
сіл дзяржаў – членаў ААН ці дзяржаў – членаў рэгіянальных пагадненнняў. Гэтыя
аперацыі павінны забяспечыць выкананне ўмоў спынення агню і раз’яднання сіл пасля
заключанага пагаднення аб перамір’і. АПМ ажыццяўляюцца міратворчымі сіламі ААН –
узброенымі кантынгентамі дзяржаў – членаў ААН, вылучаных паводле Статута ААН
у мэтах прадухілення ці ліквідацыі пагрозы міру і бяспецы шляхам сумесных прымусовых
дзеянняў (ваенная дэманстрацыя, блакада і т. д.), калі меры эканамічнага і палітычнага
характару апынуцца ці апынуліся недастатковымі. Рашэнні пра стварэнне, склад, выка
рыстанне і фінансаванне міратворчых сіл ААН прымаюцца Саветам Бяспекі. Стратэгічнае
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кіраўніцтва ажыццяўляецца Ваенна-штабным камітэтам. У 1988 г. міратворчым сілам
ААН была прысуджана Нобелеўская прэмія міру. Генеральная Асамблея заснавала свята –
Міжнародны дзень міратворцаў ААН.
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Сусветны саміт па ўстойлівым развіцці быў ініцыіраваны Генеральнай Асамблеяй ААН
і прайшоў з 26 жніўня па 4 верасня 2002 г. у г. Йоханесбургу (ПАР). У ім прынялі ўдзел звыш
22 000 удзельнікаў, у тым ліку больш 100 кіраўнікоў дзяржаў, 8000 прадстаўнікоў няўрадавых
арганізацый і бізнесу. Галоўная мэта саміта – пошукі шляхоў больш эфектыўнай рэалізацыі
рашэнняў і задач, сфармуляваных у дакуменце «Парадак дня на XXI стагоддзе», прыня
тым на канферэнцыі ў Рыа-дэ-Жанэйра ў 1992 г. (саміт атрымаў нефармальную назву
«саміт здзяйснення»). На саміце ўзгоднена Дэкларацыя па ўстойлівым развіцці і прыня
ты План выканання рашэнняў (Йоханесбургскі план), пашырана і ўзмоцнена канцэпцыя
ўстойлівага развіцця. Вызначаны таксама канкрэтныя тэрміны рэалізацыі раней прынятых
і новых мэт, сярод апошніх можна назваць такія, як абмежаванае выкарыстанне і вытвор
часць хімікатаў, энергетыка, горназдабываючая прамысловасць і інш. Створаны шматлікія
партнёрствы для вырашэння праблем па пытаннях устойлівага развіцця.
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Кензо (Kenzō) Ашыма (нар. у 1943 г.) – японскі дыпламат, міжнародны чыноўнік.
Працаваў у прадстаўніцтвах Японіі ў Францыі, Індыі, Аўстраліі, ААН. У 1990-я гг. – Ге
неральны сакратар Сакратарыята па пытаннях супрацоўніцтва дзеля падтрымання
міжнароднага міру пры прэм’ер-міністру Японіі. У 2001–2003 гг. – намеснік Генераль
нага сакратара ААН па гуманітарных пытаннях, каардынатар ААН па міжнародным
чарнобыльскім супрацоўніцтве. У 2003–2004 гг. – пасол Японіі ў Аўстраліі. З 2004 г. – Па
стаянны прадстаўнік Японіі ў ААН.
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Маецца на ўвазе распад СФРЮ ў пачатку 1990-х гг., які суправаджаўся войнамі
і этнічнымі канфліктамі.
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Аліеў (Алиев) Гейдар Алірза аглы (1923–2003) – савецкі і азербайджанскі дзяржаўны
і палітычны дзеяч. У 1939 г. скончыў Нахічэванскі педагагічны тэхнікум і паступіў на
архітэктурны факультэт Азербайджанскага індустрыяльнага інстытута імя М. Азізбекава
ў Баку. З 1941 г. – загадчык аддзела НКУС пры СНК Нахічэванскай АССР. З 1944 г. –
у сістэме органаў дзяржбяспекі. Член ВКП (б) з 1945 г. З 1948 г. – начальнік 5-га ўпраўлення
Міністэрства дзяржбяспекі СССР па Азербайджане. З 1956 г. – намеснік начальніка
бакінскага аддзялення КДБ. У 1957 г. скончыў гістарычны факультэт Азербайджанскага
дзяржаўнага ўніверсітэта. З 1964 г. – намеснік, з 1967 г. – старшыня Камітэта дзяржаўнай
бяспекі Азербайджанскай ССР у званні генерал–маёра. У 1969–1974 гг. – Першы са
кратар ЦК Кампартыі Азербайджана. У 1974–1979 гг. – намеснік старшыні Савета Саю
за Вярхоўнага Савета СССР. У 1976–1982 гг. – кандыдат у члены Палітбюро ЦК КПСС.
У 1982–1987 гг. –першы намеснік Старшыні Савета Міністраў СССР, член Палітбюро
ЦК КПСС. У 1987–1988 гг. – дзяржаўны саветнік пры Савеце Міністраў СССР. У 1988–
1990 гг. – персанальны пенсіянер саюзнага значэння. У 1991 г. быў абраны Старшынёй
Вярхоўнага Савета Нахічэванскай АССР. У 1993–2003 гг. – прэзідэнт Азербайджана.
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Праблема Нагорнага Карабаха стала наступствам стварэння армянскай і азербайджан
скай дзяржаўнасці і наяўнасці моцных рэлігійна-культурных супярэчнасцей паміж армянамі
і азербайджанцамі. Спрэчкі адносна прыналежнасці Нагорнага Карабаха ўзніклі ў пачатку
ХХ ст. і абвастрыліся ў 1918–1920 гг. У ліпені 1921 г. пленум Каўказскага бюро ЦК РКП(б)
прыняў рашэнне аб уключэнні Шушынскага, Джэбраільскага, часткі Джэваншырскага і Зан
гезурскага паветаў, дзе пераважала армянскае насельніцтва, у склад Азербайджанскай ССР.
Кіраўніцтва Савецкага Азербайджана абавязалася прадаставіць перададзенай тэрыторыі
правы аўтаномнай вобласці. У канцы 1930-х гг. адміністрацыйна-тэрытарыяльныя змены
ў Азербайджанскай ССР прывялі да тэрытарыяльнага аддзялення Нагорна-Карабахскай
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аўтаномнай вобласці (НКАВ) ад Армянскай ССР. Армянскае насельніцтва НКАВ і Ар
мянскай ССР неаднаразова спрабавала атрымаць згоду кіраўніцтва СССР на аб’яднанне,
але гэтыя спробы былі няўдалымі. Супраць аддзялення Нагорнага Карабаха катэгарыч
на выступалі кіраўнікі Азербайджанскай ССР. Чарговае абвастрэнне нагорна-карабахскай
праблемы адбылося ў другой палове 1980-х гг. ва ўмовах палітыкі «перабудовы» ў СССР.
20 лютага 1988 г. пазачарговая сесія народных дэпутатаў НКАВ звярнулася да Вярхоўных
Саветаў Азербайджанскай ССР, Армянскай ССР з просьбай разгледзець і станоўча выра
шыць пытанне аб перадачы НКАВ у склад Армянскай ССР. Кіраўніцтва Азербайджанскай
ССР у чарговы раз выступіла супраць змены меж з Армянскай ССР. У пачатку 1988 г. у
Азербайджане пачаліся сутыкненні паміж армянамі і азербайджанцамі (найбольш моцным
і вядомым стаў пагром армян у Сумгаіце 27–28 лютага 1988 г.). ЦК КПСС падтрымаў азер
байджанскую пазіцыю адносна прыналежнасці Нагорнага Карабаха, абвінаваціўшы армян
у «экстрэмізме» і «нацыяналізме». 14 чэрвеня 1988 г. Вярхоўны Савет Армянскай ССР даў
згоду на ўваходжанне НКАВ у склад Арменіі. У сваю чаргу, Вярхоўны Савет Азербайджан
скай ССР 17 чэрвеня 1988 г. прыняў пастанову аб тым, што НКАВ застанецца неад’емнай
часткай Азербайджана. У 1989–1990 гг. Вярхоўны Савет СССР двойчы ўводзіў надзвычайнае
становішча ў НКАВ і Армянскай ССР, але гэтая мера не прадухіліла эскалацыі напружанасці
ў рэгіёне. Сутыкненні паміж армянамі і азербайджанцамі набылі характар этнічных чыстак.
Пасля абвяшчэння Азербайджанам незалежнасці 28 жніўня 1991 г. на сумеснай сесіі НагорнаКарабахскага абласнога і Шаўмянаўскага раённага саветаў, якая сабралася 2 верасня 1991 г.,
была прынята пастанова аб стварэнні Нагорна-Карабахскай Рэспублікі (НКР). 10 снежня
1991 г. у Нагорным Карабаху адбыліся рэферэндум аб незалежнасці і выбары ў Вярхоўны Са
вет НКР, якія былі праігнараваны азербайджанскім насельніцтвам і не атрымалі прызнання
з боку замежных дзяржаў і міжнародных арганізацый. З 1992 г. кіраўніцтва Азербайджана
спрабавала задушыць армянскае супраціўленне пры дапамозе ўласных узброеных сіл. Гэта
прывяло да далейшай эскалацыі канфлікту, але баявыя дзеянні былі не надта паспяховымі
для азербайджанцаў. 5 мая 1994 г. пры пасрэдніцтве Расіі, Кыргызстана і Міжпарламенцкай
Асамблеі СНД у Бішкеку парламенцкія структуры Азербайджана, Арменіі і НКР падпісалі
пратакол аб спыненні баявых дзеянняў. 12 мая 1994 г. пасля афіцыйнага зацвярджэння пра
такола ўсімі канфліктуючымі бакамі дамоўленасць аб спыненні баявых дзеянняў набыла
сілу. Але дагэтуль карабахская праблема застаецца нявырашанай. НКР працягвае існаванне
ў якасці фактычна незалежнай, але непрызнанай дзяржавы.
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Карымаў (Kaримов) Іслам Абдуганіевіч (нар. у 1938 г.) – дзяржаўны і палітычны
дзеяч Узбекістана. Кандыдат эканамічных навук. Скончыў Сярэднеазіяцкі політэхнічны
інстытут і Ташкенцкі інстытут народнай гаспадаркі. У 1960 г. пачаў працоўную дзейнасць,
спачатку памочнікам майстра, затым майстрам і тэхнолагам на заводзе «Ташсельмаш».
З 1961 г. – інжынер, вядучы інжынер-канструктар на авіяцыйным аб’яднанні імя В. П. Чка
лава. У 1983–1986 гг. – міністр фінансаў, у 1986 г. – старшыня Дзяржплана Узбекскай ССР.
У 1986–1989 гг. – першы сакратар Кашкадар’інскага абкама Кампартыі Узбекістана, у 1989–
1990 гг. – першы сакратар ЦК Кампартыі Узбекістана. З 1990 г. – прэзідэнт Узбекістана.
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Корбут Мікалай Пятровіч (нар. у 1948 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч. У 1977 г.
скончыў Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі імя В. В. Куйбышава. У 1972–
1987 гг. працаваў у апараце Міністэрства фінансаў БССР на розных пасадах. У 1991–
1992 гг. – намеснік міністра фінансаў. У 1992–1996 гг. – намеснік старшыні Кантроль
най палаты Рэспублікі Беларусь. У 1996–1997 гг. – намеснік, першы намеснік Старшыні
Праўлення Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь. У 1997–2008 гг. – Міністр фінансаў,
член Прэзідыума Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. З 2008 г. – на пенсіі.
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Пракаповіч Пётр Пятровіч (нар. у 1942 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч. У 1960–
1961 гг. – маляр Далжанскага шахтабудаўнічага кіравання Свярдлоўскай вобласці.
У 1966 г. скончыў Днепрапятроўскі інжынерна-будаўнічы інстытут. У 1966–1972 гг. –
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майстар-будаўнік, прараб, галоўны інжынер, начальнік будаўнічага ўпраўлення. У 1972–
1976 гг. – намеснік старшыні, старшыня праўлення Кобрынскай міжкалгаснай будаўнічай
арганізацыі. У 1976–1996 гг. – галоўны інжынер Брэсцкага аблміжкалгасбуда, генеральны
дырэктар Брэсцкага аблсельбуда. У 1990–1995 гг. – дэпутат Вярхоўнага Савета Беларусі.
У 1996 г. – намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, першы
намеснік прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь. У 1998-2011 гг. – Старшыня Праўлення На
цыянальнага банка Рэспублікі Беларусь. У 2012–2013 гг. – памочнік Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь. З 2013 г. – намеснік Старшыні Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь.
170

Cавет міністраў замежных спраў дзяржаў – удзельніц АБСЕ – галоўны кіруючы орган
АБСЕ. Праводзіць пасяджэнні адзін раз на год у перыяд паміж Нарадамі кіраўнікоў дзяржаў
у краіне, якая старшынствуе ў АБСЕ (у гады правядзення самітаў АБСЕ пасяджэнні Савета
не праводзяцца). Складаецца з міністраў замежных спраў дзяржаў – удзельніц Арганізацыі.
Ажыццяўляе агульнае кіраванне арганізацыяй, абмяркоўвае і прымае рашэнні па ўсіх важ
ных пытаннях і праблемах. Рашэнні прымаюцца на аснове кансэнсусу.
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Штудман (Stoudmann) Жэральд (нар. у 1951 г.) – швейцарскі дыпламат. У 1977–
1981 гг. – супрацоўнік Міністэрства абароны Швейцарыі. З 1981 г. – на службе ў Міністэрстве
замежных спраў (эканамічныя і фінансавыя пытанні). У 1983–1987 гг. – член швейцар
скай дэлегацыі на Канферэнцыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. У 1987–1989 гг. –
намеснік старшыні швейцарскага прадстаўніцтва ў Савеце Еўропы. У 1989–1993 гг. –
асабісты саветнік федэральнага канцлера Швейцарыі. У 1993–1995 гг. – дырэктар Фонду
міжнародных даследаванняў. У 1995–1996 гг. – намеснік старшыні дэлегацыі Швейцарыі
ў АБСЕ. У 1997–2002 гг. – дырэктар Бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалаве
ка АБСЕ. У 2006 г. – прадстаўнік Генеральнага сакратара ААН па выбарах у Кот-д’Івуары.
З 2002 г. – дырэктар Жэнеўскага цэнтра палітыкі бяспекі.
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Кубіш Ян [3, заўвага № 189].
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Дувэ (Duve) Фраймут (нар. у 1936 г.) – германскі палітычны дзеяч і публіцыст.
Працоўную дзейнасць пачаў у 1961 г. у якасці журналіста. У 1966–1970 гг. – рэдактар што
тыднёвага часопіса «Штэрн». У 1970–1989 гг. – праца ў выдавецтве «Ровальт». У 1974 г.
заснаваў часопіс «Тэхналогія і палітыка». З 1966 г. – член СДПГ. У 1980–1998 гг. – член
Бундэстага (ад СДПГ). У 1998–2003 гг. – прадстаўнік АБСЕ па свабодзе СМІ.
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Індывідуальная праграма супрацоўніцтва паміж Беларуссю і НАТА на 2002–2003 гг.
стала чарговай праграмай, якая была распрацавана беларускім бокам і зацверджа
на структурамі Паўночнаатлантычнага альянсу ў лютым 2002 г. Яна прадугледжва
ла супрацоўніцтва па 19 напрамках (з 24 магчымых) і ўключала 170 мерапрыемстваў.
У параўнанні з Індывідуальнай праграмай супрацоўніцтва на 2000–2001 гг. у ёй з’явілася
пяць дадатковых пунктаў: «Планаванне, арганізацыя і кіраванне нацыянальнымі
праграмамі ў галіне абаронных даследаванняў і тэхналогій», «Ваенная геаграфія»,
«Гуманітарнае размініраванне», «Меры палітычнага і ваеннага характару, накіраваныя су
праць распаўсюджвання ядзернай, бактэрыялагічнай і хімічнай зброі», «Стралковая зброя
і лёгкія ўзбраенні». Упершыню ў праграму была закладзена магчымасць правядзення
мерапрыемстваў на беларускай тэрыторыі па лініі Міністэрства абароны, Міністэрства над
звычайных сітуацый і Нацыянальнай акадэміі навук. У сакавіку 2004 г. зацверджана чар
говая Індывідуальная праграма супрацоўніцтва паміж Беларуссю і НАТА на 2004–2005 гг.
Яна прадугледжвала пашырэнне супрацоўніцтва па 21 напрамку і правядзенне 171 мера
прыемства. Беларусь упершыню пагадзілася вылучыць спецыяльны воінскі кантынгент для
падрыхтоўкі да ўдзелу ў міратворчых аперацыях сумесна з войскамі НАТА.
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Канаплёў Уладзімір Мікалаевіч [3, заўвага № 203].
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Халер (Haller) Бруна (нар. у 1938 г.) – грамадскі і палітычны дзеяч Францыі. З 1962 г.
працаваў у сістэме аховы здароўя Францыі. У 1964–1972 гг. – дырэктар цэнтра развіцця
ў Страсбуры. У 1972–1980 гг. – выканаўчы дырэктар Еўрапейскага цэнтра моладзі пры Са
веце Еўропы. У 1980–1983 гг. – кіраўнік аддзялення планавання і праграм Савета Еўропы.
У 1983–1984 гг. – дырэктар Еўрапейскага цэнтра моладзі. У 1984–1988 гг. – дырэктар пры
ватнага офіса Генеральнага сакратарыята Савета Еўропы. У 1989–1995 гг. – супрацоўнік
Парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. У 1996–2005 гг. – генеральны сакратар ПАСЕ.
Пасля 2005 г. працягваў дзейнасць у структурах Савета Еўропы.
177

Швімер (Schwimmer) Вальтэр (нар. у 1942 г.) – палітычны дзеяч Аўстрыі, дыпламат.
У 1971–1999 гг. – член парламента Аўстрыі. З 1996 г. – член аўстрыйскай дэлегацыі ў ПАСЕ
(прэзідэнт падкамітэта па міжнародных эканамічных узаемаадносінах, віцэ-прэзідэнт
камітэта па правах чалавека). У 1999–2004 гг. – генеральны сакратар ПАСЕ. У 2004 г. – член
Савета сусветнага саміта ў Манака. У 2005 г. – старшыня міжнароднага каардынацыйна
га камітэта Сусветнага грамадскага форума «Дыялог цывілізацый». З 2007 г. – прэзідэнт
Інстытута сацыяльных даследаванняў і распрацовак (г. Вена).
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Крюгер (Krüger) Ганс Хрысціян (нар. у 1935 г.) – германскі юрыст, дыпламат. У 1954–
1959 гг. – выкладчык ва ўніверсітэце штата Мічыган (ЗША). У 1963–1966 гг. – юрысконсульт у адной з кампаній г. Мюнхена. У 1966–1976 гг. – супрацоўнік сакратарыята
Еўрапейскай камісіі СЕ па правах чалавека. У 1976–1997 гг. – сакратар Еўрапейскай камісіі
СЕ па правах чалавека. У 1997–2001 гг. – намеснік генеральнага сакратара ПАСЕ. Выклад
чык універсітэта Р. Шумана ў г. Страсбургу.
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Шыдэр (Schieder) Петэр (нар. у 1941 г.) – палітычны дзеяч Аўстрыі. Працоўную дзей
насць пачаў у 1961 г. кінематаграфічным крытыкам. У 1962–2001 гг. займаў розныя пасады
ў сферы выдавецкай дзейнасці, тэлебачання і рэкламы. З 1970 г. – член аўстрыйскага парла
мента. У 1964–1972 гг. – член Выканаўчага камітэта Міжнароднага саюза сацыялістычнай
моладзі. У 1969–1971 гг. – прэзідэнт Сусветнай асамблеі моладзі. З 1971 г. – член ПАСЕ:
у 1991–2001 гг. – старшыня парламенцкай групы сацыялістаў ПАСЕ. У 1992–1995 гг. – член
камітэта нацыянальных каардынатараў ЦЕІ. У 1992–1999 гг. – член ПА АБСЕ. У 2002–
2005 гг. – прэзідэнт Парламенцкай асамблеі АБСЕ. Член шматлікіх асацыяцый Аўстрыі
(Асацыяцыі па пытаннях знешняй палітыкі і міжнародных адносін, Асацыяцыі Аўстрыі па
вывучэнні Кітая, Аўстрыйскага інстытута міжнародных адносін).
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Падгайны Міхаіл Васільевіч (нар. у 1954 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч. У 1971 г.
скончыў Мінскі радыётэхнічны інстытут. У 1977–1989 гг. працаваў у камсамольскіх органах,
дзе вырас з інструктара Савецкага райкама ЛКСМБ г. Мінска да сакратара ЦК ЛКСМБ.
У 1989–1991 гг. – інспектар Мінскага абкама, другі сакратар Першамайскага райкама
КПБ г. Мінска. У 1991 г. скончыў Акадэмію грамадскіх навук пры ЦК КПСС. У 1991–
1997 гг. – намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь, старшыня Камітэта па спра
вах моладзі пры Савеце Міністраў. 3 1997 г. – начальнік Галоўнага ўпраўлення грамадскапалітычнай інфармацыі Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, затым – Старшыня
Дзяржаўнага камітэта па друку Рэспублікі Беларусь.У 2001–2003 гг. – міністр інфармацыі
Рэспублікі Беларусь. У 2003–2005 гг. – кіраўнік «Белсаюздруку».
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«Беларуская асацыяцыя журналістаў» – грамадскае аб’яднанне Беларусі. Аб’ядноўвае
людзей, якія займаюцца прафесійнай журналісцкай дзейнасцю альбо садзейнічаюць яе
развіццю. Дзейнічае з 1995 г. У 1999 г. асацыяцыя прайшла дзяржаўную перарэгістрацыю.
Асноўныя мэты дзейнасці: абарона правоў журналістаў і прынцыпаў свабоднай і прафесійнай
журналістыкі. Налічвае больш за 1200 членаў. Акрамя цэнтральнага офіса ў Мінску мае
6 рэгіянальных філій. З 1997 г. – асацыіраваны член Міжнароднай федэрацыі журналістаў.
У 2004 г. Еўрапейскі парламент уганараваў БАЖ прэміяй імя Сахарава «За свабоду думкі».
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182

Хіль-Раблес (Gil-Robles) Альвара (нар. у 1944 г.) – іспанскі палітычны дзеяч, юрыст і вы
кладчык, праваахоўнік. Працоўную дзейнасць пачаў у 1973 г. з выкладання адміністратыўнага
права ў адным з універсітэтаў Мадрыда. У 1981 г. – адзін з распрацоўшчыкаў закона аб ам
будсмэне і ініцыятараў стварэння гэтай пасады. У 1983–1985 гг. – першы намеснік, у 1988–
1993 гг. – амбудсмэн Іспаніі. У 1999–2006 гг. – першы камісар па правах чалавека ў Савеце
Еўропы. Падрыхтаваў шэраг дакладаў аб сітуацыі з правамі чалавека і ў якасці назіральніка
наведаў Грузію, Малдову, Андору, Балгарыю, Нарвегію, Славакію, Румынію, Расію і іншыя
краіны.
183

Нарада па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе [2, заўвага № 2].

184

Парыжская хартыя для новай Еўропы [2, заўвага № 7].

185

Група НБСЕ па ўрэгуляванні канфлікту ў Нагорным Карабаху (Мінская група)
была створана ў Рыме ў чэрвені 1992 г. пасля беспаспяховай спробы склікаць у Мінску
ў сакавіку 1992 г. міжнародную канферэнцыю па нагорнакарабахскай праблеме. У склад
групы ўвайшлі прадстаўнікі Балгарыі, Германіі, ЗША, Італіі, Расіі, Турцыі, Францыі, ЧэхаСлавакіі, Швецыі. У 1993 г. удзельнікі Мінскай групы распрацавалі план урэгулявання ар
мяна-азербайджанскага канфлікту («Удакладнены графік»), але гэтыя прапановы адверглі
як Арменія, так і Азербайджан. У снежні 1994 г. на саміце НБСЕ ў Будапешце было пры
нята рашэнне аб стварэнні інстытута сустаршынь Мінскай групы АБСЕ («Групы высока
га ўзроўню») з прадстаўнікоў ЗША, Расіі і Францыі і правядзенні перагавораў паміж усімі
ўдзельнікамі канфлікту (у т. л. непрызнанай НКР). Сама Мінская група набыла статус кан
сультацыйнай структуры пры сустаршынях.
186

Саміт АБСЕ ў Стамбуле 18–19 лістапада 1999 г. [3, заўвага № 196].

187

Бухарэсцкі план дзеянняў па барацьбе з тэрарызмам прыняты на 9-й канферэнцыі Са
вета міністраў замежных спраў краін – удзельніц АБСЕ, якая адбылася 2–4 снежня 2001 г.
у Бухарэсце, з мэтаю павелічэння ролі АБСЕ ў барацьбе з гэтай праявай. Згодна з планам
дзяржавы-ўдзельніцы абавязаліся далучыцца да ўсіх прынятых у рамках ААН канвенцый
і пратаколаў, якія тычацца тэрарызму. Для каардынацыі дзеянняў выкарыстоўваецца Фо
рум па супрацоўніцтве ў вобласці бяспекі АБСЕ (пастаянна дзеючая структура арганізацыі).
У першую чаргу план прадугледжвае барацьбу з прычынамі тэрарызму (сацыяльнаэканамічнай няроўнасцю, праблемай бежанцаў, парушэнне правоў чалавека, рэгіянальныя
канфлікты). Дзяржавы-ўдзельніцы абавязаліся ўдасканальваць нацыянальнае антытэрары
стычнае заканадаўства, умацоўваць меры па барацьбе з арганізаванай транснацыянальнай
злачыннасцю, аказваць прававую дапамогу іншым дзяржавам па пытаннях прадастаўлення
інфармацыі, выдачы, расследаванняў і супрацьдзеяння фінансаванню тэрарыстаў. План
прадугледжвае таксама правядзенне рэгулярных сустрэч прадстаўнікоў праваахоўных
органаў краін – удзельніц АБСЕ з мэтаю абмену вопытам і актыўнае супрацоўніцтва
з універсальнымі і рэгіянальнымі міжнароднымі арганізацыямі па пытаннях барацьбы з тэ
рарызмам.
188

У лістападзе 2001 г. сенатар США Джэсі Хелмс распрацаваў і прапанаваў амерыканскім
парламентарыям прыняць законапраект «Акт аб дэмакратыі ў Беларусі». Сенатар абвінаваціў
беларускае кіраўніцтва ў абмежаванні дэмакратыі ў краіне і прапанаваў увесці эканамічныя і
фінансавыя санкцыі супраць асоб, якія падаўляюць свабоду беларусаў. Законапраект Хелм
са прадугледжваў магчымасць блакіравання актываў урада Беларусі і іншых прадстаўнікоў
беларускіх улад у ЗША, абмежавання банкаўскіх і гандлёва-эканамічных аперацый з Бе
ларуссю, прадастаўлення ёй крэдытаў і інвестыцый, допуску беларускіх афіцыйных асоб у
ЗША. Таксама Хелмс прапаноўваў накіраваць 30 млн дол. ЗША на падтрымку беларускіх
апазіцыйных палітычных партый, недзяржаўных арганізацый і незалежных СМІ. У чэрвені
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2002 г. ініцыятыву Хелмса падтрымаў кангрэсмен Крыстафер Сміт. На аснове прапаноў
Хелмса – Сміта Палата прадстаўнікоў Кангрэса ЗША 4 кастрычніка 2004 г. прыняла «Акт
аб дэмакратыі ў Беларусі», 20 кастрычніка 2004 г. яго зацвердзіў прэзідэнт ЗША Д. Буш.
189

Мішэль (Michel) Луі (нар. у 1947 г.) – палітычны дзеяч Бельгіі, дыпламат. Палітычную
дзейнасць пачаў у 1967 г. У 1978–1999 г. – мэр г. Джадонь, член бельгійскага парламента,
член Партыі рэфарматарскага руху (з 1995 па 1999 г. з’яўляўся яе лідарам). У 1999–2004 гг.–
міністр замежных спраў і віцэ-прэм’ер – міністр Бельгіі. У сакавіку – лістападзе 2004 г. –
еўракамісар ЕС па пытаннях даследаванняў. У 2004–2009 гг. – еўракамісар ЕС па пытаннях
развіцця і гуманітарнай дапамогі. З 2009 г. – член Еўрапарламента.
190
Беларускае тэлеграфнае агенцтва (БЕЛТА) – найбуйнейшае інфармацыйнае аген
цтва Рэспублікі Беларусь. Мае статус афіцыйнага дзяржаўнага агенцтва. Заснавана ў 1918 г.
У перыяд існавання СССР працавала ў каардынацыі з Тэлеграфным агенцтвам Савец
кага Саюза (ТАСС). З 1991 г. – інфармацыйнае агенцтва Рэспублікі Беларусь. Мае свае
карэспандэнцкія пункты ў Маскве, Кіеве, Кішынёве, Варшаве, Вільнюсе. Выдае штотыд
нёвую газету «7 дней» і часопіс «Экономика Беларуси. Economy of Belarus».
191

Пайфер (Pifer) Сцівен – дыпламат ЗША. У 1978–1980 гг. – супрацоўнік пасольства
ЗША ў Польшчы. У 1980–1984 гг. – супрацоўнік упраўлення дзярждэпартамента па спра
вах Еўропы (займаўся пытаннямі бяспекі, уваходзіў у склад дэлегацыі ЗША на перамовах
па ядзерных узбраеннях сярэдняй аддаленасці). У 1984–1985 гг. – спецыяльны саветнік
прэзідэнта і дзяржсакратара па ваенных пытаннях. У 1986–1988 гг. – супрацоўнік пасоль
ства ЗША у СССР. У 1988–1990 гг. – дырэктар камітэта дзярждэпартамента па адносінах
ЗША з Савецкім Саюзам. У 1990–1993 гг. – супрацоўнік пасольства ЗША ў Вялікабрытаніі.
У 1994–1996 гг. – дырэктар упраўлення дзярждэпартамента па Украіне, Расіі і Еўразіі.
У 1996–1997 гг. – спецыяльны памочнік прэзідэнта па Расіі, Украіне і Еўразіі ў Савеце на
цыянальнай бяспекі. У 1998–2000 гг. – пасол ЗША ва Украіне. У 2001–2004 гг. – намеснік
памочніка Дзяржсакратара ЗША па еўрапейскіх і еўразійскіх адносінах. З 2004 г. –
у адстаўцы. Супрацоўнік Цэнтра стратэгічных і міжнародных даследаванняў.
192
«Уол-стрыт джорнал» – (англ. – «The Wall Street Journal») – уплывовая штодзённая
дзелавая газета ЗША. Выдаецца ў Нью-Ёрку кампаніяй «Dow Jones & Company» з 1889 г.
Тыраж газеты складае каля 2,5 млн экзэмпляраў. Існуюць таксама еўрапейскае і азіяцкае
выданні газеты. Друкуюцца навіны палітыкі, эканомікі, фінансаў, культуры. Назва газеты
паходзіць ад нью-ёркскай вуліцы «Уол-стрыт» – фінансавага цэнтра ЗША.
193

Блэр (Blair) Энтані (нар. у 1953 г.) – дзяржаўны і палітычны дзеяч Вялікабрытаніі.
Скончыў каледжы ў Эдынбургу і Оксфардзе. З 1975 г. выкладаў права ў Оксфардзе і працаваў
у адвакацкай канторы. Дэпутат Палаты абшчын ад лейбарысцкай партыі з 1983 г. У 1987–
1988 гг. займаўся журналістыкай і вёў уласную калонку ў газеце «Таймс». У 1992 г. абраны
ў выканаўчы камітэт партыі. У 1994–2007 гг. – старшыня лейбарысцкай партыі. У 1997–
2007 гг. – прэм’ер-міністр Вялікабрытаніі. З чэрвеня 2007 г. – спецпасланнік Квартэта па
блізкаўсходнім урэгуляванні. З 2008 г. – старшы саветнік і член савета па міжнародных
справах банка JPMorgan, дарадчык фінансавай групы «Цюрых Файнэншыал». З 2010 г. –
асабісты дарадчык уладальніка французскай групы Бернара Арно.
194

Міжнародны валютны фонд, МВФ [3, заўвага № 27].

195

План Тэнета – план мірнага ўрэгулявання блізкаўсходняга канфлікту, распрацаваны
адміністрацыяй ЗША і прапанаваны 12 чэрвеня 2001 г. дырэктарам ЦРУ Джорджам Тэнетам.
Згодна з планам канфліктуючыя бакі (Ізраіль і Палесцінская аўтаномія) у шасцітыднёвы
перыяд павінны былі выканаць пэўныя першапачатковыя ўмовы, выкладзеныя ў дакладзе Мітчэла, якія дазволілі б пакласці пачатак для далейшага ўрэгулявання канфлікту. Ад
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Ізраіля патрабавалася пакінуць пазіцыі, занятыя ў верасні 2000 г., і спыніць іншыя сілавыя
акты. Улады Палесціны павінны былі арыштаваць членаў ХАМАСа і «Ісламскага джыхада»,
а таксама спыніць акты тэрору супраць ізраільскіх пасяленцаў. Першапачаткова план быў
прыняты толькі Ізраілем, Палесцінская аўтаномія пагадзілася з ім пазней. Тым не менш
план не быў выкананы з-за нежадання бакоў у поўнай меры ажыццяўляць прадугледжаныя
ў ім дзеянні.
196

Даклад Мітчэла падрыхтаваны ў маі 2001 г. па выніках работы міжнароднай
камісіі, якая была створана ў кастрычніку 2000 г. у г. Шарм-эш-Шэйх для расследавання
парушэнняў мірных пагадненняў паміж Ізраілем і Палесцінай, выпрацоўкі рэкамендацый
для іх спынення і аднаўлення мірных перамоў (камісію ўзначаліў сенатар ЗША Джордж
Мітчэл). Даклад змяшчаў заклік да неадкладнага спынення баявых дзеянняў паміж бакамі.
У дакладзе ўтрымліваўся шэраг рэкамендацый канфліктуючым бакам: Палесціна павінна
асудзіць акты тэрарызму, якія мелі месца адносна ізраільскага насельніцтва, і арыштаваць
асноўных актывістаў; ад Ізраіля патрабавалася «замарозіць» будаўніцтва і спыніць пашы
рэнне яўрэйскіх пасяленняў на тэрыторыях Палесцінскай аўтаноміі, што дазволіла б бакам
аднавіць перагаворны працэс дзеля мірнага ўрэгулявання. Даклад Мітчэла быў пакладзены
ў аснову плана Тэнета.
197

Арафат Ясір [3, заўвага № 199].

198

Кляйнерт (Kleinert) Маціас (нар. у 1938 г.) – германскі бізнесмен, менеджар, палітычны
дзеяч. Працоўную дзейнасць пачаў у 1963 г. рэдактарам у Агульнагерманскім інстытуце
Берліна. З 1965 г. – член Хрысціянска-дэмакратычнага саюза (ХДС). У 1972 г. – прэссакратар фракцыі ХДС у ландтагу зямлі Баден-Вюртэмберг. У 1978–1984 гг. – прэс-сакратар
зямельнага ўрада. У 1984–1987 гг. –дзяржсакратар зямельнага ўрада. У1988–1995 гг. –
кіраўнік аддзела прэсы аўтамабільнага канцэрна «Даймлер-Бэнц». У 1995–2003 гг. –
кіраўнік дырэкторыі па пытаннях палітыкі і знешніх сувязей і віцэ-прэзідэнт кампаніі
«Даймлер-Крайслер». З 2004 г. – кіраўнік аддзела знешніх сувязей фармацэўтычнага кан
цэрна «Цэлезіо» (Celesio). Член праўлення Аб’яднанай глабальнай акадэміі (UGA).
199

Бусэ (Busse) Франц-Георг фон (нар. у 1956 г.) – германскі бізнесмен. Мае юрыдычную
адукацыю. На працягу некалькіх дзесяцігоддзяў працаваў у кампаніі Lemken GmbH & Co.
KG (спецыялізуецца на выпуску сельскагаспадарчай тэхнікі). У цяперашні час з’яўляецца
яе дырэктарам. Прэзідэнт Германскага саюза сельскагаспадарчага машынабудавання. Га
наровы член Усходняга камітэта германскай эканомікі, а таксама Германска-ўкраінскага
савета супрацоўніцтва.
200

Паўлоўскі Аляксандр Аляксеевіч [3, заўвага № 167].

201

Паўловіч Сцяпан – у 2002 г. генеральны дырэктар адкрытага акцыянернага тавары
ства «Мінскводбуд».
202

Супольнасць развіцця поўдня Афрыкі – гандлёва-эканамічны саюз краін Паўднёвай
Афрыкі, створаны ў 1992 г. на базе Канферэнцыі па каардынацыі развіцця Паўднёвай
Афрыкі, заснаванай, у сваю чаргу, у 1980 г. У цяперашні час аб’ядноўвае 14 краін: ПАР,
Батсвана, Лесота, Свазіленд, Намібія, Зімбабве, Ангола, Мазамбік, Замбія, Маўрыкій,
Сейшэльскія а-вы, Конга. Мэтамі саюза абвешчаны лібералізацыя гандлёвых сувязей
паміж краінамі-ўдзельніцамі, стварэнне зоны свабоднага гандлю і мытнага саюза дзеля
павелічэння канкурэнтаздольнасці афрыканскіх тавараў на сусветным рынку, увядзенне
адзінай валюты ў 2016 г. (афро).
203

Мантэйру Роберту Леал Рамуш (генерал «Нгонго») – пасол Анголы ў Расіі і па
сумяшчальніцтве ў іншых постсавецкіх дзяржавах з 2000 г.
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204

Омбудсмен (ад швед. ombudsman, омбудсман, «прадстаўнік») – у некаторых дзяржа
вах службовая асоба, на якую ўскладаюцца функцыі кантролю за выкананнем законных
правоў і інтарэсаў грамадзян у дзейнасці органаў выканаўчай улады і службовых асоб.
Афіцыйныя назвы пасады ў розных краінах адрозніваюцца. Упершыню пасада «парламенц
кага омбудсмена» ўсталявана рыксдагам Швецыі ў 1809 г. паводле прынятай у гэтым годзе
канстытуцыі. У цяперашні час інстытут омбудсмена ўведзены ў больш чым 100 краінах.
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Міжпарламенцкі саюз [1, заўвага № 33. С. 304].
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Парламенцкая асамблея Цэнтральна-еўрапейскай ініцыятывы – адзін з галоўных
органаў ЦЕІ ў вобласці т. зв. парламенцкага вымярэння арганізацыі. Створана ў 1995 г. і пер
шапачаткова мела назву Парламенцкая канферэнцыя. З 2000 г. называецца Парламенцкая
асамблея. Складаецца з прадстаўнікоў нацыянальных парламентаў краін-удзельніц. Сесіі
ПА праходзяць адзін раз на год (восенню) пад кіраўніцтвам і на тэрыторыі краіны, якая
старшынствуе ў той час у арганізацыі. Асамблея прымае рашэнні па ўсіх пытаннях, якія
адносяцца да дзейнасці арганізацыі. Рашэнні асамблеі не маюць абавязковай сілы і прыма
юцца большасцю галасоў.
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Міжпарламенцкая асамблея (МПА) Садружнасці Незалежных Дзяржаў – адзін
з галоўных органаў СНД. Створана згодна з Пагадненнем ад 27 сакавіка 1992 г. як
кансультатыўны орган для падрыхтоўкі заканадаўчых праектаў. Пасля падпісання ў 1995 г.
Канвенцыі аб Міжпарламенцкай Асамблеі СНД МПА атрымала статус афіцыйнага
міждзяржаўнага органа. Пленарныя пасяджэнні адбываюцца два разы на год. У іх прыма
юць удзел парламенцкія дэлегацыі краін-удзельніц, якія ўзначальваюцца кіраўнікамі на
цыянальных парламентаў, а таксама прадстаўнікі іншых органаў СНД. Працай МПА кіруе
Савет МПА СНД, які складаецца з кіраўнікоў парламенцкіх дэлегацый. Іншымі органамі
МПА з’яўляюцца Сакратарыят і шматлікія камісіі (па аграрнай палітыцы, па правах ча
лавека і сацыяльнай палітыцы і інш.). Асноўны накірунак работы МПА – гарманізацыя
заканадаўства краін СНД па ўсіх накірунках дзейнасці арганізацыі, з мэтаю чаго прыма
юцца мадэльныя законы і мадэльныя кодэксы (напр., Мадэльны грамадзянскі кодэкс,
Мадэльны крымінальна-працэсуальны кодэкс і інш. – усяго больш за 200 актаў). Пры
нятыя на пасяджэннях Міжпарламенцкай Асамблеі законапраекты і мадэльныя законы
накіроўваюцца ў нацыянальныя парламенты для іх выкарыстання пры падрыхтоўцы новых
законаў. Месцазнаходжанне – г. Санкт-Пецярбург (Расія).
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Якаўлеў (Яковлев) Уладзімір Анатольевіч (нар. у 1944 г.) – расійскі дзяржаўны дзе
яч. З 1987 г. – намеснік начальніка Жыллёвага ўпраўлення Ленгарвыканкама. З 1993 г. –
намеснік, з 1994 г. – першы намеснік мэра Санкт-Пецярбурга. З 1996 г. – губернатар
г. Санкт-Пецярбурга. З 2003 г. – намеснік старшыні Урада РФ. З 2004 г. – паўнамоцны
прадстаўнік Прэзідэнта РФ у Паўднёвай федэральнай акрузе. У 2004–2007 гг. – міністр
рэгіянальнага развіцця. З 2007 г. – на пенсіі.
209
Сердзюкоў (Сердюков) Валерый Паўлавіч (нар. у 1945 г.) – расійскі дзяржаўны дзеяч.
З 1962 г. – рабочы завода «Гомсельмаш». З 1967 г. працаваў у аб’яднанні «Варкутавугаль».
З 1970 г. – на камсамольскай і партыйнай рабоце, першы сакратар Варкуцінскага гарка
ма КПСС, дэпутат Дзяржаўнага Савета Рэспублікі Комі. З 1990 г. – намеснік генеральнага
дырэктара аб’яднання «Варкутавугаль». З 1996 г. – віцэ-губернатар, з 1998 г. – першы віцэгубернатар, з 1999 г. – губернатар Ленінградскай вобласці. У 2001–2002 гг. і ў 2007 г. – член
прэзідыума Дзяржаўнага савета Расійскай Федэрацыі.
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Козік Леанід Пятровіч [3, заўвага № 168].
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13 чэрвеня 2002 г. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі У. Пуцін у каментарыі адносна
расійска-беларускіх адносін выказаўся за працяг інтэграцыі дзвюх дзяржаў, але выступіў
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супраць магчымасці прадастаўлення Беларусі права вета на рашэнні, што прымаюцца
ў Саюзнай дзяржаве Расіі і Беларусі. Негатыўнае стаўленне да гэтага ён падмацаваў сцвяр
джэннем, што ВУП Беларусі складае толькі 3 % ВУП Расіі і калі фармальна Беларусь стане
роўнай Расіі, гэта будзе нагадваць СССР і пашкодзіць расійскім эканамічным інтарэсам.
Заява расійскага кіраўніка была негатыўна ўспрынята беларускім кіраўніцтвам. Беларускі
бок падкрэсліў, што аб’яднанне будзе мець перспектыву толькі пры ўмове захавання Бе
ларуссю суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці. Але расійскі бок настойваў на сваім
бачанні праблемы. 24 чэрвеня 2002 г. У. Пуцін падкрэсліў, што Беларусь і Расія могуць па
будаваць адносіны ў рамках адной дзяржавы альбо аб’яднацца на прынцыпах Еўрапейскага
саюза. Іншыя варыянты аб’яднання, на яго погляд, былі б юрыдычна некарэктнымі
і бесперспектыўнымі. У жніўні 2002 г. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі ў звароце да бела
рускага кіраўніцтва выступіў з ініцыятывай аб правядзенні ў маі 2003 г. у Беларусі і Расіі
рэферэндумаў па Канстытуцыйным акце Саюзнай дзяржавы, а праз паўгода пасля гэта
га галасавання – выбараў саюзнага парламента і прэзідэнта, сумясціўшы іх з расійскімі
парламенцкімі выбарамі. Гэтая прапанова таксама не знайшла падтрымкі ў Рэспубліцы
Беларусь. Адмова прыняць расійскія ўмовы аб’яднання паклала пачатак пагаршэнню
беларуска-расійскіх адносін на палітычным узроўні.
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Дагавор паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыяй аб роўных правах гра
мадзян ад 25 снежня 1998 г. [3, дак. № 88].
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Маецца на ўвазе Пагадненне аб адмене пашпартнага мытнага кантролю, якое было
падпісана паміж Бельгіяй, Нідэрландамі, Люксембургам, Францыяй і Германіяй 4 чэрвеня
1985 г. у г. Шэнген (Люксембург) тэрмінам на 5 гадоў і потым было заменена Канвенцыяй аб
прымяненні Шэнгенскага пагаднення, падпісанай 19 чэрвеня 1990 г. паміж тымі ж краінаміўдзельніцамі. Канвенцыя прадугледжвае стварэнне зоны свабоднага бязвізавага перамяш
чэння грамадзян яе краін-удзельніц па іх тэрыторыі (т. зв. «шэнгенскай зоны»), увядзенне
адзінага візавага рэжыму ў адносінах да грамадзян трэціх краін і адзінай «шэнгенскай візы»,
ажыццяўленне цеснага супрацоўніцтва паміж органамі паліцыі краін-удзельніц, аказанне
ўзаемнай прававой дапамогі, стварэнне шэнгенскай інфармацыйнай сістэмы (SIS – адзінай
аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы аб асобах і прадметах з мэтаю ажыццяўлення
адзінай сістэмы кантролю і праверак). Паступова да пагаднення пачалі далучацца іншыя
дзяржавы, як члены, так і нечлены ЕС. Пры гэтым трэба адрозніваць дату падпісання Шэн
генскай канвенцыі і дату фактычнага далучэння краіны да шэнгенскай зоны, што робіцца
магчымым толькі пасля выканання ўсіх тэхнічных умоў (далучэння да SIS). У 1995 г. да
«шэнгенскай зоны» далучыліся Іспанія і Партугалія; 1997 г. – Аўстрыя і Італія; 2000 г. –
Грэцыя; 2001 г. – Данія, Швецыя, Фінляндыя, Нарвегія, Ісландыя; 2007 г. – Літва, Латвія,
Эстонія, Польшча, Славакія, Славенія, Чэхія, Венгрыя, Мальта; 2008 г. – Швейцарыя.
Вялікабрытанія і Ірландыя падпісалі Шэнгенскую канвенцыю ў 2000 г., але да «шэнгенскай
зоны» не далучыліся. Кіпр, Балгарыя і Румынія падпісалі Канвенцыю і павінны далучыцца
да зоны ў 2011 г. У 2006 г. быў прыняты Шэнгенскі кодэкс, а ў 2009 г. – Візавы кодэкс ЕС.
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Герасіменка Аляксандр Міхайлавіч (нар. у 1946 г.) – беларускі дыпламат. У 1970–
1973 гг. – інжынер-тэхнолаг, старшы інжынер-тэхнолаг МТЗ. У 1974–1977 гг. – вядучы
інжынер, загадчык сектара Мінскага праектна-канструктарскага тэхналагічнага інстытута.
У 1977–1981 гг. – інструктар, загадчык аддзела райкама партыі Партызанскага раёна
г. Мінска. У 1981–1986 гг. – намеснік старшыні, старшыня Партызанскага райвыканкама
г. Мінска. У 1986–1990 гг. – першы сакратар райкама партыі Партызанскага раёна, другі
сакратар Мінскага гаркама партыі. У 1990–1995 гг. – старшыня Мінскага гарадскога Са
вета народных дэпутатаў і старшыня Мінгарвыканкама. У 1995–2000 гг. – Надзвычайны
і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Балгарыя, па сумяшчальніцтве
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ў Грэчаскай Рэспубліцы. У 2000–2006 гг. – намеснік міністра замежных спраў Рэспублікі
Беларусь. З 2006 г. – Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Латвійскай
Рэспубліцы.
215
Селязнёў (Селезнев) Генадзь Мікалаевіч (нар. у 1947 г.) – расійскі дзяржаўны
і палітычны дзеяч. У 1968–1974 гг. – на адказных пасадах у Ленінградскай абласной
камсамольскай арганізацыі. У 1974 г. скончыў факультэт журналістыкі Ленінградскага
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Жданава. У 1974–1980 гг. – намеснік рэдактара, рэдактар
абласной газеты ВЛКСМ «Змена». У 1980 г. – першы намеснік загадчыка аддзела прапа
ганды і агітацыі ЦК ВЛКСМ, член бюро ЦК ВЛКСМ. У 1980–1988 гг. – галоўны рэдактар
газеты «Комсомольская правда». У 1988–1991 гг. – галоўны рэдактар «Учительской газеты».
У 1991 г. – першы намеснік галоўнага рэдактара газеты «Правда», а пасля жнівеньскіх падзей 1991 г. – галоўны рэдактар «Правды». З 1993 г. – дэпутат Дзяржаўнай думы. У 1995 г. –
намеснік Старшыні Дзяржаўнай думы. У 1996–2003 гг. – Старшыня Дзяржаўнай думы
2 і 3-га склікання. У 2002 г. заснаваў Партыю адраджэння Расіі, у якой стаў старшынёй.
З 2009 г. – старшыня савета дырэктараў Мособлбанка.
216

Мацуура (Matsuura) Каіціра (нар. у 1937 г.) – японскі дыпламат, міжнародны служачы.
З 1959 г. – на дыпламатычнай службе МЗС Японіі. У 1961–1963 гг. – супрацоўнік пасоль
ства Японіі ў Гане. У 1963–1968 гг. – у цэнтральным апараце МЗС. У 1968–1972 гг. – са
кратар японскай дэлегацыі ў ОЭСР. У 1972–1977 гг. – праца ў розных упраўленнях МЗС.
У 1977–1980 гг. – саветнік пасольства Японіі ў ЗША. У 1980–1985 г. – праца ў МЗС Японіі.
У 1985–1988 гг. – Генеральны консул Японіі ў Ганконгу. У 1988–1992 гг. – праца ў МЗС
Японіі. У 1992–1994 гг. – намеснік міністра замежных спраў Японіі. У 1994–1999 гг. – Над
звычайны і Паўнамоцны Пасол Японіі ў Францыі. У 1998–1999 гг. – кіраўнік Цэнтра Сус
ветнай спадчыны ЮНЕСКА. У 1999–2009 гг. – Генеральны дырэктар ЮНЕСКА. Вядомы
сваімі працамі па пытаннях палітыкі, дыпламатыі, аховы навакольнага асяроддзя.
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Нацыянальная камісія Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА (да 1991 г. – Камісія
БССР па справах ЮНЕСКА) – пастаянна дзеючая камісія (структура), створаная пры
Міністэрстве замежных спраў Рэспублікі Беларусь згодна з арт. VII Статута ЮНЕСКА з мэтаю
ажыццяўлення каардынуючай і звязуючай функцыі паміж Арганізацыяй і нацыянальнымі
ўстановамі, якія займаюцца пытаннямі навукі, культуры, адукацыі. Уваходзіць у склад
рэгіянальнай групы нацыянальных камісій ЮНЕСКА «Еўропа – Паўночная Амерыка».
Выконвае кансультатыўныя і інфармацыйныя функцыі (напрыклад, кансультуе дэлегацыі
Рэспублікі Беларусь на Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА, Урад РБ па пытаннях, звяза
ных з дзейнасцю Арганізацыі). Камісія арганізуе канферэнцыі, рэалізуе праекты, аказвае
дапамогу ў адборы культурных і прыродных помнікаў для ўнясення ў Спіс Сусветнай спад
чыны і г. д. У выпадку неабходнасці Арганізацыя мае права накіраваць у Нацыянальную
камісію РБ часова або пастаянна супрацоўніка Сакратарыята ЮНЕСКА.
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Гуляка Леанід Паўлавіч (нар. у 1949 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч. Скончыў Мінскі
дзяржаўны педагагічны інстытут імя А. М. Горкага і Мінскую вышэйшую партыйную шко
лу. У 1971–1977 гг. – метадыст Дзяржаўнай бібліятэкі БССР, інспектар, старшы інспектар
бібліятэчнай інспекцыі Міністэрства культуры, памочнік міністра культуры. З 1977 г. –
у апараце Савета Міністраў БССР: старшы рэферэнт, загадчык сектара, намеснік загадчы
ка аддзела асветы, аховы здароўя і культуры, намеснік начальніка Упраўлення па справах
сацыяльна-культурнага комплексу. У 1992–1994 гг. – намеснік міністра культуры, міністра
культуры і друку. З 1994 г. – загадчык сакратарыята намесніка Прэм’ер-міністра Рэспублікі
Беларусь, начальнік упраўлення адукацыі, навукі, культуры, аховы здароў’я Апарата Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь. З 1998 г. – начальнік упраўлення сацыяльна-куль
турнай палітыкі Апарата Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь. У 2000-2006 гг. – міністр
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культуры Рэспублікі Беларусь. З 2005 г. – старшыня Камітэта па справах рэлігій і нацыя
нальнасцей пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. З 2006 г. – Упаўнаважаны па спра
вах рэлігій і нацыянальнасцей Рэспублікі Беларусь.
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Брыгадзін Пётр Іванавіч (нар. у 1949 г.) – дзяржаўны дзеяч Беларусі, вучоныгісторык. Доктар гістарычных навук, прафесар. У 1971 г. скончыў гістарычны факультэт
БДУ. З 1973 г. – загадчык кабінета кафедры гісторыі КПСС гуманітарных факультэтаў
БДУ. З 1977 г. – выкладчык кафедры гісторыі КПСС БДУ, сакратар камітэта камсамо
ла БДУ. У 1981–1982 гг. – загадчык аддзела прапаганды і культурна-масавай працы ЦК
ЛКСМБ. У 1982–1984 гг. – намеснік сакратара парткама БДУ. У 1984–1988 гг. – інструктар
аддзела навукі і навучальных устаноў ЦК КПБ. У 1988–1996 гг. – прарэктар па вучэбнай
рабоце БДУ, загадчык кафедры гістарычнага факультэта. У 1996–2000 гг. – першы пра
рэктар БДУ, рэктар Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы. У 2000–2001 гг. – рэк
тар Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. У 2001–2003 гг. – міністр
адукацыі Рэспублікі Беларусь. З 2003 г. – дырэктар Дзяржаўнага інстытута кіравання і са
цыяльных тэхналогій.
220

Харужык Лявонцій Іванавіч (нар. у 1951 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч. Працоўную
дзейнасць пачаў у калгасе імя Ю. Гагарына Зэльвенскага раёна інжынерам па тэхніцы
бяспекі. Быў на камсамольскай рабоце, працаваў у Жыровіцкім саўгасе-тэхнікуме, дзе
прайшоў шлях ад лабаранта да намесніка дырэктара, потым у Рэспубліканскай інспекцыі
катланагляду Дзяржаграпрома БССР – інспектар, галоўны інжынер, намеснік начальніка.
У 1993–1994 гг. – выканаўчы дырэктар Беларускай рэспубліканскай асацыяцыі спецыялістаў
па ахове працы. У 1994–2001 гг. – першы намеснік кіраўніка справамі Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь. У 2001–2009 гг. – міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя
Рэспублікі Беларусь. З 2009 г. – у адстаўцы.
221

Маецца на ўвазе Цэнтр сусветнай спадчыны ЮНЕСКА – цэнтр, створаны ў рамках
ЮНЕСКА ў 1992 г. з мэтаю ажыццяўлення каардынацыі дзеянняў па ўсіх пытаннях, звязаных
з сусветнай спадчынай. Галоўным органам Цэнтра з’яўляецца Камітэт сусветнай спадчыны,
у які ўваходзіць 21 прадстаўнік з ліку дзяржаў-членаў (збіраецца падчас чарговых сесій Гене
ральнай канферэнцыі ЮНЕСКА). Галоўнымі задачамі Цэнтра з’яўляюцца назіранне за вы
кананнем дзяржавамі-ўдзельніцамі Канвенцыі аб ахове сусветнай культурнай і прыроднай
спадчыны, прынятай у 1972 г., а таксама заахвочванне да далучэння да Канвенцыі новых
членаў; дапамога дзяржавам у вызначэнні аб’ектаў, якія могуць быць занесены ў Спіс, ака
занне міжнароднай фінансавай дапамогі, папулярызацыя і распаўсюджванне інфармацыі
аб сусветнай спадчыне. Месцазнаходжанне – г. Парыж (Францыя).
222
Дамоўленасць аб перадачы расійскаму ААТ «Пивоваренная компания “Балтика”» кан
трольнага пакета акцый беларускага ААТ «Крыніца» ўзамен за правядзенне мадэрнізацыі
беларускага прадпрыемства была дасягнута ў 2001 г. У ліпені 2001 г. расійская кампанія
пачала работы па мадэрнізацыі «Крыніцы» і да пачатку 2002 г. накіравала на яго развіццё
каля 10,5 млн дол. ЗША. У пачатку 2002 г. беларускі ўрад паставіў пытанне аб неабходнасці
правядзення працэдуры дадатковай пераацэнкі «Крыніцы» і ўзмацнення сацыяльных га
рантый працоўнаму калектыву прадпрыемства і выказаў гатоўнасць замест перадачы кан
трольнага пакета акцый перадаць «Балтике» толькі 30 % акцый «Крыніцы», спаслаўшыся
на спецыфіку беларускага заканадаўства. Кіраўніцтва «Балтики» перадала спрэчную справу
ў Міжнародны арбітражны камерцыйны суд пры Гандлёва-прамысловай палаце Расійскай
Федэрацыі, які ў чэрвені 2002 г. вынес рашэнне на карысць расійскай кампаніі. Беларускі
бок адмовіўся выканаць адпаведнае рашэнне, спаслаўшыся на неабходнасць пацвярджэн
ня яго ў гаспадарчым судзе г. Мінска. У сваю чаргу, кіраўніцтва «Балтики» адмовілася ад
далейшага ўдзелу ў мадэрнізацыі «Крыніцы».

611

223

Свабодная эканамічная зона (СЭЗ) – частка тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з пэўна
вызначанымі межамі і спецыяльным прававым рэжымам, які ўсталёўвае больш спры
яльныя, чым звычайна, умовы ажыццяўлення прадпрымальніцкай і іншай гаспадарчай
дзейнасці. Карыстацца спецыяльным рэжымам могуць толькі тыя юрыдычныя асобы, якія
зарэгістраваны ў якасці рэзідэнта СЭЗ.
224

Ельцын (Ельцин) Барыс Мікалаевіч [3, заўвага № 15].

225

Мацунамі (Matsunami) Кента (нар. у 1971 г.) – палітычны дзеяч Японіі, дыпламат.
Працоўную дзейнасць пачаў у 1998 г. у газеце «Індустрыя і эканоміка». Член Ліберальнадэмакратычнай партыі (ЛДП). У 2002–2009 гг. – член парламента, парламенцкі сакратар
МЗС, адказны супрацоўнік Міністэрства па ахове здароўя. У 2009 г. выключаны з парла
мента за тое, што пакінуў зал і адмовіўся галасаваць падчас прыняцця праекта дадатковага
бюджэту.
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Сідорскі Сяргей Сяргеевіч (нар. у 1954 г.) – дзяржаўны дзеяч Беларусі. У 1976 г.
скончыў Беларускі інстытут інжынераў чыгуначнага транспарту. У 1976–1992 гг. – майстар
зборачнага цэха, начальнік лабараторыі, начальнік аддзела, намеснік дырэктара, дырэктар
Гомельскага завода радыётэхналагічнага абсталявання. У 1992–1998 гг. – генеральны ды
рэктар Гомельскага навукова-вытворчага аб’яднання «Ратон». У 1998–2001 гг. – намеснік,
першы намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама. У 2001–2002 гг. – намеснік прэм’ерміністра Рэспублікі Беларусь. У 2002–2003 гг. – Першы намеснік прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь, выконваючы абавязкі прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь. У 2003–
2010 гг. – Прэм’ер-міністр Рэспублікі Беларусь. З 2011 г. – член калегіі прамысловасці
і АПК Еўразійскай эканамічнай камісіі.
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Іванчанка Мікалай Міхайлавіч (нар. у 1947 г.) – дзяржаўны дзеяч Беларусі. Да
2002 г. – віцэ-прэзідэнт Магілёўскай асацыяцыі прамыславікоў і прадпрымальнікаў,
кіраўнік канцэрна «Белрэсурсы». У 2002–2006 гг. – намеснік Кіраўніка Адміністрацыі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З 2006 г. – памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,
галоўны інспектар па Мінскай вобласці.
228

Краўчанка Пётр Кузьміч (нар. у 1950 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч, дыпламат.
З 1975 г. – выкладчык БДУ. У 1985–1990 гг. – сакратар Мінскага гаркама КПБ. У 1990–
1994 гг. – міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь. У 1995–1996 гг. – старшы навуковы
супрацоўнік аддзела інфармацыі НАН Беларусі. У 1997 г. – эксперт Нацыянальнага цэн
тра стратэгічных ініцыятыў «Усход – Захад». У 1990 г. – дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.
У 1995–1996 гг. – дэпутат Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 13-га склікання, старшы
ня Камісіі па міжнародных справах. У 1990–1991 гг. – член ЦК КПБ. У 1995–1996 гг. – член
Беларускай сацыял-дэмакратычнай Грамады. У 1998–2002 гг. – Надзвычайны і Паўнамоцны
Пасол Рэспублікі Беларусь у Японіі. У 1999–2002 гг. – па сумяшчальніцтве Надзвычайны
і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь на Філіпінах. У 2002–2010 гг. – прафесар кафе
дры міжнароднага права Беларускага інстытута правазнаўства. З 2010 г. працуе ў Маскве.
229

Зайчанка Мікалай Пятровіч (нар. у 1948 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч, канды
дат эканамічных навук. Працаваў інжынерам, старшым інжынерам Інстытута праблем
надзейнасці і даўгавечнасці машын АН БССР, старшым эканамістам, малодшым навуко
вым супрацоўнікам Інстытута эканомікі АН БССР, старшым навуковым супрацоўнікам, за
гадчыкам сектара Навукова-даследчага эканамічнага інстытута (НДЭІ) Дзяржплана БССР,
намеснікам дырэктара па навуковай рабоце НДЭІ Міністэрства эканомікі Рэспублікі Бе
ларусь, намеснікам міністра эканомікі Рэспублікі Беларусь. У 2002 г. – першы намеснік
міністра эканомікі Рэспублікі Беларусь. У 2003–2009 гг. –міністр эканомікі Рэспублікі Бе
ларусь. З 2009 г. – у адстаўцы.
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Сычоў Аляксандр Мікалаевіч (нар. у 1951 г.) – беларускі дыпламат. У 1978 г. скончыў
Маскоўскі дзяржаўны інстытут міжнародных адносін МЗС СССР. У 1979–1984 гг. – трэці,
другі сакратар аддзела міжнародных эканамічных арганізацый МЗС БССР. У 1984–
1990 гг. – другі сакратар Пастаяннага прадстаўніцтва БССР пры Аддзяленні ААН і іншых
міжнародных арганізацый у Жэневе. У 1990–1992 гг. – другі, першы сакратар, начальнік
аддзела міжнародных эканамічных арганізацый МЗС Рэспублікі Беларусь. У 1992–
1994 і 2000–2005 гг. – намеснік міністра замежных спраў. У 1994–2000 гг. – Пастаянны
прадстаўнік Рэспублікі Беларусь пры ААН. У 2005–2011 гг. – Надзвычайны і Паўнамоцны
Пасол Рэспублікі Беларусь у Аўстрыйскай Рэспубліцы і Пастаянны прадстаўнік Рэспублікі
Беларусь пры міжнародных арганізацыях у Вене па сумяшчальніцтве.
231

Канферэнцыя ў Рыа-дэ-Жанэйра 1992 г. [3, заўвага № 64].

232

Мбекі Таба (нар. у 1942 г.) – дзяржаўны і палітычны дзеяч Паўднёва-Афрыканскай
Рэспублікі (ПАР). Сын Гавана Мбекі, вядомага дзеяча Афрыканскага нацыянальна
га кангрэса і Камуністычнай партыі ПАР. Закончыў Сусэкскі ўніверсітэт у Брайтане
(Вялікабрытанія), дзе атрымаў ступень магістра эканомікі. З 1961 г. – сакратар Афрыкан
скай студэнцкай асацыяцыі. З 1970 г. вучыўся ў СССР, атрымаў ваенную адукацыю. У далей
шым працаваў як функцыянер АНК у Замбіі, Нігерыі, Батсване, Мазамбіку і Свазілендзе.
У 1990 г. вярнуўся ў ПАР, выйшаў з кампартыі, аднак пакінуў за сабой пасаду кіраўніка
міжнароднага аддзела АНК. У 1994–1999 гг. – віцэ-прэзідэнт, у 1999–2008 гг. – прэзідэнт
ПАР. У 2008 г. выйшаў у адстаўку.
233
Кіёцкі пратакол – міжнароднае пагадненне, прынятае ў студзені 1997 г. у г. Кіёта
(Японія) у дапаўненне да Рамачнай канвенцыі ААН аб змяненні клімату. Набыў сілу
15 сакавіка 1999 г. Згодна з пратаколам дзяржавы-ўдзельніцы абавязаліся зменшыць або
стабілізаваць выкіды парніковых газаў у 2008–2012 гг. у параўнанні з 1990 г. Пратакол
прадугледжваў пэўныя механізмы рэалізацыі пастаўленай мэты, галоўным з якіх стаў
механізм міжнароднага гандлю квотамі на выкіды парніковых газаў (краіны маглі прада
ваць і набываць квоты на выкіды на нацыянальным, рэгіянальным і міжнародных рынках).
Акрамя таго, пратакол прадугледжваў механізм сумеснага здзяйснення і механізм чыстага
развіцця, якія прадугледжвалі рэалізацыю праектаў па змяншэнні выкідаў на тэрыторыі
адной краіны за кошт інвестыцый іншай. Пратакол прадугледжваў правядзенне сустрэч
краін – удзельніц Пратакола (першая сустрэча адбылася ў лістападзе – снежні 2005 г.).
Рэспубліка Беларусь ратыфікавала Кіёцкі пратакол 25 жніўня 2005 г.
234

«Парадак дня на XXI стагоддзе» [3, заўвага № 65].
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Гл. заўвагу да дак. № 42.

236

Міжэі (Mizsei) Калман (нар. у 1955 г.) – венгерскі дыпламат, вучоны, бізнесмен.
У 1990–1991 гг. – дырэктар Інстытута сусветнай эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук
Венгрыі. У 1992–1995 гг. – віцэ-прэзідэнт эканамічных праграм Інстытута «Усход–Захад»,
г. Нью-Йорк. У 1995–1997 гг. – дырэктар Венгерскага экспартна-імпартнага банка і экс
партна-крэдытнай страхавой кампаніі. У 1997–2001 гг. – дырэктар упраўлення Глабальнай
інвестыцыйнай кампаніі (AIG Global Investment Corp.) па Цэнтральнай і Усходняй Еўропе.
У 2001–2006 гг.– Рэгіянальны дырэктар Праграмы развіцця ААН па краінах Еўропы і СНГ,
памочнік Генеральнага сакратара ААН. З 2007 г. – прафесар Цэнтральнага еўрапейскага
ўніверсітэта. Спецыяльны прадстаўнік Еўрапейскага саюза па Малдове.
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Гл. заўвагу да дак. № 7.

238

Лашчынін (Лощинин) Валеры Васільевіч (нар. у 1940 г.) – расійскі дыпламат. У 1964 г.
закончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. У 1965–1977 гг. – супрацоўнік МЗС БССР.
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У 1977 г. закончыў Дыпламатычную акадэмію МЗС СССР. У 1989–1995 гг. – намеснік
Пастаяннага прадстаўніка СССР (потым Расіі) пры міжнародных арганізацыях у Жэневе
(Швейцарыя). У 1995–1996 гг. – дырэктар Другога еўрапейскага дэпартамента МЗС Расіі.
У 1996–1999 гг. – Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Расіі ў Беларусі. У 1999–2001 гг. –
пастаянны прадстаўнік Расіі пры міжнародных арганізацыях у Вене (Аўстрыя). У 2001–
2004 гг. – намеснік міністра замежных спраў Расіі. З лютага 2002 г. – статс-сакратар, пер
шы намеснік міністра замежных спраў Расіі. З 2004 г. – першы намеснік Міністэрства
замежных спраў Расіі. З 2005 г. – пастаянны прадстаўнік РФ пры Аддзяленні ААН і іншых
міжнародных арганізацыях у Жэневе.
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Чыгір Міхаіл Мікалаевіч [3, заўвага № 8].

240

Бандажэўскі Юрый Іванавіч (нар. у 1957 г.) – беларускі вучоны, доктар медыцынскіх
навук, прафесар. У 1980–1990 гг. – клінічны ардынатар, навуковы супрацоўнік, загадчык
цэнтральнай навукова-даследчай лабараторыі кафедры паталагічнай анатоміі Гродзен
скага медыцынскага інстытута. У 1990–1999 гг. – рэктар Гомельскага дзяржаўнага ме
дыцынскага інстытута. У 2001 г. асуджаны ваеннай калегіяй Вярхоўнага Cуда Рэспублікі
Беларусь на 8 гадоў зняволення за атрыманне хабару ад бацькоў абітурыентаў. У 2005 г. вы
звалены. З 2006 г. пражывае ў французскім горадзе Клермон-Феран, займаецца навуковымі
даследаваннямі ў галіне медыцынскай радыялогіі, уздзеяннем радыяцыі на чалавека. Прызнаны Еўрапейскім cаюзам вязнем сумлення, атрымаў Пашпарт свабоды.
241

Салана (Solana) Хаўер [3, заўвага № 58].
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Нонг Дык Мань (нар. у 1940 г.) – в’етнамскі палітычны і дзяржаўны дзеяч. Працоўную
дзейнасць пачаў у 1962 г. У 1962–1963 гг. працаваў ляснічым. У 1963–1965 гг. – намеснік
старшыні лясной гаспадаркі. У 1965–1966 гг. – вучоба ў каледжы замежных моў у г. Ханоі.
У 1966–1971 гг. – вучоба ў Інстытуце лясной гаспадаркі ў г. Ленінградзе (СССР). У 1971–
1973 гг. – намеснік старшыні губернскага ўпраўлення інспекцыі лясной гаспадаркі. У 1973–
1974 гг. – дырэктар дзяржаўнай лясной кампаніі. У 1974–1976 гг. – вучоба ў партыйнай шко
ле. У 1976–1980 гг. – намеснік дырэктара службы лясной гаспадаркі і дырэктар будаўнічай
кампаніі правінцыі Бак Тай. З 1984 г. – намеснік сакратара партыйнага камітэта правінцыі
Бак Тай. З 1986 г. – сакратар парткама. З 1989 г. – член ЦК КПВ. У 1992 – 2001 гг. – кіраўнік
Нацыянальнага сходу В’етнама. У 2001–2011 гг. – Генеральны сакратар ЦК Кампартыі
В’етнама.
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Нгуен Ван Ан (нар. у 1937 г.) – палітычны і дзяржаўны дзеяч В’етнама. Працоўную
дзейнасць пачаў у 1954 г. У 1954–1960 гг. працаваў інжынерам на электрастанцыі ў г. Ханоі.
У 1962–1967 гг. – вучоба ў Данецкім політэхнічным універсітэце (Украіна). У 1970–
1973 гг. – намеснік дырэктара кампаніі па вытворчасці энергіі правінцыі Нам Ха. У 1974–
1976 гг. – вучоба ў партыйнай школе. У 1976–1980 гг. – член выканкама партыйнага
камітэта правінцыі, віцэ-старшыня народнага камітэта правінцыі Нам Нінх і сакратар пар
тыйнага камітэта г. Нам Дзінх. У 1980–1987 гг. – намеснік сакратара партыйнага камітэта
правінцыі Нам Нінх, член Нацыянальнага сходу. З 1982 г. – член Цэнтральнага партыйнага
камітэта. У 1987–1996 гг. – намеснік кіраўніка арганізацыйнай камісіі па кадрах ЦКП, член
Палітбюро. З 1996 г. – дэпутат Народнага сходу. У 2001–2006 гг. – старшыня Народнага
сходу.
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Нгуен Зі Ніен (нар. у 1935 г.) – дыпламат Сацыялістычнай Рэспублікі В’етнам.
Працоўную дзейнасць пачаў у 1954 г. У 1954–1984 гг. – на службе ў дзяржаўным дэпарта
менце (Упраўленне рэгіянальных пытанняў). У 1956–1959 гг. і 1964–1969 гг. працаваў у Ге
неральным консульстве В’етнама ў Індыі. У 1970–1972 гг. – праца ў Міністэрстве замежных
спраў. У 1973–1975 гг. – павераны В’етнама ў Аўстраліі. У 1976–1979 гг. – памочнік міністра
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замежных спраў. У 1980–1983 гг. – намеснік, а потым дырэктар упраўлення МЗС па пытан
нях Азіі. У 1984–1986 гг. – намеснік міністра замежных спраў. У 1987–1991 гг. – намеснік
міністра замежных спраў, прэзідэнт нацыянальнага камітэта па справах ЮНЕСКА. У 1991–
2000 гг. – намеснік міністра замежных спраў па справах Еўропы. У 2000–2006 гг. – міністр
замежных спраў В’етнама. У 2002–2007 гг. – член Савета нацыянальнай бяспекі В’етнама.
У 2002–2006 гг. – член Нацыянальнага сходу В’етнама. У цяперашні час – у адстаўцы.
245
Шых Віктар Адамавіч – у 2002 г. – дырэктар дэпартамента Еўропы МЗС Рэспублікі
Беларусь, нацыянальны каардынатар Беларусі ў ЦЕІ. У цяперашні час – начальнік
Упраўлення СНД і ЕўрАзЭС МЗС Рэспублікі Беларусь.
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Жасан Аліна – у 2002 г. – супрацоўнік КНГ АБСЕ ў Мінску.
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Хамад бен Іса аль-Халіф (нар. у 1950 г.) – дзяржаўны і палітычны дзеяч Бахрэйна,
шэйх. Скончыў Кембрыджскі ўніверсітэт, вайсковыя акадэміі ў Вялікабрытаніі і ЗША.
Эмір Бахрэйна з 1999 г. Кароль з 2002 г. Стаўшы наступнікам свайго бацькі, кароль Хамад
правёў палітычную рэформу ў каралеўстве, якая ўключала вызваленне палітычных зняво
леных, надзяленне жанчын правам голасу і правядзенне парламенцкіх выбараў. У 2002 г.
выступіў супраць любых вайсковых аперацый ЗША супраць Ірака.
248

Халіф бен Салман аль-Халіф (нар. у 1936 г.) – дзяржаўны і палітычны дзеяч Бахрэй
на, шэйх. Дзядя правячага караля Хамада бен Ісы аль-Халіфы. Прэм’ер-міністр Бахрэйна
з 1970 г. У адпаведнасці з Канстытуцыяй 2002 г. страціў частку сваіх паўнамоцтваў, саступіў
каралю права прызначаць і звальняць міністраў. Адзін з самых багатых членаў каралеўскай
сям’і і буйнейшых бізнесменаў Бахрэйна.
249

Кану (Kanoo) Халід Махамед Джасем (нар. у 1942 г.) – бахрэйнскі бізнесмен.
Працоўную дзейнасць пачаў у 1969 г. пасля заканчэння навучання ў Вялікабрытаніі і ЗША
менеджарам у кампаніі Kanoo Group, якая належала яго сям’і, з’яўляецца адной з буй
нейшых у рэгіёне і мае вельмі шырокі спектр дзейнасці (газ, нафта, электраэнергія, ту
рызм, тэхніка і інш.). Займаў пасаду Старшыні Гандлёва-прамысловай палаты Бахрэйна.
У цяперашні час з’яўляецца адным з дырэктараў кампаніі.
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Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах [3, заўвага № 162].
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ас-Сабах (al-Sabah), Насэр аль-Мухамед аль-Ахмед (нар. у 1940 г.) – дзяржаўны дзеяч
Кувейта, член кіруючай дынастыі Кувейта ас-Сабаха. З 1964 г. – трэці сакратар Кувейцка
га прадстаўніцтва пры ААН, пастаянны прадстаўнік Кувейта пры Еўрапейскім аддзяленні
ААН у Жэневе. У 1966–1974 гг. – пасол у Іране. З 1968 г. – адначасова пасол у Афганістане.
З 1979 г. – намеснік міністра, міністр інфармацыі. З 1991 г. – міністр па справах канцылярыі
эміра. У 2006-2011 г. – прэм’ер-міністр Кувейта.
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ас-Сабах (al-Sabah), аль-Ахмед аль-Джабер (нар. у 1929 г.) – дзяржаўны дзеяч Кувей
та. Сын эміра Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха. Атрымаў хатнюю адукацыю. З 1954 г. – на
дзяржаўнай службе. З 1961 г. займаў шэраг міністэрскіх пасад. З 1963 г. – міністр замежных
спраў. З 1978 г. – намеснік прэм’ер-міністра. У 1967–1977 гг. – старшыня Кувейцкага фон
ду арабскага эканамічнага развіцця. У 2003–2006 гг. – прэм’ер-міністр Кувейта. З 2006 г. –
эмір Кувейта. Правёў шэраг дэмакратычных рэформаў, у прыватнасці дазволіў жанчынам
займаць пасады ў дзяржаўным апараце, даў ім права голасу, змякчыў закон аб забароне
публічных сходаў і закон аб СМІ.
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«Белтрансгаз» – адкрытае акцыянернае таварыства, якое займаецца газазабеспячэн
нем Рэспублікі Беларусь, а таксама транзітам прыроднага газу праз тэрыторыю Беларусі
ў іншыя краіны. Пасля пабудовы першых газаправодаў у 1960 г. было створана Мінскае
ўпраўленне магістральных газаправодаў, якое ў 1973 г. было ператворана ў Заходняе вы
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творчае аб’яднанне па транспарціроўцы і пастаўцы газу «Захадтрансгаз». Пасля распаду
Савецкага Саюза пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 10 лістапада 1992 г.
дзяржаўнае прадпрыемства «Захадтрансгаз» было ператворана ў дзяржаўнае прадпры
емства «Белтрансгаз». З 2003 г. з’яўляецца адкрытым акцыянерным таварыствам. У маі
2007 г. паміж Дзяржаўным камітэтам па маёмасці Рэспублікі Беларусь і ААТ «Газпрам» быў
падпісаны дагавор аб куплі-продажу 50 % акцый «Белтрансгаза». У 2011 г. «Белтрансгаз»
цалкам перайшоў ва ўласнасць Газпрама. У цяперашні час назва прыдпрыемства «Газпрам
трансгаз Беларусь».
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Цапкала Валерый Вільямавіч (нар. у 1965 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч, дыпламат.
У 1991 г. – супрацоўнік пасольства СССР у Фінляндыі. У 1992–1993 гг. – другі сакратар МЗС
Рэспублікі Беларусь. У 1993–1994 гг. – саветнік Старшыні Вярхоўнага Савета Рэспублікі
Беларусь па знешнепалітычных пытаннях. У 1994 г. – саветнік Выканаўчага сакратара СНД.
У 1994 г. – адзін з кіраўнікоў перадвыбарчага штаба кандыдата ў прэзідэнты А. Р. Лукашэнкі.
У 1994–1997 гг. – першы намеснік міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь. У 1997–
2002 гг. – пасол Рэспублікі Беларусь у ЗША і ў Мексіцы (па сумяшчальніцтве). У 2002–
2005 гг. – памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З 2005 г. – дырэктар адміністрацыі
Парка высокіх тэхналогій.
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Федэральная нацыянальна-культурная аўтаномія (ФНКА) «Беларусы Расіі» –
агульнарасійскае аб’яднанне беларускай дыяспары. Створана ў 1999 г. пасля правядзення
Устаноўчага з’езда ФНКА ў Маскве. На Другім з’ездзе 2 кастрычніка 2002 г. абраны новы
Савет з 43 чалавек, прыняты Статут. Аўтаномія аб’ядноўвае 13 рэгіянальных НКА, што
ўключаюць больш за 70 арганізацый беларусаў.
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Грыгор’еў Уладзімір Віктаравіч (нар. у 1941 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч, дыпла
мат. У 1969 г. скончыў Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію. У 1959–1986 гг. – на
камсамольскай і партыйнай рабоце (першы сакратар ЦК ЛКСМ Беларусі, сакратар
ЦК ВЛКСМ, інспектар ЦК КПСС). У 1985 г. скончыў Акадэмію грамадскіх навук пры
ЦК КПСС. У 1986–1991 гг. – першы сакратар Віцебскага абкама Кампартыі Беларусі, ад
начасова ў 1990–1991 гг. – старшыня Віцебскага абласнога Савета народных дэпутатаў.
У 1991–1996 гг. – генеральны дырэктар віцебскага вытворчага аб’яднання «Даламіт».
У 1990–1996 гг. – дэпутат Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. У 1997–2000 гг. – член
Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, член Камісіі па міжнародных
справах і сувязях з СНД. У 1997–2006 гг. – Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі
Беларусь у Расійскай Федэрацыі. З 2006 г. – на пенсіі.
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Каўрыга (Ковриго) Францішак Пятровіч – адзін з вядомых прадстаўнікоў беларускай
дыяспары ў Расіі, старшыня ФНКА «Беларусы Расіі».
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Беларускае таварыства «Прамень», створана беларусамі Латвіі ў Рызе ў 1990 г.
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Беларускае таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі (БелТД)
створана ў красавіку 1926 г. па ініцыятыве вядомых прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі
Янкі Купалы, Якуба Коласа, Цішкі Гартнага. Яго заснавальнікамі выступілі Інстытут бе
ларускай культуры, Беларускі дзяржаўны тэатр, Беларускі Чырвоны крыж. У 1952–1958 гг.
называлася Беларускае таварыства культурнай сувязі з заграніцай. БелТД устанавіла сувязі
з таварыствамі больш як 70 краін свету. Галоўнымі мэтамі таварыства з’яўляюцца куль
турнае i адукацыйнае супрацоўнiцтва з замежнымi партнёрамi, з беларускiмi грамадскiмi
арганiзацыямi i дзяржаўнымi ўстановамi. У рамках таварыства рэгулярна арганізуюцца шэ
раг мерапрыемстваў – Днi культуры Беларусi ў замежных краiнах, а таксама iншых краiн
у Беларусі, праграмы параднення гарадоў, якiя маюць вялiкае значэнне ва ўстанаўленнi
i развiццi рэгiянальных сувязей; пазнавальна-адукацыйныя мерапрыемствы: семiнары
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ўдасканалення прафесiйнага майстэрства, круглыя сталы, лiтаратурна-музычныя ве
чары, прысвечаныя вядомым дзеячам беларускай i замежнай культуры, а таксама ўдзел
у мiжнародных праектах.
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Алфёраў (Алфёров) Жарэс Іванавіч (нар. у 1930 г.) – савецкі і расійскі фізік,
лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы 2000 г., акадэмік РАН, прафесар. У 1952 г. скончыў
Ленінградскі электратэхнічны інстытут імя У. І. Ульянава (ЛЭТІ). З 1953 г. – супрацоўнік
Фізіка-тэхнічнага інстытута імя А. Ф. Іофэ і ЛЭТІ. У 1987–2003 гг. – дырэктар ФТІ імя
А. Ф. Іофэ. У 2003–2006 гг. – навуковы кіраўнік інстытута. У 1990–1991 гг. – Віцэ-прэзідэнт
АН СССР, старшыня Прэзідыума Ленінградскага навуковага цэнтра. З 2003 г. – старшы
ня Навукова-адукацыйнага комплексу «Санкт-Пецярбургскі фізіка-тэхнічны навуковаадукацыйны цэнтр» РАН. У 1989–1992 гг. – народны дэпутат СССР. З 1995 г. – дэпутат
Дзяржаўнай думы Федэральнага сходу РФ. З 2010 г. – навуковы кіраўнік інавацыйнага цэн
тра ў Сколкава.
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У кастрычніку 2002 г. афіцыйны Мінск адмовіў у працягу акрэдытацыі апошняга
міжнароднага супрацоўніка КНГ АБСЕ і тым самым фактычна паклаў канец дзейнасці
групы. ЕС выказаў сваю заклапочанасць такімі намерамі беларускіх улад у дэкларацыях,
прынятых у маі, чэрвені і верасні 2002 г., і адзначыў негатыўны эфект сітуацыі вакол КНГ на
двухбаковыя адносіны. У якасці рэакцыі на спыненне дзейнасці КНГ у Мінску 14 з 15 краін
ЕС 19 лістапада 2002 г. прынялі рашэнне ўвесці забарону на ўезд на іх тэрыторыю прэзідэнта
А. Лукашэнкі і сямі іншых высокапастаўленых службовых асоб Беларусі. Раней такое ж ра
шэнне прыняў урад Чэхіі, які адмовіўся выдаць візы афіцыйнай дэлегацыі Рэспублікі Бе
ларусь для ўдзелу ў саміце Савета Еўраатлантычнага партнёрства ў Празе 21–22 лістапада
2002 г. [3, дак. № 100].
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Калам (Kalam) Абдул Марайкайяр (нар. у 1931 г.) – дзяржаўны дзеяч Індыі.
Закончыў Мадраскі тэхналагічны інстытут. З 1958 г. – у Індыйскай арганізацыі абаронных
даследаванняў. З 1963 г. – у Індыйскай арганізацыі касмічных даследаванняў. Унёс значны
ўклад у развіццё спадарожнікавай і ракетнай праграм Індыі. У 1980 г. пад яго кіраўніцтвам
запушчаны першы індыйскі спадарожнік. У 1992–1999 гг. – саветнік па навуцы міністра аба
роны і кіраўнік Дэпартамента абаронных даследаванняў. Займаў пасаду галоўнага саветніка
ўрада Індыі ў рангу міністра, адказнага за навукова-тэхнічнае развіццё ў стратэгічнай,
эканамічнай і сацыяльнай абласцях. У 2002–2007 гг. – прэзідэнт Індыі.
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Ваджпаі Атал Біхары (нар. у 1924 г.) – індыйскі дзяржаўны і палітычны дзеяч. Вучыўся
ў вучылішчы Вікторыі (зараз – каледж Лакшмібай) і DAV-каледжы Канпура, атрымаў
ступень магістра палітычных навук. У 1957 г. абраны ў парламент Індыі. У 1968–1973 гг. –
прэзідэнт арганізацыі Раштрыя Свауамсевак Сангх. У 1977–1979 і 1998 гг. – міністр замеж
ных спраў Індыі. У 1980–1984 гг. і 1993–1996 гг. – лідар парламенцкай фракцыі Бхарація
Джаната Парці (БДП). Лідар апазіцыі ў Лок Сабха 11-га склікання. У 1996 і 1998–2004 гг. –
прэм’ер-міністр Індыі. З 1998 г. – ганаровы старшыня правацэнтрысцкай кааліцыі (Нацы
янальна-дэмакратычнага альянсу). У 2005–2009 гг. – член парламента Лакхнау. У 2009 г. у
сувязі з цяжкай хваробай адышоў ад палітычнай дзейнасці.
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Шэкхават Бхайрон Сінгх (1923–2010) – індыйскі дзяржаўны і палітычны дзеяч.
У 1952–1972 гг. – дэпутат заканадаўчай асамблеі Раджастхана. У 1974–1977 гг. – член Са
вета Штатаў Індыі. У 1977–1980 гг. – галоўны міністр Раджастхана. У 1980–1990 гг. – лідар
апазіцыі ў заканадаўчай асамблеі Раджастхана. У 1990–1992 гг. і ў 1993–1998 гг. – галоўны
міністр Раджастхана. У 1998–2002 гг. – лідар апазіцыі ў заканадаўчай асамблеі Раджастхана.
У 2002–2007 гг. – віцэ-прэзідэнт Індыі, старшыня Радж’я Сабхі (Рады штатаў).
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Адвані Лал Крышна (нар. у 1927 г.) – дзяржаўны і палітычны дзеяч Індыі. Атрымаў
адукацыю ў Карычы, Хайдарабадзе, Мумбаі. У 1947 г. стаў сакратаром карачынскага аддзя
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лення партыі Раштрыя Сваямсевак Сангх. У 1951–1977 гг. – член партыі Брахатыя Джана
Сангх, з 1970 г. узначальваў яе. У 1970 г. стаў дэпутатам верхняй палаты парламента Індыі.
У 1977–1979 гг. – міністр інфармацыі і тэлевяшчання Індыі. У 1980–1986 гг. – генераль
ны сакратар апазіцыйнай Бхарата Джаната Парці (Індыйскай Народнай Партыі). У 1980–
1999 гг. узначальваў фракцыю партыі ў парламенце. У 1999–2004 гг. – міністр унутраных
спраў Індыі. Адначасова ў 2002–2004 гг. займаў пасаду намесніка прэм’ер-міністра Індыі. З
2004 г. – лідар апазіцыі ў парламенце Індыі.
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Сінгх Джасвант (нар. у 1938 г.) – дзяржаўны і палітычны дзеяч Індыі. Атрымаў адука
цыю ў каледжы Маё і Нацыянальнай акадэміі абароны Індыі. Да 2009 г. быў членам партыі
Бхарата Джаната Парці. Міністр фінансаў Індыі ў 1996 г. і 2002–2004 гг., міністр замежных
спраў Індыі ў 1998–2002 гг., міністр абароны Індыі ў 2001–2002 гг. У 2004–2009 гг. – дзеяч
апазіцыі ў парламенце Індыі. У 2009 г. выключаны з Бхарата Джаната Парці за станоўчую
ацэнку дзейнасці заснавальніка Пакістана М. А. Джыны.
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Бонскі дакумент НБСЕ (АБСЕ) па эканамічным супрацоўніцтве ў Еўропе прыняты на
нарадзе краін – удзельніц НБСЕ 11 красавіка 1990 г. у г. Боне (Германія). Галоўная мэта да
кумента – стварэнне спрыяльных умоў для актывізацыі рознабаковых эканамічных адносін
паміж краінамі ў рэгіёне, паляпшэнне дзелавых сувязей (пры гэтым дакумент падкрэслівае
асаблівую важнасць малых і сярэдніх прадпрыемстваў у працэсе развіцця эканамічнага
ўзаемадзеяння), развіццё прамысловага супрацоўніцтва і міждзяржаўнага гандлю, а так
сама працэдур вырашэння спрэчак па эканамічных пытаннях, у тым ліку праз развіццё
сістэмы арбітражных судовых устаноў ва ўсіх краінах-членах. Важнае месца ў дакуменце
адведзена пытанням супрацоўніцтва ў сферы энергетыкі і выкарыстання экалагічна бя
спечных тэхналогій.
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Форум АБСЕ па супрацоўніцтве ў галіне бяспекі – орган АБСЕ, створаны ў 1992 г.
рашэннем Хельсінкскай сустрэчы НБСЕ на вышэйшым узроўні. Складаецца з дэлегацый
усіх дзяржаў-членаў. Тэрмін старшынства складае 4 месяцы. У рамках форуму дзейнічаюць
3 рабочыя групы (А – па выкананні прынятых мер, Б – па разглядзе будучых праблем,
В – група па сувязі, якая сочыць за функцыянаваннем Сеткі сувязі АБСЕ). На пасяджэн
нях форуму адбываецца абмеркаванне на рэгулярнай аснове пытанняў забеспячэння ва
еннай бяспекі на прасторы АБСЕ, а таксама прыняцце палітычна важных рашэнняў. Да
кампетэнцыі форуму адносяцца наступныя пытанні: вядзенне перамоў па пытаннях кан
тролю над звычайнымі ўзбраеннямі і мерах умацавання даверу і бяспекі (МДБ); падтры
манне рэгулярнага дыялогу і супрацоўніцтва; выкананне МДБ і правядзенне штогадовых
нарад па ацэнцы іх выканання; падрыхтоўка і арганізацыя семінараў, а таксама іншых
мерапрыемстваў. За гады сваёй працы форум прыняў шэраг важных дакументаў: Кодэкс
паводзін адносна ваенна-палітычных аспектаў бяспекі, Венскі дакумент 1999 г., Дакумент
АБСЕ аб лёгкай і стралковай зброі (ЛСЗ) і інш.
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Венскі дакумент 1999 г. па мерах умацавання даверу і бяспекі быў прыняты на Фору
ме АБСЕ па супрацоўніцтве ў галіне бяспекі 16 лістапада 1999 г. на Стамбульскім саміце
АБСЕ. З’яўляецца прадаўжэннем і развіццём Венскіх дакументаў 1990, 1992 і 1994 гг.
У ім удзельнічаюць усе дзяржавы-члены. Галоўнай мэтай дакумента з’яўляецца паэтап
нае ажыццяўленне дзеянняў, накіраваных на далейшае ўмацаванне даверу і бяспекі і ў
дасягненні раззбраення. Асноўныя накірункі рэалізацыі дакумента заключаюцца ў наступ
ным: абмен інфармацыяй і ажыццяўленне мер павышэння транспарэнтнасці; кансультацыі
і супрацоўніцтва адносна незвычайнай ваеннай дзейнасці; супрацоўніцтва адносна не
бяспечных інцыдэнтаў ваеннага характару; арганізацыя наведванняў для ўстаранення
занепакоенасці; папярэдняе інфармаванне і назіранне за пэўнымі відамі ваеннай дзейнасці;
ажыццяўленне мер кантролю (правядзенне інспекцый, наведванне воінскіх часцей іншых
дзяржаў-членаў).
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Новае партнёрства ў інтарэсах развіцця Афрыкі (New Partnership for Africa’s
Development – NEPAD) (НЕПАД) – праграма стратэгічнага развіцця Афрыкі, якая была
прынята ў ліпені 2001 г. на 37-м саміце Арганізацыі афрыканскага адзінства ў г. Лука
сы (Замбія). НЕПАД аб’яднала ў сабе дзве раней прынятыя праграмы (Праграму тыся
чагоддзя па партнёрстве дзеля афрыканскага аднаўлення і План Амега прэзідэнта Се
негала А. Вады). З’яўляецца першай аператыўнай эканамічнай праграмай, прынятай
афрыканскімі дзяржавамі. Асноўнымі мэтамі праграмы з’яўляюцца стварэнне ўмоў для
ўстойлівага развіцця афрыканскага кантынента шляхам забеспячэння міру і бяспекі, пабу
довы прававога грамадства і росту ў эканамічнай і сацыяльнай сферы. Пастаўленыя мэты
праграмы павінны дасягацца шляхам павелічэння ўдзелу Афрыкі ў сусветным гандлі, ро
сту ўнутраных накапленняў, а таксама праз павелічэнне прамых інвестыцый і знешняй
дапамогі. ААН у рэзалюцыі, прынятай у лістападзе 2002 г., заклікала міжнародную суполь
насць аказваць падтрымку НЕПАД і рэкамендавала спецыялізаваным установам кіравацца
палажэннямі гэтай праграмы пры аказанні дапамогі афрыканскім краінам.
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Дзіцячы фонд ААН (ЮНІСЕФ, United Nations International Children’s Emergency
Fund) – міжнародны фонд дапамогі дзецям ААН. Створаны ў 1946 г. па рашэнні ГА. Дзей
насць ЮНІСЕФ накіравана на збор сродкаў і рэалізацыю праграм па абароне правоў дзяцей
ва ўсіх сферах, выратаванню іх жыцця. У 1965 г. ЮНІСЕФ атрымаў Нобелеўскую прэмію
міру. Структура Фонду складаецца з Выканаўчага савета (праводзіць штогадовыя сесіі),
Сакратарыята і Выканаўчага дырэктара. З’яўляецца галоўным міжнародным механізмам
аказання дапамогі дзецям. Рэалізуе праграмы ў 157 краінах. Штаб-кватэра – г. Нью-Ёрк
(ЗША). Прадстаўніцтва ЮНІСЕФ у Беларусі адкрыта ў 1997 г.
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Бэламі (Bellamy) Кэрал (нар. у 1942 г.) – палітычны дзеяч і дыпламат ЗША. У 1963–
1965 гг. – добраахвотніца ў міратворчых сілах у Гватэмале. У 1968–1971 гг. – служба ў адва
кацкай канторы ў г. Нью-Ёрку. З 1972 г. – у сенаце Нью-Ёрка. У 1977–1985 гг. – прэзідэнт
гарадскога савета Нью-Ёрка. У 1986–1993 гг. – дырэктар некалькіх фірм. У 1993–1995 гг. –
дырэктар міратворчых ваенных падраздзяленняў ЗША. У 1995–2005 гг. – Выканаўчы ды
рэктар Дзіцячага фонду ААН (ЮНІСЕФ). У 2005 г. – член савета праўлення Нью-Ёрка
(курыруе пытанні адукацыі). Кіраўнік шэрагу міжнародных няўрадавых арганізацый: Свет
навучання (з 2005 г.), Асацыяцыя справядлівай працы (з 2007 г.).
273
Грынсток (Greenstock) Джэрэмі (нар. у 1943 г.) – брытанскі дыпламат. Працоўную
дзейнасць пачаў на службе ў МЗС Вялікабрытаніі ў 1969 г., падчас якой працаваў у пасоль
ствах Вялікабрытаніі ў ЗША, Францыі, Аб’яднаных Арабскіх Эміратах і Саудаўскай Аравіі.
У 1998–2003 гг. – пастаянны прадстаўнік Вялікабрытаніі пры ААН. У 2001–2003 гг. – стар
шыня контртэрарыстычнага камітэта Савета Бяспекі ААН. У 2003 г. накіраваны кіраўніком
місіі СБ ААН для ацэнкі дзейнасці ААН на афрыканскім кантыненце. У верасні 2003 г.
прызначаны спецыяльным паўнамоцным прадстаўніком Вялікабрытаніі ў Іраку. У сакавіку
2004 г. адкліканы і адпраўлены ў адстаўку. У 2005 г. напісаў кнігу аб сваёй працы ў Іраку, якая
па патрабаванні МЗС Вялікабрытаніі была забаронена да публікацыі.
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Амерыканскі яўрэйскі камітэт (American Jewish Committee) – адна са старэйшых
яўрэйскіх арганізацый ЗША. Заснаваны ў 1906 г. выхадцамі з Германіі. Галоўная мэта
камітэта – абарона правоў і інтарэсаў яўрэяў у ЗША, Ізраілі і па ўсім свеце, распаўсюджванне
прынцыпаў плюралізму, барацьба з антысемітызмам, паляпшэнне жыцця яўрэяў і забес
пячэнне сувязі паміж амерыканскімі і ізраільскімі яўрэямі. Падчас Другой сусветнай вай
ны садзейнічаў эміграцыі яўрэяў з Германіі. У 1950–1960-я гг. дзейнасць камітэта была
накіравана на барацьбу з праследаваннямі яўрэяў у СССР. У цяперашні час займаецца
актыўнай грамадскай дзейнасцю з мэтаю аказання ўплыву на грамадскую думку, займае
актыўную пазіцыю па міжнародных пытаннях, якія тычацца Ізраіля і яўрэйскага народа.
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Акрамя галоўнага бюро ў Нью-Ёрку, арганізацыя мае 33 офісы ў ЗША, 8 прадстаўніцтваў
і 27 міжнародных таварыстваў па ўсім свеце. У 2003 г. створаны Трансатлантычны інстытут
з мэтаю паляпшэння адносін паміж Еўропай, Амерыкай і Ізраілем. Займаецца дабрачын
най дзейнасцю.
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Цапф (Zapf) Ута (нар. у 1941 г.) – палітычны дзеяч Германіі. З 1972 г. – член СДПГ.
З 1990 г. – член Бундэстага: з 1990 г. – член падкамітэта па пытаннях раззбраення, кантролю
над узбраеннямі і нераспаўсюджвання зброі (з 1999 г. – старшыня падкамітэта); з 1998 г. –
член камітэта па знешніх справах; з 1999 г. – член беларуска-германскай парламенцкай гру
пы. З 1998 г. – член ПА АБСЕ, у тым ліку старшыня рабочай групы ПА АБСЕ па Беларусі.
З 2000 г. – віцэ-прэзідэнт таварыства «Паўднёва-Усходняя Еўропа». Удзельнік шматлікіх
груп па ўрэгуляванні і папярэджанні канфліктаў (як міжнародных, так і ўрадавых).
З 2008 г. – член Міжнароднай ініцыятывы па раззбраенні Global Zero.
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У выніку перагавораў у рамках АБСЕ было знойдзена рашэнне, па якім КНГ была фар
мальна закрыта, а замест яе ў студзені 2003 г. адкрыты Офіс АБСЕ ў Мінску. У адпаведнасці
з узгодненым мандатам новы офіс закліканы «садзейнічаць беларускаму ўраду ў далей
шым развіцці інстытуцыянальнага будаўніцтва, далейшым умацаванні вяршэнства закона
і развіцця адносін з грамадзянскай супольнасцю ў адпаведнасці з прынцыпамі і нормамі
АБСЕ». Акрамя гэтага, функцыі офіса ўключаюць садзейнічанне намаганням урада
ў галіне эканомікі і аховы навакольнага асяроддзя, а таксама маніторынг і інфармаванне
па гэтых пытаннях. Візавая забарона 14 краін ЕС для прэзідэнта А. Лукашэнкі і 7 іншых
высокапастаўленых службовых асоб Беларусі была знята ў сакавіку 2003 г. пасля стварэння
новага Офіса АБСЕ ў Мінску і станоўчай ацэнкі кіраўніка Офіса.
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Хайкен (Heyken) Эберхард (1935–2008) – нямецкі дыпламат. Працоўную дзейнасць
пачаў у 1959 г. у галіне права. З 1966 г. – на дыпламатычнай службе. У 1969–1972 гг. –
кіраўнік эканамічнага дэпартамента консульства Германіі ў Індыі. У 1972–1976 гг. –
супрацоўнік пасольства ФРГ у Савецкім Саюзе. У 1976–1980 гг. – у цэнтральным апараце
МЗС. У 1980–1984 гг. – старшыня прэс-службы ў пасольстве ФРГ у ЗША. У 1984–1989 гг. –
у цэнтральным апараце МЗС. У 1989–1994 гг. – супрацоўнік пасольства Германіі ў Маскве.
У 1994–1996 гг. – пасол у Швейцарыі. У 1996–2000 гг. – пасол ва Украіне. З 2000 г. выйшаў
у адстаўку. З 2002 г. – палітычны назіральнік АБСЕ. У 2003–2005 г. – кіраўнік Офіса АБСЕ
ў Беларусі. З 2005 г. – у адстаўцы.
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Іваноў Алег – беларускі дыпламат. У 2003 г. – в. а. Пастаяннага прадстаўніка Рэспублікі
Беларусь пры ААН.
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Кучма Леанід Данілавіч [3, заўвага № 57].
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НТВ (адзінага варыянта расшыфроўкі не існуе, адзін з варыянтаў – Новае ТэлеБа
чанне) – агульнарасійская тэлекампанія, створаная ў 1993 г. Акрамя тэрыторыі Расіі, вяш
чанне НТВ распаўсюджваецца на тэрыторыі краін СНД і Балтыі, Заходняй Еўропы, ЗША,
Канады, Новай Зеландыі і Акеаніі, Аўстраліі. З самага пачатку кампанія мела грамадскапалітычную накіраванасць. З 2001 г. уласнікам тэлекампаніі з’яўляецца Газпрам.
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Шэварнадзэ (Шеварнадзе) Эдуард Амвросіевіч (нар. у 1928 г.) – савецкі і грузінскі
дзяржаўны і палітычны дзеяч, дыпламат. Працоўную дзейнасць пачаў у 1946 г. інструктарам,
а затым загадчыкам аддзела кадраў Арджанікідзеўскага райкама камсамола ў Тбілісі.
У 1952–1953 гг. – сакратар, другі, першы сакратар Кутаіскага абкама ЛКСМ Грузінскай
ССР. У 1959 г. скончыў Кутаіскі педагагічны інстытут імя А. Цулукідзэ. У 1961–1964 гг. –
першы сакратар Мцхецкага і Першамайскага райкама партыі г. Тбілісі. У 1964–1968 гг. –
першы намеснік, міністр аховы грамадскага парадку Грузінскай ССР. З 1972 г. – Першы
сакратар ЦК Кампартыі Грузінскай ССР. У 1985–1990 гг. – міністр замежных спраў СССР,
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член Палітбюро ЦК КПСС. У 1976–1991 гг. – член ЦК КПСС. У 1990–1991 гг. – народны
дэпутат СССР. У 1990 г. выйшаў у адстаўку. У 1991 г. пасля жнівеньскага путчу зноў узначаліў
МЗС СССР. У 1992 г. – старшыня Дзяржаўнага Савета Рэспублікі Грузія. У 1993–1995 гг. –
Старшыня Парламента Рэспублікі Грузія, старшыня Дзяржаўнага Савета абароны Грузіі.
У 1995–2003 гг. – прэзідэнт Грузіі. З 2003 г. – у адстаўцы.
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Махамад Махатхір (нар. у 1925 г.) – палітычны і дзяржаўны дзеяч Малайзіі, доктар
медыцыны. Працоўную дзейнасць пачаў педыятрам у правінцыі. З 1970 г. – член урада
(у якасці члена Аб’яднанай малайзійскай нацыянальнай арганізацыі). У 1981–2003 гг. –
прэм’ер-міністр Малайзіі. З 2004 г. займаецца навукова-публіцыстычнай, грамадскай дзей
насцю.
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Харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя (ФАО) (англ. Food and Agriculture
Organization, FAO) – міжнародная міжурадавая арганізацыя, спецыялізаваная ўстанова
ААН. Яе дзейнасць накіравана на змяншэнне пагрозы галечы і голаду ў свеце шляхам
садзейнічання развіццю сельскай гаспадаркі, паляпшэння харчавання і вырашэнне прабле
мы харчовай бяспекі – даступнасці ўсім і заўсёды харчавання, неабходнага для актыўнага
і здаровага жыцця. Дапамагае краінам, якія сталі на шлях развіцця, і краінам з пераходнай
эканомікай мадэрнізаваць і палепшыць сельскую, лясную і рыбалавецкую гаспадаркі. ФАО
кіруе Канферэнцыя дзяржаў-членаў, якая склікаецца раз у два гады. Канферэнцыя выбірае
Савет у складзе 49 членаў, які дзейнічае як кіруючы орган паміж сесіямі Канферэнцыі. На
чале ФАО стаіць Генеральны дырэктар. Штаб-кватэра – Рым.
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Дзіуф (Diouf) Жак (нар. у 1938 г.) – сенегальскі дзяржаўны дзеяч і дыпламат. З 1963 г. –
дырэктар еўрапейскага аддзела і сельскагаспадарчых праграм маркетынгавай кампаніі
(Парыж). Адначасова ў 1964–1965 гг. – дырэктар Выканаўчага савета па арахісе. У 1971–
1977 гг. – выканаўчы сакратар Асацыяцыі Заходняй Афрыкі па рысе. У 1978–1983 гг. –
міністр па навуцы і тэхналогіях Сенегала. У 1985–1990 гг. – генеральны сакратар Цэн
тральнага банка краін Заходняй Афрыкі. У 1991–1993 гг. – прадстаўнік Сенегала ў ААН.
З 1994 г. – Генеральны дырэктар ФАО. Член шматлікіх міжнародных цэнтраў па пытаннях
сельскай гаспадаркі, навукі і тэхнікі, развіцця афрыканскага кантынента.
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Асацыяцыя краін Паўднёва-Усходняй Азіі (АСЕАН, Association of SouthEast Asian
Nations – ASEAN) – рэгіянальная міжурадавая арганізацыя краін Паўднёва-Усходняй
Азіі. Створана ў 1967 г. падпісаннем «Дэкларацыі АСЕАН» (т. зв. Бангкокскай дэкларацыі).
Членамі АСЕАН з’яўляюцца Інданезія, Малайзія, Сінгапур, Тайланд. Філіпіны, БрунейДарусалам, В’етнам, Лаос, М’янма, Камбоджа. Папуа-Новая Гвінея мае статус назіральніка.
Структура Арганізацыі складаецца з Саміта лідараў (вышэйшы орган, збіраецца адзін раз у
год), Нарады міністраў замежных спраў, Пастаяннага камітэта, Пастаяннага сакратарыята,
шэрагу спецыялізаваных камітэтаў і рабочых груп. Мэтамі дзейнасці АСЕАН з’яўляюцца
забеспячэнне стабільнасці і міру ў рэгіёне, паскоранае эканамічнае, сацыяльнае і культур
нае развіццё краін-членаў. На сучасным этапе адной з галоўных задач АСЕАН заяўлена
стварэнне Эканамічнай супольнасці Арганізацыі. Штаб-кватэра Арганізацыі знаходзіцца
ў г. Джакарце (Інданезія).
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Азіяцкі інстытут стратэгіі і лідарства – адна з вядучых прыватных устаноў Малайзіі,
якая праводзіць заняткі для прадстаўнікоў бізнесу, палітыкаў і дыпламатычных работнікаў.
Пры інстытуце дзейнічаюць малазійска-брытанскі, малазійска-кітайскі, малазійскаамерыканскі, малазійска-расійскі і малазійска-інданезійскі саветы прадпрымальнікаў.
Інстытут з’яўляецца арганізатарам шматлікіх міжнародных і рэгіянальных форумаў і кан
ферэнцый па эканамічных і палітычных пытаннях.
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Адзіная эканамічная прастора (АЭП) – праект эканамічнай, а ў перспектыве
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і палітычнай інтэграцыі чатырох асноўных дзяржаў СНД – Беларусі, Казахстана, Расіі
і Украіны. Ідэя стварэння АЭП вылучана ў лютым 2003 г. у сумеснай заяве кіраўнікоў Расіі,
Беларусі, Украіны і Казахстана. У верасні 2003 г. на саміце ў Ялце былі падпісаны Пагадненне
аб фарміраванні АЭП, Канцэпцыя стварэння АЭП, а таксама шматлікі пакет дамоўленасцей
па рэалізацыі канкрэтных мер, накіраваных на стварэнне адзінай эканамічнай прасторы.
У красавіку 2004 г. Пагадненне аб фарміраванні АЭП было ратыфікавана ўсімі дзяржаваміўдзельніцамі. Галоўнымі прынцыпамі функцыянавання АЭП з’яўляюцца забеспячэнне
свабоды руху капіталаў, тавараў, паслуг і працоўных на тэрыторыі дзяржаў-удзельніц. Пра
ект прадугледжваў правядзенне адзінай эканамічнай палітыкі, уніфікацыю заканадаўства
краін-удзельніц. Аднак у сувязі з негатыўнай пазіцыяй Украіны адносна ўдзелу ў АЭП
рэалізацыя праекта была прыпынена. Пазней ідэя стварэння АЭП была адноўлена ў рамках
Мытнага саюза (МС) трох дзяржаў – Рэспублікі Беларусь, Расійскай Федэрацыі і Казахста
на. У снежні 2009 г. рашэннем Вышэйшага органа Мытнага саюза быў зацверджаны план
дзеянняў па фарміраванні АЭП з удзелам Беларусі, Расіі і Казахстана. Праца па стварэнні
АЭП павінна быць завершана да 1 студзеня 2012 г. Асноўнымі мэтамі АЭП МС з’яўляюцца:
стварэнне агульнага (унутранага) рынку тавараў, паслуг, капіталаў і працы; правядзен
не ўзгодненай падатковай, грашова-крэдытнай, гандлёвай, мытнай і тарыфнай палітыкі;
развіццё агульных транспартных, энергетычных і інфармацыйных сістэм; стварэнне агуль
най сістэмы мер дзяржаўнай падтрымкі развіцця прыярытэтных галін эканомікі, вытвор
чай і навукова-тэхналагічнай кааперацыі.
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Арганізацыя рэгіянальнай інтэграцыі, задуманая ў складзе Беларусі, Казахстана, Расіі
і Украіны як канчатковы этап стварэння АЭП, створана не была.
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Дагавор Тлатэлолко [3, заўвага № 154].
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Група Рыа – пастаянна дзеючы механізм палітычных кансультацый краін Лацінскай
Амерыкі і Карыбскага басейна з мэтаю выпрацоўкі адзіных пазіцый па найбольш важ
ных рэгіянальных і міжнародных праблемах. Група заснавана 18 снежня 1986 г. на нарадзе
ў Рыа-дэ-Жанэйра Аргенцінай, Бразіліяй, Калумбіяй, Мексікай, Панамай, Перу, Уругваем
і Венесуэлай. У цяперашні час членамі Групы з’яўляюцца Аргенціна, Бразілія, Калумбія,
Мексіка, Панама, Перу, Уругвай, Венесуэла, Чылі, Эквадор, Балівія, Парагвай, Коста-Рыка,
Сальвадор, Гватэмала, Гандурас, Нікарагуа, Дамініканская Рэспубліка, Беліз, Гаіці, Гайяна,
Куба. Група не мае Статута, агульнага бюджэту і пастаяннай штаб-кватэры. У рамках Групы
на рэгулярнай аснове адбываюцца нарады прэзідэнтаў краін-членаў, сустрэчы на ўзроўні
міністраў унутраных спраў, а пры неабходнасці міністраў іншых накірункаў. Функцыі ча
совага сакратара выконвае краіна, дзе праходзіць саміт, якая дзейнічае ў цесным кантакце
з краінамі, дзе праходзіў папярэдні саміт і будзе праходзіць наступны (яны ўтвараюць ка
ардынацыйную тройку). Прыярытэтнымі накірункамі дзейнасці Групы з’яўляюцца: пашы
рэнне і ўмацаванне палітычнага супрацоўніцтва і дыялогу; фарміраванне адзінай пазіцыі
па міжнародных пытаннях; садзеянне працэсам інтэграцыі ў рэгіёне; вынясенне рашэнняў
па рэгіянальных праблемах і канфліктах. На сучасным этапе назіраецца тэндэнцыя пасту
повай трансфармацыі Групы ў міжнародную арганізацыю (на саміце 2010 г. было прыня
та рашэнне аб стварэнні Садружнасці дзяржаў Лацінскай Амерыкі і Карыбскага басейна
(CELAC)).
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Арганізацыя амерыканскіх дзяржаў (ААД) – рэгіянальная міжурадавая арганізацыя
агульнай кампетэнцыі. Створана ў 1948 г. на аснове трох дакументаў – Міжамерыканскага
дагавора аб узаемнай дапамозе 1947 г., Статута ААД 1948 г. і Міжамерыканскага дагавора аб
мірным вырашэнні спрэчак 1948 г. (т. зв. Багацінскі пакт). Згодна са Статутам асноўнымі
мэтамі Арганізацыі з’яўляюцца: падтрымка міру і бяспекі ў рэгіёне, арганізацыя сумесных
дзеянняў супраць агрэсіі, развіццё супрацоўніцтва ў палітычнай, эканамічнай, сацыяль
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най, навукова-тэхнічнай і культурнай галінах. Структура ААД уключае Генеральную Асам
блею (вышэйшы орган), Генеральны Сакратарыят, Кансультатыўную нараду міністраў за
межных спраў, Пастаянны Савет, Міжамерыканскі савет па комплексным развіцці, шэраг
спецыялізаваных камітэтаў і камісій. У склад ААД уваходзяць усе краіны Лацінскай Амерыкі
і Карыбскага басейна, ЗША і Канада, акрамя Кубы і Гандураса. Членства Кубы было пры
пынена з 1962 г. і адноўлена ў чэрвені 2009 г., але краіна пакуль адмаўляецца ўдзельнічаць
у ААД. У ліпені 2009 г. з-за палітычнага перавароту было прыпынена членства Гандураса.
Пры ААД дзейнічае інстытут пастаянных назіральнікаў (усяго больш за 70, у тым ліку ЕС,
РФ і інш.). Месцазнаходжанне ААД – г. Вашынгтон (ЗША).
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Садам Хусэйн (Saddam Hussein), Абд аль-Маджыд ат-Тыкрыці (1937–2006) – іракскі
дзяржаўны і палітычны дзеяч. Член Партыі арабскага сацыялістычнага адраджэння
(«Баас») з 1957 г. У 1959 г. прымаў удзел у замаху на прэм’ер-міністра Ірака, за што завочна
прыгавораны да смяротнага пакарання. Збег у Сірыю, потым у Егіпет. У 1963 г. вярнуўся ў
Ірак, выбраны членам рэгіянальнага кіраўніцтва Баасісцкай партыі. Адзін з арганізатараў
дзяржаўнага перавароту 1968 г., у выніку якога Баас прыйшла да ўлады. З 1968 г. – член Са
вета рэвалюцыйнага камандавання. У 1969–1979 гг. – намеснік старшыні Савета рэвалю
цыйнага камандавання, намеснік генеральнага сакратара рэгіянальнага кіраўніцтва Баас.
Прыйшоў да ўлады ў выніку дзяржаўнага перавароту 1979 г. З 1979 г. – генеральны сакратар
рэгіянальнага кіраўніцтва Баас, старшыня Савета рэвалюцыйнага камандавання, прэзідэнт
Рэспублікі Ірак і камандуючы ўзброенымі сіламі. У 1979–1991 гг. і 1994–2003 гг. – прэм’ерміністр. У 2003 г. арыштаваны ў ходзе аперацыі ЗША «Чырвоны ўсход». У 2006 г. прыгавора
ны Вярхоўным судом Ірака да смяротнага пакарання праз павешанне, павешаны.
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Міжбанкаўскі валютны савет Беларусі і Расіі быў створаны ў 1999 г. для падтрымкі
эканамічнай і валютнай інтэграцыі дзвюх краін. Галоўнай задачай Савета з’яўлялася
падрыхтоўка пагаднення аб паэтапным увядзенні адзінай валюты і фарміраванні адзінага
эмісійнага цэнтра, прапаноў па ўніфікацыі нарматыўнай і рэгулятыўнай базы ў фінансавай
і банкаўскай сферах для стварэння роўных умоў для гаспадарчых суб’ектаў Беларусі і Расіі.
Таксама Савет рыхтаваў рэкамендацыі па распрацоўцы і рэалізацыі грашова-крэдытнай
і валютнай палітыкі Саюзнай дзяржавы. У склад Савета ўваходзілі Старшыня Праўлення
Нацыянальнага банка Беларусі, Цэнтральнага банка Расіі, па чатыры прадстаўнікі ад
Беларусі і Расіі.
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Маецца на ўвазе Парламенцкі сход Беларусі і Расіі [3, заўвага № 82].
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Маецца на ўвазе Арганізацыя рэгіянальнай інтэграцыі. – Гл. заўвагу да дак. № 114.
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Маецца на ўвазе канцэпцыя «новага суседства» Еўрапейскага саюза, якая ўзнікла
ў выніку пашырэння ЕС, з’яўлення новых краін – суседзяў ЕС і неабходнасці выпрацоўкі
новых падыходаў для супрацоўніцтва і ўзаемадзеяння з імі. Пачатак быў пакладзены
дакументамі ЕС «Вялікая Еўропа – суседства: новы падыход да ўзаемаадносін з нашымі
ўсходнімі і паўднёвымі суседзямі» (2003 г.) і «Еўрапейская палітыка суседства» (2004 г.).
Галоўнай мэтай палітыкі суседства з’яўляецца ўмацаванне ўзаемаадносін з краінамісуседзямі, аказанне дапамогі ў правядзенні рэформ, што з’яўляецца надзвычайна важным
для ўстойлівага развіцця, умацавання стабільнасці ў еўрапейскім рэгіёне ў цэлым. Ахоплівае
17 краін: Азербайджан, Алжыр, Арменія, Беларусь, Егіпет, Грузія, Ізраіль, Іарданія, Ліван,
Лівія, Марока, Малдова, Палесцінская аўтаномія, Расія, Сірыя, Туніс, Украіна. Галоўным
інструментам палітыкі суседства выступае Еўрапейскі інструмент суседства і партнёрства,
накіраваны на супрацоўніцтва з кожнай краінай паасобку (праз выпрацоўку нацыянальных
планаў дзеяння).
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Эканамічны суд СНД – адзін з галоўных органаў СНД. Суд створаны згодна з Пагад
неннем аб мерах па забеспячэнні паляпшэння разлікаў паміж гаспадарчымі арганізацыямі
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краін – удзельніц СНД ад 15 мая 1992 г. Статут Суда прыняты 22 студзеня 1993 г. Эканамічны
суд паўнамоцны разглядаць і выносіць рашэнні па міждзяржаўных эканамічных спрэч
ках, якія не могуць быць разгледжаны вышэйшымі судовымі ўстановамі краін-удзельніц
(Беларусі, Казахстана, Кіргізіі, Расіі, Таджыкістана, Узбекістана – Арменія з 2006 г. і Мал
дова з 2009 г. не ўдзельнічаюць у рабоце Суда), а таксама рабіць тлумачэнне пагадненняў
і іншых актаў СНД. З 2003 г. Суд складаецца з 5 суддзяў (па аднаму з кожнай краіны, за
выключэннем Узбекістана), якія абіраюцца кожнай дзяржавай самастойна тэрмінам на
10 гадоў. Старшыня Суда абіраецца, у сваю чаргу, з ліку суддзяў на 5 гадоў. Суд выконвае ад
начасова функцыі Суда Еўразійскай эканамічнай супольнасці. Месцазнаходжанне Суда –
г. Мінск (Беларусь).
298

Арганізацыя Дагавора калектыўнай бяспекі (АДКБ) – рэгіянальная міжнародная
арганізацыя, заснаваная ўдзельнікамі Дагавора калектыўнай бяспекі. На маскоўскай
сесіі ДКБ 14 мая 2002 г. было прынята рашэнне аб пераўтварэнні ДКБ у міжнародную
арганізацыю. У кастрычніку 2002 г. у Кішынёве былі падпісаны Статут і Пагадненне аб пра
вавым статусе АДКБ, якія ўступілі ў сілу 18 верасня 2003 г. У 2004 г. Арганізацыя атрыма
ла статус назіральніка пры ААН. Пасля далучэння у 2006 г. Узбекістана да Арганізацыі яе
членамі з’яўляюцца 7 дзяржаў – Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргізія, Расія, Таджыкістан,
Узбекістан. Структура АДКБ складаецца з Савета калектыўнай бяспекі, Савета міністраў
замежных спраў, Савета міністраў абароны, Камітэта сакратароў саветаў бяспекі, Гене
ральнага сакратара Арганізацыі, Сакратарыята і Аб’яднанага штаба АДКБ. Асноўныя
мэты Арганізацыі – стварэнне эфектыўнай сістэмы калектыўнай бяспекі і рэгіянальных
групіровак войскаў, каардынацыя дзеянняў дзяржаў-удзельніц у выніку пагрозы міру і ў
барацьбе з міжнародным тэрарызмам, злачыннасцю, нелегальнай міграцыяй і іншымі
пагрозамі бяспекі. У красавіку 2009 г. на маскоўскай сесіі Савета калектыўнай бяспекі
было адобрана стварэнне Калектыўных сіл аператыўнага рэагавання, якія павінны будуць
выкарыстоўвацца для спынення ваеннай агрэсіі, правядзення спецыяльных аперацый па
барацьбе з міжнародным тэрарызмам, транснацыянальнай арганізаванай злачыннасцю,
наркатрафікам, ліквідацыі наступстваў надзвычайных сітуацый.
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Супрацоўніцтва для рэабілітацыі (Cooperation for Rehabilitation, CORE) – міжнародная
праграма, у якой удзельнічаюць 11 еўрапейскіх краін (Вялікабрытанія, Швецыя, Латвія,
Германія, Францыя, Італія, Польшча, Швейцарыя, Ірландыя, Чэхія, Славакія), шэ
раг міжнародных міжурадавых і няўрадавых арганізацый. 15 кастрычніка 2003 г. была
падпісана Дэкларацыя прынцыпаў праграмы. Згодна з ёю асноўнымі задачамі прагра
мы з’яўляецца аказанне дапамогі Рэспубліцы Беларусь з мэтаю мінімізацыі наступстваў
ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС праз паляпшэнне ўмоў жыцця людзей абраных раёнаў
(праграма рэалізуецца на тэрыторыі Брагінскага і Чачэрскага раёнаў Гомельскай вобласці,
Слаўгарадскага раёна Магілёўскай вобласці, Столінскага раёна Брэсцкай вобласці, якія
ў найбольшай ступені пацярпелі ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС). Чатыры напрамкі
былі вызначаны ў якасці прыярытэтных: ахова здароўя, сацыяльна-эканамічнае развіццё
сельскіх населеных пунктаў, культура і асвета дзяцей і моладзі, забеспячэнне радыёлагічнай
якасці. Праграма разлічана на пяцігадовы перыяд з магчымасцю яго падаўжэння.
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Сусветная арганізацыя інтэлектуальнай уласнасці (САІУ) – міжнародная міжурадавая
арганізацыя, створаная ў 1967 г. З 1974 г. мае статус спецыялізаванай установы ААН. У 2010 г. у
склад Арганізацыі ўваходзілі 184 дзяржавы. Галоўная мэта арганізацыі – садзейнічанне ахове
інтэлектуальнай уласнасці, падрыхтоўка і кантроль за выкананнем шматлікіх пагадненняў
у гэтай сферы (больш 20 канвенцый і пагадненняў), ажыццяўленне адміністрацыйнага
кіравання рознымі саюзамі (Бернскім саюзам па ахове мастацкіх і літаратурных твораў,
Парыжскім саюзам па ахове прамысловай уласнасці і інш.). Структура Арганізацыі скла
даецца з Канферэнцыі (вышэйшы орган), Генеральнай асамблеі, Камітэта па каардынацыі,
Міжнароднага бюро. Месцазнаходжанне Арганізацыі – г. Жэнева (Швейцарыя).
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Ідрыс (Idris) Каміл Эльтайед (нар. у 1945 г., 1953 г. або 1954 г. – дакладна невядома) –
суданскі палітычны дзеяч і дыпламат, міжнародны чыноўнік. З 1982 г. – cупрацоўнік Сус
ветнай арганізацыі інтэлектуальнай уласнасці. У 1992–1996, 2000–2001 гг. – член Камісіі
міжнароднага права ААН. У 1997–2008 гг. – Генеральны дырэктар САІУ (у 2006 г. быў пера
абраны яшчэ на адзін тэрмін, але пакінуў пасаду датэрмінова).
302
Кудрын (Кудрин) Аляксей Леанідавіч (нар. у 1960 г.) – дзяржаўны дзеяч Расіі. У 1985–
1988 гг. – аспірант Інстытута эканомікі АН СССР. У 1990–1992 гг. – намеснік старшыні
Камітэта па эканамічнай рэформе і Камітэта па эканамічным развіцці выканкама Ленса
вета. У 1992 г. – старшыня Галоўнага фінансавага ўпраўлення мэрыі Санкт-Пецярбурга.
З 1993 г. – намеснік, першы намеснік мэра, член урада горада, старшыня Камітэта эканомікі і
фінансаў мэрыі Санкт-Пецярбурга.З 1996 г. – намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта
РФ – начальнік ГКУ. З 1997 г. – першы намеснік міністра фінансаў РФ. У 2000–2004 гг.
і з 2007 г. – намеснік Старшыні Урада Расійскай Федэрацыі – міністр фінансаў. У 2004–
2011 гг. – міністр фінансаў РФ. З 2012 г. узначальвае Камітэт грамадзянскіх ініцыятыў.
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Ігнацьеў (Игнатьев) Сяргей Міхайлавіч (нар. у 1948 г.) – расійскі дзяржаўны дзеяч.
У 1969–1970 гг. – тэхнік-наладчык трэста «Гідраэлектрамантаж» г. Ленінграда. У 1978–
1988 гг. – асістэнт, старшы выкладчык Ленінградскага інстытута савецкага гандлю імя
Ф. Энгельса. У 1988–1991 гг. – старшы выкладчык, дацэнт Ленінградскага фінансаваэканамічнага інстытута імя М. А. Вазнясенскага. У 1991–1992 гг. – намеснік міністра
эканомікі і фінансаў РФ. У 1992 г. – намеснік міністра фінансаў. У 1992–1993 гг. – намеснік
старшыні Цэнтральнага банка Расіі. У 1993 – 1996 гг. – намеснік міністра эканомікі.
У 1996–1997 гг. – памочнік прэзідэнта Расіі па эканамічных пытаннях. У 1997–2002 гг. –
першы намеснік Міністра фінансаў РФ. З 2002 г. – старшыня Цэнтральнага банка Расіі,
адначасова старшыня Назіральнага савета Ашчадбанка Расіі.
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«Калининградская правда» – штодзённая грамадска-палітычная газета, выдаецца са
снежня 1946 г. у Калінінградзе.
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Рагозін (Рогозин) Дзмітрый Алегавіч (нар. у 1963 г.) – расійскі палітычны і дзяржаўны
дзеяч, дыпламат. З 1986 г. – загадчык сектара міжнародных арганізацый Камітэта маладзёж
ных арганізацый СССР. У 1990 г. – заснавальнік і прэзідэнт Асацыяцыі маладых палітычных
лідараў СССР. У 1993 г. стварыў і ўзначаліў народна-патрыятычны рух «Міжнародны кан
грэс рускіх абшчын». З 1997 г. – дэпутат Дзяржаўнай думы. У 2002–2003 гг. – спецыяльны
прадстаўнік Прэзідэнта РФ па пытаннях забеспячэння жыццядзейнасці Калінінградскай
вобласці ў сувязі з пашырэннем ЕС. З 2003 г. – сустаршыня Вышэйшага савета бло
ка «Радзіма» (Народна-патрыятычны саюз). З 2004 г. – кіраўнік фракцыі «Радзіма»
ў Дзяржаўнай думе. З 2006 г. – старшыня грамадскага руху «Кангрэс рускіх абшчын».
У 2008–2011 гг. – Пастаянны прадстаўнік РФ пры НАТА. З 2011 г. – намеснік Старшыні
Урада РФ.
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Пагадненне аб стварэнні еўрарэгіёна «Белавежская пушча» было падпісана
25 мая 2002 г. З беларускага боку членамі еўрарэгіёна з’яўляюцца Свіслацкі, Пружанскі
і Камянецкі раёны, з польскага – Гайнаўскі павет. Асноўныя мэты дзейнасці рэгіёна – за
хаванне ўнікальнага прыроднага комплексу Белавежскай пушчы, садзеянне развіццю
міжнароднага аграрнага, экалагічнага і культурнага турызму, стварэнне спрыяльных умоў
для жыцця насельніцтва і супрацоўніцтва па гаспадарчых пытаннях, рэалізацыя праектаў
з мэтаю павышэння ўзроўню экалагічнага навучання. Каардынацыя развіцця еўрарэгіёна
ажыццяўляецца створанай у 2003 г. беларуска-польскай міжурадавай камісіяй.
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Хофман (Hoffmann) Вольфганг – нямецкі дыпламат. У 1997–2005 гг. – выканаўчы са
кратар часовага тэхнічнага сакратарыята Падрыхтоўчай камісіі Арганізацыі па Дагаворы аб
усеагульнай забароне ядзернай зброі.
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План «Дарожная карта» ўяўляе сабою план па паступовым паэтапным урэгуляванні
палесціна-ізраільскага канфлікту і стварэнні ўмоў для мірнага суіснавання абедзвюх
дзяржаў – Ізраіля і Палесціны. Тэкст Плана быў падрыхтаваны т. зв. «чацвёркай», якая
складалася з прадстаўнікоў ЗША, Еўрапейскага саюза, Расіі і ААН, і прапанаваны ўрадам
Ізраіля і Палесціны 30 красавіка 2003 г. Галоўная ідэя, пакладзеная ў аснову плана, – мірнае
суіснаванне дзвюх дзяржаў і паступовае выкананне імі сваіх абавязацельстваў у сферы
бяспекі, а таксама палітычнай, эканамічнай і гуманітарнай сферах пад эгідай «чацвёркі».
План прадугледжваў урэгуляванне канфлікту ў тры этапы да 2005 г. (І этап – спыненне
без усялякіх умоў тэрору і гвалту, нармалізацыя ўмоў жыцця палесцінцаў, вывад Ізраілем
сваіх войскаў з акупіраваных палесцінскіх тэрыторый; ІІ этап – стварэнне незалежнй
палесцінскай дзяржавы з часовымі межамі, рэфармаванне палесцінскіх грамадзянскіх
інстытутаў і структур бяспекі; ІІІ этап – працяг рэформ, выкананне абавязацельстваў у сфе
ры бяспекі). З-за нежадання канфліктуючых бакоў у поўнай меры і безумоўна выконваць
свае абавязацельствы План не быў выкананы.
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Статут СНД [2, заўвага № 20. С. 441].
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Маецца на ўвазе Дагавор аб дружбе, добрасуседстве і супрацоўніцтве паміж Рэспублікай
Беларусь і Расійскай Федэрацыяй ад 21 лютага 1995 г. [2, дак. № 112].
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Агенцтва Рэйтар (Reuters Group plc) – адно з буйнейшых у свеце міжнародных
агенцтваў навін і фінансавай інфармацыі, існуе з сярэдзіны XIX ст. У 2008 г. куплена карпа
рацыяй Thomson, якая пасля гэтага стала называцца Thomson Reuters.
312

Асад Башар Хафез (нар. у 1965 г.) – дзяржаўны і палітычны дзеяч Сірыі. Пасля завяр
шэння вучобы на медыцынскім факультэце Дамаскага ўніверсітэта ў 1988 г. працаваў аф
тальмолагам у дамаскім ваенным шпіталі «Цішрын». У 1991–1994 гг. стажыраваўся ў Лон
дане. У 1994 г. вярнуўся ў Сірыю, дзе атрымаў ваенную адукацыю і заняў пасаду дарадчыка
прэзідэнта Сірыйскай Арабскай Рэспублікі (прэзідэнтам САР быў яго бацька Хафез Асад).
У 1994–2000 гг. узначальваў Сірыйскае камп’ютарнае таварыства. У чэрвені 2000 г. пасля
смерці Хафеза Асада быў абраны прэзідэнтам САР і генеральным сакратаром кіруючай
партыі «Баас». У 2007 г. пераабраны на пасаду прэзідэнта САР.
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Сусветны саміт ААН па інфармацыйным грамадстве (WSIS) адбыўся ў Жэневе 10–
12 снежня 2003 г. Удзел у ім прынялі прадстаўнікі ўрадаў 150 краін свету, камерцыйнага
і цывільнага сектараў грамадства. Галоўным вынікам сустрэчы на вышэйшым узроўні 2003 г.,
якая стала першым этапам Саміту (другі этап адбыўся ў Тунісе 16–18 лістапада 2005 г.),
стала дамоўленасць аб пераадоленні «лічбавага разрыву» паміж развітымі дзяржавамі
і дзяржавамі, што знаходзяцца на шляху развіцця, захаванні ролі інтэрнэту як форуму сва
боднага слова і поглядаў. Адпаведныя рашэнні знайшлі адлюстраванне ў выніковых даку
ментах Саміту – «Дэкларацыі прынцыпаў» і «Плане дзеянняў».
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Прадстаўніцтва ААН/ПРААН у Беларусі створана ў 1992 г. у адпаведнасці з пагаднен
нем паміж урадам Рэспублікі Беларусь і ПРААН ад 24 верасня 1992 г. Пастаянны прадстаўнік
ПРААН з’яўляецца таксама Рэзідэнтам-каардынатарам ААН, які прадстаўляе ўсю сістэму
ААН і ўзгадняе дзейнасць Супольнасці ААН у Беларусі, у склад якой уваходзяць 11 агенцтваў,
фондаў і праграм сістэмы ААН (ПРААН, ЮНІСЕФ, УВКБ, ЮНЭЙДС, СААЗ, ЮНФПА,
Сусветны Банк, МФК, МВФ, МАП, Дэпартамент грамадскай інфармацыі ААН). Аген
цтвы, што ўваходзяць у склад Супольнасці ААН, цесна ўзаемадзейнічаюць паміж сабой,
ажыццяўляюць сумесныя праекты, розныя шматсектарныя праграмы, інфармацыйныя
кампаніі. ПРААН забяспечвае аказанне поўнага спектра адміністрацыйных і функцы
янальных паслуг арганізацыям сістэмы ААН, размешчаным у Беларусі і за яе межамі.
Вядзецца праца над адкрыццём у Беларусі Дома ААН, як гэта прадугледжана пакетам
рэформ, прапанаваных Генеральным сакратаром ААН.
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Тарур (Tarur) Ш. – індыйскі дыпламат, міжнародны служачы. У 2003 г. – намеснік Ге
неральнага сакратара ААН па пытаннях грамадскай інфармацыі.
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Ігеланд (Egeland) Ян (нар. у 1957 г.) – нарвежскі палітычны дзеяч і дыпламат. У 1990–
1997 гг. – дзяржаўны сакратар МЗС Нарвегіі. Удзельнік шматлікіх працэсаў па мірным
урэгуляванні (у 1992 г. – паміж Ізраілем і Палесцінай; у 1996 г. узначальваў нарвежскую
дэлегацыю ў ААН на мірных перамовах па заключэнні пагаднення аб спыненні агню паміж
Гватэмалай і Нацыянальным рэвалюцыйным саюзам Гватэмалы). У 1997–1999 гг. – гене
ральны сакратар Нарвежскага таварыства Чырвонага Крыжа. У 1999–2002 гг. – спецыяль
ны саветнік ААН у Калумбіі. У 2003–2006 гг. – намеснік Генеральнага сакратара ААН па
гуманітарных пытаннях і каардынатар па аказанні дапамогі ў надзвычайных сітуацыях у
рамках ААН. З 2007 г.– дырэктар Інстытута міжнародных адносін Нарвегіі. Прафесар ва
ўніверсітэце г. Ставангера (Нарвегія).
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Хант (Hunte) Джуліан Роберт (нар. у 1940 г.) – дыпламат і палітычны дзеяч СэнтЛюсіі, бізнесмен. Палітычную дзейнасць пачаў у 1967 г. У 1970–1971 гг. – мэр г. Кастры
са (сталіцы Сэнт-Люсіі). З 1987 г. – член парламента. У 1991–1998 гг. – кіраўнік Дэма
кратычнай партыі Усходняй Карыбікі. З 2001 г. – міністр замежных спраў, міжнароднага
гандлю і грамадзянскай авіяцыі, старшыня Нацыянальнай карпарацыі развіцця, дырэктар
некалькіх банкаў, прэзідэнт Нацыянальнага саюза працоўных. У 1998–2001 гг. – Пастаян
ны прадстаўнік Сэнт-Люсіі пры ААН. У 2002 г. – прэзідэнт міжнароднай канферэнцыі па
пытаннях фінансавання дзеля развіцця (г. Мантэрэй), віцэ-прэзідэнт міжнароднага саміту
па ўстойлівым развіцці (г. Йоханесбург). У 2003 г. – старшыня 58-й сесіі ГА ААН. У 2002–
2003 гг. – старшыня Савета знешніх адносін Карыбскай супольнасці (CARICOM). Дырэк
тар уласнай кампаніі. Актыўна выступае за захаванне гістарычнай і культурнай спадчыны
краіны.
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«Народная хваля» (рус. «Народная волна») – адзін з найбуйнейшых рускамоўных
радыёканалаў, які вяшчае з г. Чыкага (ЗША). У першую чаргу арыентаваны на рускамоўнае
насельніцтва ЗША. Тэматыка канала – навіны палітыкі, эканомікі і фінансаў, міжнароднага
жыцця, культуры і навіны з Ізраіля.
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Лавіцкі Генадзь (нар. у 1942 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч. З 1971 г. – на службе ў КДБ
БССР. У 1988–1994 гг. – намеснік старшыні, у 1994 г. – старшыня КДБ Рэспублікі Беларусь.
У 1994–2004 гг. – Надзвычайны і Паўнамоцны пасол Рэспублікі Беларусь у Ізраілі.
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Вейцман (Weizmann) Хаім Азрыэль (1874–1952) – ізраільскі дзяржаўны і палітычны
дзеяч, вучоны-хімік. Вучыўся ў рэальным вучылішчы ў Пінску. Працягваў сваю адукацыю
ў Дармштадтскім політэхнічным інстытуце і Каралеўскім тэхнічным каледжы ў Берліне.
У 1899 г. атрымаў доктарскае званне ў Фрыбурскім універсітэце ў Швейцарыі. З 1901 г. –
выкладчык біяхіміі ва Універсітэце Жэневы. У 1904 г. па запрашэнні Манчэстэрскага
ўніверсітэта пераехаў у Англію. У 1899 г. удзельнічаў у рабоце Другога сіянісцкага кангрэса ў
Базелі. У 1918 г. узначаліў сіянісцкую камісію, накіраваную брытанскім урадам у Палесціну
для ацэнкі перспектыў яе будучага засялення і развіцця. У 1919 г. узначальваў сіянісцкую
дэлегацыю на Парыжскай мірнай канферэнцыі. З 1920 г. – прэзідэнт Сусветнай сіянісцкай
арганізацыі. У 1932 г. заснаваў навукова-даследчы інстытут імя Д. Зіфа ў Рэхавоце і займаў
пасаду яго дырэктара. Падчас Другой сусветнай вайны прымаў удзел у даследчых работах
над высокаактанавым гаручым і штучнай гумай. У 1947 г. прадставіў пазіцыю Сусветнай
сіянісцкай арганізацыі перад Спецыяльнай камісіяй ААН па Палесціне. У 1948 г. – кіраўнік
Часовага дзяржаўнага савета Ізраіля. У 1949–1952 гг. – першы Прэзідэнт Ізраіля.
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Бен-Іегуда Элі’эзэр (сапр. імя Перэльман Элі’эзэр) (1858 (в. Лужкі Віленскай губ.) –
1922) – яўрэйскі грамадскі і культурны дзеяч. У 1877 г. скончыў гімназію ў Двінску. Пасля
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вучыўся ў Парыжы на медыцынскім факультэце. У 1879 г. у газеце «Ха-Шахар» надрукаваў
пад псеўданімам Бен-Іегуда артыкул «Жгучае пытанне», у якім, як лічыцца, упершыню
была сфармулявана ідэя стварэння ў Палесціне духоўнага цэнтра ўсяго яўрэйскага наро
да. Галоўным элементам адраджэння яўрэйскага народа лічыў адраджэнне іўрыта ў якасці
гутарковай мовы. У 1881 г. пераехаў у Палесціну. У 1882–1885 гг. – выкладчык у школе
г. Іерусаліма, дзе дабіўся прызнання за іўрытам адзінай мовы выкладання ў школе. У 1884 г.
заснаваў штотыднёвую газету «Ха-Цві» (выдавалася на іўрыце і праіснавала да 1915 г.).
У 1890–1922 гг. – адзін з заснавальнікаў і кіраўнік Камітэта мовы іўрыт. Аўтар «Поўнага
слоўніка старажытнага і сучаснага іўрыта». Займаўся перакладамі.
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Перэс (Peres) Шымон (нар.у 1923 г. у мястэчку Вішнёва каля Валожына) – ізраільскі
дзяржаўны і палітычны дзеяч. У 1941–1945 гг. – сакратар моладзевай арганізацыі «Моладзь,
якая працуе». У 1952 г. – намеснік, у 1953–1959 гг. – генеральны дырэктар міністэрства аба
роны. З 1959 г. – дэпутат Кнэсета, у 1959–1965 гг. – намеснік міністра абароны. З 1968 г. –
намеснік генеральнага сакратара, з 1977 г. – старшыня Партыі працы. З 1969 г. займаў шэ
раг міністэрскіх пасад, у тым ліку міністра транспарту і камунікацый, міністра інфармацыі,
міністра абароны. З 1978 г. – намеснік старшыні Сацінтэрна. У 1984–1986 і 1995–1996 гг. –
прэм’ер-міністр. У 1986–1988 гг. – міністр замежных спраў. У 1988–1990 гг. – віцэ-прэм’ер
і міністр фінансаў. У 1992 г. – міністр замежных спраў. У 1999–2000 гг. – міністр рэгіянальнага
супрацоўніцтва. З 2001 г. – лідар партыі Авода. У 2001 г. – віцэ-прэм’ер, міністр замеж
ных спраў. У 2005–2007 гг. – віцэ-прэм’ер Ізраіля. З 2007 г. – Прэзідэнт Ізраіля. Лаўрэат
Нобелеўскай прэміі міру.
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Шарон (Sharon) Арыэль (нар. у 1928 г.) – ізраільскі дзяржаўны, палітычны і ваен
ны дзеяч. У 1948 г. – падчас вайны за незалежнасць Ізраіля камандзір узвода. У 1953 г.
стварыў спецатрад, вядомы барацьбой з палесцінскімі групоўкамі. У 1956 г. падчас суэцка
га крызісу камандаваў 202-й парашутна-дэсантнай брыгадай. Вучыўся ў ваеннай акадэміі
Кемберлі (Вялікабрытанія). У 1967 г. – падчас чарговай араба-ізраільскай вайны каман
дуючы 38-й бранетанкавай дывізіяй на Сінайскім фронце. У 1973 г. абраны ў Кнэсет па
спісе блока «Лікуд». У 1974–1977 гг. – саветнік прэм’ер-міністра І. Рабіна па пытаннях аба
роны. У 1977–1981 гг.– міністр сельскай гаспадаркі, у 1981–1983 гг. – міністр абароны, у
1983–1990 гг. – міністр гандлю і прамысловасці, у 1990–1992 гг. – міністр будаўніцтва, у
1996–1998 гг. – міністр інфраструктуры, у 1998–1999 гг. – міністр замежных спраў Ізраіля.
У 1999–2005 гг. – лідар партыі «Лікуд». У 2001–2006 гг. – прэм’ер-міністр Ізраіля. У 2005 г.
пакінуў пост лідара кіруючага блока «Лікуд» і выйшаў з партыі, заявіўшы аб намеры засна
ваць цэнтрысцкую партыю «Кадзіма». З 2006 г. знаходзіцца ў коме.
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Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
А. Р. Лукашэнкі ў дзяржаву Ізраіль і Палесцінскую Нацыянальную Адміністрацыю ад
8 студзеня 2000 г. [3, дак. № 130].
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Вейцман (Weizmann) Эзер (1924–2005) – ізраільскі дзяржаўны, ваенны і палітычны
дзеяч. У 1942 г. уступіў у брытанскія ВПС, служыў у Егіпце і Індыі. У 1950–1958 гг. –
начальнік аператыўнага аддзела штаба ВПС Ізраіля. У 1958–1966 гг. – камандуючы ВПС
Ізраіля ў чыне брыгаднага генерала. У 1966–1969 гг. – начальнік аператыўнага аддзела Ген
штаба. З 1969 г. – у адстаўцы, уступіў у партыю Херут і атрымаў пасаду міністра транспарту.
З 1971 г. – старшыня праўлення Херута. У 1977–1980 гг. – міністр абароны. У маі 1980 г.
выйшаў з урада і далучыўся да апазіцыі. У 1984 г. ва ўрадзе нацыянальнага адзінства атрымаў
пасаду міністра без партфеля. У 1988–1990 гг. – міністр навукі і тэхналогіі. У 1993–2000 гг. –
Прэзідэнт Ізраіля. З 2000 г. – у адстаўцы.
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Шамір (Shamir) Іцхак (нар. у 1915 г.) – ізраільскі дзяржаўны і палітычны дзеяч. Вучыўся
ў гімназіі ў Беластоку і ў Варшаўскім універсітэце. У 1935 г. эмігрыраваў у Ізраіль. Да 1948 г.
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быў адным з кіраўнікоў падпольнай тэрарыстычнай арганізацыі «Лехі». Пасля заснавання
дзяржавы займаўся прыватным бізнесам. У 1955–1965 гг. – на службе ў ізраільскай развед
цы «Масад». У 1965 г. вярнуўся ў прыватны бізнес. У 1969 г. далучыўся да партыі «Херут».
У 1974 г. абраны ў Кнэсет ад партыі «Лікуд». З 1975 г. – яе лідар. З 1977 г. – старшыня Кнэсе
та. З 1980 г. – міністр замежных спраў. У 1983–1991 гг. – прэм’ер-міністр Ізраіля. З 1996 г. –
на пенсіі.
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Ліберман Авігдор (нар. у 1958 г.) – ізраільскі палітычны дзеяч. З 1986 г. – член Са
вета дырэктараў іерусалімскай эканамічнай кампаніі. З 1993 г. – генеральны дырэктар
палітычнай партыі «Лікуд». У 1996–1997 гг. – генеральны дырэктар міністэрства главы
ўрада. У 1999 г. абвясціў аб стварэнні партыі «Наш дом – Ізраіль». У 2001–2002 гг. – міністр
нацыянальнай інфраструктуры. У 2002 г. узначаліў правы блок «Нацыянальнае адзінства».
З 2003 г. – міністр транспарту. У 2007–2009 гг. – міністр стратэгічнага планавання Ізраіля.
З 2009 г. – міністр замежных спраў Ізраіля.
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Кнэсет – парламент Ізраіля.
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Салодкіна (Солодкина) Марына (нар. у 1952 г.) – палітычны дзеяч Ізраіля. Працоўную
дзейнасць пачала з пасады выкладчыка ВНУ. У 1991 г. эмігрыравала ў Ізраіль. У 1996 г. абра
на ў Кнэсет. У 1999–2000 г. – памочнік міністра па пытаннях міграцыі. У 2003–2005 гг. –
член правячай партыі «Лікуд». З 2005 г. – член партыі «Кадзіма». Пасля стварэння ў 2003 г.
у Кнэсеце Лігі дружбы «Ізраіль – Беларусь», у склад якой уваходзяць 20 са 120 дэпутатаў
парламента, – яе кіраўнік на працягу 2003–2009 гг. Аўтар шэрагу артыкулаў і кніг.
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Іваноў (Иванов) Ігар Сяргеевіч (нар. у 1945 г.) – расійскі дзяржаўны дзеяч, дыпла
мат. У 1969–1973 гг. – навуковы супрацоўнік Інстытута сусветнай эканомікі і міжнародных
адносін АН СССР. У 1973–1978 гг. – другі сакратар 1-га Еўрапейскага аддзела МЗС СССР,
першы сакратар пасольства СССР у Іспаніі. У 1978–1980 гг. – саветнік пасольства СССР
у Іспаніі. У 1980–1983 гг. – саветнік-пасланнік пасольства СССР у Іспаніі. У 1984–1986 гг. –
саветнік пры МЗС СССР, памочнік міністра замежных спраў. У 1986–1989 гг. – намеснік,
першы намеснік начальніка – загадчык аддзела Агульнага сакратарыята МЗС СССР.
У 1989–1991 гг. – начальнік Агульнага сакратарыята МЗС СССР, член калегіі МЗС СССР.
У 1991–1995 гг. – Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол СССР, потым РФ у Іспаніі. У 1995–
1998 гг. – першы намеснік міністра замежных спраў РФ. У 1998–2004 гг. – міністр замеж
ных спраў РФ. У 1998–2007 гг. – пастаянны член Савета Бяспекі РФ. У 2004–2007 гг. – Са
кратар Савета Бяспекі РФ.
331

Венская канвенцыя аб праве міжнародных дагавораў 1969 г. [2, заўвага № 3. С. 438].
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Мемарандум аб гарантыях бяспекі ў сувязі з далучэннем Беларусі да Дагавора аб
нераспаўсюджванні ядзернай зброі (ДНЯЗ) быў падпісаны ў Будапешце 5 снежня 1994 г.
паміж Расійскай Федэрацыяй, Вялікабрытаніяй, ЗША і Беларуссю. Далучыцца да ДНЯЗ
у якасці няядзернай дзяржавы Беларусь абавязалася ў падпісаным у 1992 г. Лісабонскім пра
таколе да Дагавора аб СНВ 1991 г. Ядзерная зброя, якая засталася на тэрыторыі Беларусі
пасля распаду СССР, павінна была быць вывезена на працягу бліжэйшых гадоў у Расію.
Згодна з Мемарандумам Беларусь адмовілася ад свайго ядзернага патэнцыялу на карысць
гарантый бяспекі з боку трох дзяржаў – Расіі, ЗША і Вялікабрытаніі. У сваю чаргу, гэтыя
тры дзяржавы будуць дабівацца неадкладных дзеянняў Савета Бяспекі ААН па аказанні
дапамогі Беларусі, калі яна стане ахвяраю акта агрэсіі з прымяненнем ядзернай зброі.
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У адпаведнасці з рэзалюцыяй Савета Бяспекі ААН № 1244 Косава лічыцца часткаю
Сербіі і з 1999 г. знаходзілася пад кіраваннем Місіі па справах часовай адміністрацыі ААН,
якая ажыццяўляла асноўныя грамадзянскія і адміністрацыйныя функцыі, адказвала за пра
вапарадак. Косава мае свой парламент, які можа прымаць законы, прэзідэнта і ўрад. Што
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тычыцца статусу Косава, то Савет Бяспекі ААН неаднаразова падкрэсліваў, што гэтае пы
танне можа быць разгледжана толькі пасля рэалізацыі так званага Плана стандартаў (фор
мула «спачатку стандарты, потым статус»). План стандартаў быў падрыхтаваны ў сакавіку
2004 г. і прадугледжваў выкананне часовымі органамі самакіравання ў Косава міжнародных
стандартаў пабудовы дэмакратычнага шматэтнічнага грамадства (верхавенства закона,
функцыяніраванне дэмакратычных інстытутаў, вяртанне бежанцаў, свабоднае перамяш
чэнне і г. д.). Аднак рэалізацыя Плана ажыццяўлялася даволі павольна, таму Генеральны са
кратар ААН К. Анан прапанаваў вырашыць пытанне аб статусе Косава не чакаючы поўнага
выканання косаўскімі ўладамі ўсіх стандартаў. Прапанова аб пачатку палітычнага працэсу
па вызначэнні статусу Косава была падтрымана Саветам Бяспекі ў кастрычніку 2005 г. Пе
рагаворны працэс узначаліў былы прэзідэнт Фінляндыі М. Ахтысаары. У лютым 2002 г. у
Вене безвынікова завяршыўся першы этап перамоў паміж Сербіяй і Чарнагорыяй, з аднаго
боку, і Косава, з другога. Сербія па-ранейшаму згаджалася прадаставіць Косава толькі шы
рокую аўтаномію ў межах адной дзяржавы, у той час як Косава патрабавала незалежнасці.
У сакавіку 2007 г. М. Ахтысаары прапанаваў план, які прадугледжваў прадастаўленне Косава
незалежнасці пад кантролем міжнароднай супольнасці (План Ахтысаары). Пасля чарговых
няўдач з яго рэалізацыяй М. Ахтысаары заявіў, што магчымасці па вызначэнні статусу Ко
сава вычарпаны. Тым не менш План Ахтысаары было прапанавана пакласці ў аснову новай
рэзалюцыі Савета Бяспекі па Косава, якая павінна была быць аўтаматычна прынята, калі
на працягу 4-х месяцаў перамовы не будуць мець вынікаў. Расія заявіла, што не падтры
мае такую рэзалюцыю, і выступіла за працяг перамоў, супраць чаго выказаліся прадстаўнікі
Вялікабрытаніі і ЗША, якія лічылі далейшыя перамовы бесперспектыўнымі. Тым часам
албанскія ўлады Косава 17 лютага 2008 г. абвясцілі незалежнасць Косава ад Сербіі ў ад
набаковым парадку і заявілі аб стварэнні Рэспублікі Косава. У абход Савета Бяспекі было
прынята таксама рашэнне аб рэарганізацыі Місіі ААН у Косава, якое прывяло да звужэння
яе паўнамоцтваў і паступовай перадачы яе функцый Місіі Еўрапейскага саюза па пытаннях
законнасці і правапарадку ў Косава (ЕВЛЕКС). У кастрычніку 2008 г. Генеральная Асам
блея ААН па ініцыятыве Сербіі прыняла рэзалюцыю аб тым, каб пытанне аб законнасці
абвяшчэння незалежнасці Косава было разгледжана Міжнародным судом ААН, які ў ліпені
2010 г. прыняў кансультатыўнае заключэнне, што абвяшчэнне незалежнасці Косава не су
пярэчыць міжнароднаму праву. Па стане на ліпень 2010 г. незалежнасць Косава прызналі
69 краін.
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Дагавор аб добрасуседстве і супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь і Літоўскай
Рэспублікай ад 6 лютага 1995 г. [2, дак. № 108].
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Улманіс (Ulmanis) Гунціс [3, заўвага № 92].
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Еўрарэгіён «Азёрны край» – форма трансгранічнага супрацоўніцтва Рэспублікі Бе
ларусь з памежнымі краінамі, накіраваная на вырашэнне агульных праблем на мясцовым
узроўні, прыцягненне знешніх інвестыцый для будаўніцтва інфраструктуры, развіцця ту
рызму, гандлю, пашырэння супрацоўніцтва ў культурнай, сацыяльнай, прыродаахоўчай
і іншай абласцях. Створаны ў 1999 г. у выніку пераўтварэння Савета па трансгранічным
супрацоўніцтве памежных раёнаў. У склад еўрарэгіёна ўваходзяць: з боку Рэспублікі Бела
русь – Браслаўскі, Міёрскі, Верхнядзвінскі, Глыбокскі, Пастаўскі раёны Віцебскай вобласці,
з боку Латвіі – Даўгаўпілскі, Краслаўскі, Прэйльскі, Рэзекненскі раёны, з боку Літоўскай
Рэспублікі – Ігналінскі, Уценскі, Швенчэнскі, Зарасайскі раёны. Па асноўным накірункам
работы еўрарэгіёна створаны рабочыя групы па культуры, асвеце і спорту; ахове прыроды
і турызму; памежным праблемам; планаванні развіцця рэгіёна, бізнесу і інфраструктуры.
Галоўны кіруючы орган – Савет, у кожнай з краін дзейнічаюць сакратарыяты.
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Партнёрства дзеля міру [2, заўвага № 32. С. 444].
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Камісія ААН па правах чалавека – камісія, створаная пры ЭКАСАС у 1946 г. згод
на з арт. 68 Статута ААН. У 2006 г. ператворана ў Савет па правах чалавека. У рамках
Камісіі праводзіліся штогадовыя і спецыяльныя сесіі. Па выніках сваёй працы Камісія
прадстаўляла даклады ЭКАСАС. Дзейнасць Камісіі ажыццяўлялася с дапамогай шэрагу спе
цыяльных механізмаў: спецыяльных дакладчыкаў, экспертаў, рабочых груп, якія праводзілі
расследаванні, абмеркаванні і рыхтавалі даклады па канкрэтных пытаннях і фактах
парушэнняў правоў чалавека. У складзе Камісіі ў 1946 г. была створана падкамісія па садзеянні
і ахове правоў чалавека (да 1999 г. называлася падкамісія па папярэджанні дыскрымінацыі і
абароне меншасцей), з 2007 г. падначалена Савету. У апошнія гады сваёй дзейнасці Камісія
падвяргалася крытыцы за неэфектыўнасць сваёй працы. У 2006 г. па ініцыятыве К. Анана
яна была ператворана ў пастаянную структуру ААН – Савет па правах чалавека. Савет падад
казны ГА, праводзіць не менш трох сесій штогод. Члены Савета абіраюцца ГА тэрмінам на 3
гады згодна з прынцыпам справядлівага геаграфічнага прадстаўніцтва. Усяго ў склад Савета
ўваходзіць 47 членаў. Савет у сваёй працы выкарыстоўвае тыя ж механізмы, што і Камісія:
спецыяльныя дакладчыкі, эксперты, рабочыя групы, якія расследуюць, а потым рыхтуюць
даклады па канкрэтных тэмах або аб сітуацыі з правамі чалавека ў асобных краінах.
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«Вафэн СС» (ням. Waffen-SS, войскі СС) – войскі, створаныя з т. зв. асабовых уз
моцненых частак СС (ваенізаваных фарміраванняў). Іх стварэнне пачалося з 1934 г., на
зву «Вафэн СС» атрымалі ў 1940 г. (у 1945 г. іх колькасць складала каля 830 тыс. чалавек).
Знаходзіліся пад асабістым камандаваннем рэйхсфюрара СС Г. Гімлера. Першапачаткова
прызначаліся для аховы А. Гітлера. Пазней прымалі ўдзел таксама ў вайсковых і карных
аперацыях, ахове канцлагераў, вопытах над людзьмі. Атрымлівалі самае сучаснае ўзбраенне.
Складаліся ў асноўным з добраахвотнікаў, фанатычна адданых ідэям нацыянал-сацыялізму.
Нюрбернскі трыбунал прызнаў «Вафэн СС» злачыннай арганізацыяй і абвінаваціў яе ў ге
нацыдзе, злачынствах супраць чалавечнасці, ваенных злачынствах.
340
Канвенцыя ААН супраць карупцыі (UNCAC) была прынята рэзалюцыяй Генеральнай
Асамблеі ад 21 лістапада 2003 г., адкрыта да падпісання 9 снежня 2003 г. у г. Мерыда (Мексіка)
і набыла сілу 14 снежня 2005 г. Канвенцыя дае вызначэнне карупцыі, прадугледжвае меры
па яе прадухіленні, механізмы міжнароднага міждзяржаўнага супрацоўніцтва ў барацьбе
з ёю, у тым ліку папярэджанне вывазу незаконна атрыманых сродкаў, аказанне прававой
дапамогі. Канвенцыя абавязала дзяржавы-ўдзельніцы праводзіць на нацыянальным узроўні
палітыку супрацьдзеяння карупцыі, прыняць адпаведныя законы і заснаваць спецыяльныя
органы для барацьбы з гэтай праявай. З мэтаю каардынацыі намаганняў дзяржаў-удзельніц
Канвенцыя заснавала пастаянна дзеючую Канферэнцыю. Рэспубліка Беларусь падпісала
Канвенцыю 28 красавіка 2004 г. і ратыфікавала яе 25 лістапада 2004 г.
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Бардзюжа (Бордюжа) Мікалай Мікалаевіч (нар. у 1948 г.) – расійскі ваенны і дзяржаўны
дзеяч. З 1976 г. – оперупаўнаважаны, старшы оперупаўнаважаны Асобага аддзела КДБ
СССР, інструктар аддзела парткама КДБ СССР. У 1989–1991 гг. – начальнік аддзела
кадраў КДБ СССР. У 1991–1992 гг. – першы намеснік начальніка Упраўлення па рабоце
з асабовым складам Федэральнага агенцтва ўрадавай сувязі і інфармацыі пры Прэзідэнце
РФ. У 1992–1994 гг. – намеснік камандуючага пагранічнымі войскамі па кадрах. У 1995–
1998 гг. – намеснік дырэктара Федэральнай пагранічнай службы Расіі. У 1998 г. – дырэктар
ФПС Расіі. У 1998 г. – сакратар Савета Бяспекі Расійскай Федэрацыі. У 1998–1999 гг. –
кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта РФ з захаваннем паста сакратара Савета Бяспекі.
У 1999 г. – старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта РФ. У 1999–2003 гг. – Надзвычайны
і Паўнамоцны Пасол РФ у Каралеўстве Данія. З 2003 г. – генеральны сакратар Арганізацыі
Дагавора аб калектыўнай бяспецы.
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Міжнародная арганізацыя па міграцыі [3, заўвага № 129].
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Маккінлі (McKinley) Брунсан (нар. у 1943 г.) – дыпламат ЗША і міжнародны служачы.
Супрацоўнік пасольстваў ЗША ў Італіі, Вьетнаме, Вялікабрытаніі і Германіі. Пасол ЗША
ў Гаіці. У 1995–1998 гг. – каардынатар па справах гуманітарнай дапамогі ЗША ў Босніі і
Герцагавіне. Генеральны дырэктар Міжнароднай арганізацыі па міграцыі ў 1998–2008 гг.
344
Упраўленне Вярхоўнага камісара ААН па справах бежанцаў (УВКБ ААН) –
міжнародная арганізацыя сістэмы ААН. Мае мандат ААН на каардынацыю міжнародных
дзеянняў, накіраваных на абарону бежанцаў і вырашэнне іх праблем. Заснавана ў 1950 г.
спачатку як часовая структура, але ўжо 14 снежня 1950 г. быў прыняты Статут УВКБ ААН.
За сваю дзейнасць Арганізацыя двойчы атрымала Нобелеўскую прэмію (1954 і 1981 гг.). Мае
прадстаўніцтвы ў больш чым 100 краінах свету, а таксама ў шматлікіх раёнах канфліктаў (па
лявыя офісы). Арганізацыя аказвае матэрыяльную дапамогу бежанцам як праз пасрэдніцтва
ўрадавых органаў, так і праз няўрадавыя арганізацыі (напрыклад, Арганізацыю Чырвонага
Крыжа і Чырвонага Паўмесяца); бясплатную юрыдычную дапамогу для атрымання статусу
бежанца; рыхтуе і забяспечвае выкананне міжнародных канвенцый у гэтай сферы; прад
прымае меры па рэпатрыацыі бежанцаў або іх рассяленні ў іншых краінах, а таксама па
атрыманні дазволу дзяржаў на допуск бежанцаў на свае тэрыторыі. Кіруе арганізацыяй
Вярхоўны камісар па справах бежанцаў. Штаб-кватэра – г. Жэнева (Швейцарыя).
У Рэспубліцы Беларусь прадстаўніцтва УВКБ пачало дзейнічаць у 1995 г.
345
Пасі (Pasi) Саламон Ісак (нар. у 1956 г.) – балгарскі матэматык, падарожнік-палярнік
і палітычны дзеяч, дыпламат. Удзельнік праваабарончага руху. У 1990 г. заснаваў Атлантыч
ны клуб Балгарыі – няўрадавую арганізацыю, лабіруючую ўваходжанне Балгарыі ў НАТА.
Таксама заснаваў Партыю зялёных Балгарыі. У 2001–2005 гг. – міністр замежных спраў.
У 2004 г. – старшыня АБСЕ. У цяперашні час – дэпутат Нацыянальнай Асамблеі Балгарыі,
старшыня камітэта па знешняй палітыцы.
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Рэферэндум ад 14 мая 1995 г. [3, заўвага № 19].
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Павляк (Pawlak) Тадэуш – польскі дыпламат. Пасол Польшчы ў Беларусі ў 2002–
2005 гг. У перыяд з 5 жніўня па 13 кастрычніка 2005 г. быў адкліканы ў Варшаву ў сувязі
з палітычным крызісам вакол Саюза палякаў на Беларусі. Вярнуўся ў Мінск і аднавіў
выкананне абавязкаў пасла з 13 кастрычніка па 13 лістапада, пасля чаго быў канчаткова
адкліканы ў Варшаву.
348
Змешаная Беларуска-Польская міжурадавая камісія па гандлёва-эканамічным
супрацоўніцтве была створана ў 1992 г. Да 2004 г. адбылося 10 пасяджэнняў Камісіі. Склада
ецца з прадстаўнікоў зацікаўленых міністэрстваў, пасольстваў, рэгіянальных улад, кіраўнікоў
буйных кампаній і прадпрыемстваў. Узначальвалася з боку Беларусі – намеснікам прэм’ерміністра, з боку Польшчы – першым намеснікам міністра эканомікі, працы і сацыяльнай
палітыкі. У 2005 г. перайменавана ў Сумесную беларуска-польскую камісію па эканамічным
супрацоўніцтве. У гэтым жа годзе ў сувязі з пагаршэннем беларуска-польскіх адносін дзей
насць Камісіі прыпынілася. Аднавіла сваю працу ў 2008 г. на ўзроўні віцэ-прэм’ераў краін.
Пасяджэнні Камісіі адбываюцца адзін раз на год. Камісія абмяркоўвае вельмі шырокае
кола пытанняў (сельская гаспадарка, энергетыка, інвестыцыі, транспарт, трансгранічнае
супрацоўніцтва, банкаўская сфера, турызм, арганізацыя ярмарак і выстаў і г. д.).
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Міхневіч Аляксандр Юр’евіч (нар. у 1953 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч, дыпла
мат. У 1977–1978 гг. – інжынер вытворча-тэхнічнага аб’яднання «Інтэграл» (г. Мінск).
У 1979–1980 гг. – намеснік сакратара камітэта камсамола вытворча-тэхнічнага
аб’яднання «Інтэграл». У 1980 – 1983 гг. – загадчык аддзела Мінскага гаркама ЛКСМБ.
У 1983–1986 гг. – слухач Усесаюзнай ордэна Дружбы народаў Акадэміі знешняга гандлю.
З 1986 г. – у Беларускім навукова-даследчым інстытуце навукова-тэхнічнай інфармацыі
і тэхніка-эканамічных даследаванняў Дзяржплана БССР. З 1988 г. – начальнік аддзела
знешнеэканамічных сувязей Міністэрства лёгкай прамысловасці БССР. У 1992–1995 гг. –
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начальнік аддзела, упраўлення знешнеэканамічных сувязей канцэрна «Беллегпрам».
У 1995–2000 гг. – першы віцэ-прэзідэнт Беларускага дзяржаўнага канцэрна па вытворчасці
і рэалізацыі тавараў лёгкай прамысловасці. З 2000 г. – намеснік міністра замежных спраў
Рэспублікі Беларусь. У 2006–2012 гг. – Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі
Беларусь у Злучаным Каралеўстве Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі, Надзвычайны
і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Ірландыі па сумяшчальніцтве. З 2012 г. – першы
намеснік міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь
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Нявыглас Генадзь Мікалаевіч (нар. у 1954 г.) — беларускі дзяржаўны дзеяч. У 1975–
2000 гг. – на розных камандных, штабных пасадах у пагранічных войсках. З 2000 г. –
начальнік Службы бяспекі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З 2001 г. – дзяржаўны
сакратар Савета Бяспекі – памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па пытаннях нацыя
нальнай бяспекі. У 2006–2008 гг. – Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
З 2011 г. – намеснік Генеральнага сакратара АДКБ.
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Тозік Анатоль Афанасьевіч (нар. у 1949 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч, дыпламат.
З 1979 г. – у органах дзяржбяспекі. Працаваў намеснікам дырэктара Інстытута нацыяналь
най бяспекі Рэспублікі Беларусь. У 2000–2006 гг. – старшыня КДК Рэспублікі Беларусь.
У 2006–2010 гг. – Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Кітайскай На
роднай Рэспубліцы. З 2010 г. – намеснік прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь.
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Польскі інстытут у Мінску быў створаны згодна з рашэннем Міністэрства замеж
ных спраў Польшчы ў лютым 1994 г. Інстытут мае дыпламатычны статус і ўваходзіць у лік
польскіх інстытутаў, якія прадстаўляюць польскую культуру ў больш як 20 краінах свету.
Галоўнай мэтай інстытута з’яўляецца распаўсюджванне дасягненняў польскай культуры
і навуковага жыцця, пашырэнне ведаў пра польскую культуру сярод беларусаў, а таксама
развіццё кантактаў, абмен вопытам і падтрымка дыялогу паміж польскімі і беларускімі
прадстаўнікамі навукі, літаратуры, мастацтва, кіно, тэатра і музыкі праз рэалізацыю
шматлікіх праектаў, арганізацыю канцэртаў, курсаў польскай мовы, фестываляў і г. д.
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Мілер (Miller) Лешэк Цэзары (нар. у 1946 г.) – польскі дзяржаўны і палітычны дзеяч.
Член Польскай аб’яднанай рабочай партыі (ПАРП) з 1969 г. Працаваў у цэнтральным апара
це ЦК ПАРП. З 1986 г. – першы сакратар Скернявіцкага ваяводскага камітэта ПАРП. Член
Палітбюро ЦК ПАРП з 1989 г., удзельнік канферэнцыі «круглага стала». У 1990–1992 гг. –
адзін з кіраўнікоў сацыял-дэмакратычнай партыі. У 1993–1996 гг. – міністр працы і сацы
яльнай палітыкі. У 1999 г. – міністр унутраных спраў і адміністрацыі. У 1999 –2004 гг. –
старшыня Левага дэмакратычнага саюза. У 2001–2004 гг. – прэм’ер-міністр. Дэпутат
сейма 1–4-га скліканняў (1990–2005 гг.). У цяперашні час узначальвае створаную ім пар
тыю «Польская левіца».
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Пастусяк (Pastusiak) Лонгін (нар. у 1935 г.) – польскі палітычны дзеяч, гісторык
і палітолаг, прафесар. У 1963–1994 гг. – супрацоўнік Польскага інстытута міжнародных
спраў. Член ПАРП у 1961–1990 гг. Член сацыял-дэмакратычнай партыі ў 1990–1999 гг.
З 1999 г. – член Саюза левай дэмакратыіі (СЛД). У 1991–2001 гг. – дэпутат Сейма, у 2001–
2005 гг. – сенатар і Маршал Сената. З 2008 г. – намеснік старшыні СЛД.
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Цімошэвіч (Cimoszewicz) Уладзімеж (нар. у 1950 г.) – польскі дзяржаўны і палітычны
дзеяч. У 1996–1997 гг. – прэм’ер-міністр Польшчы. У 2001–2005 гг. – міністр замежных
спраў. У 2005 г. – Маршал Сейма Польшчы. У 2007 г. абраны ў Сенат як адзіны беспартыйны
кандыдат.
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Кабякоў Андрэй Уладзіміравіч (нар. у 1960 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч. У 1985–
1988 гг . – старшы майстар, намеснік начальніка цэха, намеснік начальніка зборач
най вытворчасці завода «Дыяпраектар» (г. Рагачоў Гомельскай вобл.). У 1988–1989 гг. –
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інструктар арганізацыйнага аддзела Рагачоўскага ГК КПБ. У 1991–1992 гг. – начальнік
планава-эканамічнага аддзела, у 1992–1995 гг. – намеснік дырэктара завода «Дыяпраектар».
У 1995–1996 гг. – намеснік начальніка Службы кантролю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
У 1996–1998 гг. – намеснік Старшыні Камітэта дзяржаўнага кантролю (КДК) Рэспублікі Бе
ларусь. З 1998 г. – прэзідэнт Беларускага дзяржаўнага канцэрна па вытворчасці і рэалізацыі
тавараў лёгкай прамысловасці, старшыня КДК Рэспублікі Беларусь. У 2000–2001 гг. – пер
шы намеснік, намеснік прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь. У 2002–2003 гг. – міністр
эканомікі. У 2003–2010 гг. – намеснік прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь. У 2011–
2012 гг. – Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі.
Са жніўня 2012 г. – Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
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Арганізацыя Аб’яднаных Нацый па прамысловым развіцці (ЮНІДО) – міжнародная
міжурадавая арганізацыя, створаная ў 1966 г., з 1985 г. мае статус спецыялізаванай устано
вы ААН. Галоўная мэта Арганізацыі – садзейнічанне ўстойліваму прамысловаму развіццю
ў краінах, што сталі на шлях развіцця, і краінах з пераходнай эканомікай. Галоўнымі
накірункамі дзейнасці ЮНІДО выступаюць: барацьба з беднасцю праз вытворчую дзей
насць (стварэнне новых працоўных месц, кансультацыі па пытаннях прамысловай палітыкі,
перадача тэхналогій); стварэнне гандлёвага патэнцыялу (кансультацыі па забеспячэнні
канкурэнцыі, мадэрнізацыі прамысловасці, выкананні міжнародных стандартаў); энерге
тыка і навакольнае асяроддзе (аказвае паслугі па павышэнні энергаэфектыўнасці і г. д.).
Сваю дзейнасць ЮНІДО ажыццяўляе праз аказанне паслуг дзяржавам-членам (выпрацоўка
і распаўсюджванне ведаў, праграм тэхнічнага супрацоўніцтва, нацыянальных праграм
развіцця). Дзейнічае праз прадстаўніцтвы ў краінах. Кіруе Арганізацыяй генеральны ды
рэктар. У рамках ЮНІДО створаны шматлікія Міжнародныя цэнтры сучаснай навукі. Мес
цазнаходжанне – г. Вена (Аўстрыя).
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Беларуска-польская міжурадавая камісія па пытаннях трансгранічнага супрацоўніцтва
створана ў 2002 г. Пасяджэнні Камісіі праходзяць штогод пачаргова ў Польшчы і Беларусі.
Па іх выніках падпісваецца выніковы дакумент – Пратакол. У рамках Камісіі працу
юць падкамісіі (падкамісіі па пытаннях пагранпераходаў і інфраструктуры, экалогіі,
супрацоўніцтве ветырынарных службаў і інш.). З боку Беларусі Камісія ўзначальваецца
намеснікам міністра замежных спраў, з боку Польшчы – намеснікам міністра ўнутраных
спраў. У склад беларускай дэлегацыі звычайна ўваходзяць прадстаўнікі МЗС, МНС,
Дзяржаўнага мытнага камітэта, Дзяржпагранкамітэта, Мінтранса, кіраўнікі Брэсцкага і Грод
зенскага выканкамаў, прадстаўнікі еўрарэгіёнаў «Буг», «Белавежская пушча», «Нёман», па
сольства ў Варшаве. Галоўнымі мэтамі дзейнасці Камісіі з’яўляюцца: забеспячэнне функ
цыянавання і адкрыццё пагранічных пераходаў, развіццё прыгранічнай інфраструктуры,
узаемадзеянне пагранічных і мытных службаў па ажыццяўленні кантрольных функцый на
дзяржаўнай граніцы, развіццё супрацоўніцтва пагранічных раёнаў абедзвюх краін па пы
таннях экалогіі, аховы правапарадку і інш.
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Маёр (Mayor) Федэрыка Сарагоса (нар. у 1934 г.) – іспанскі вучоны, палітык, грамадскі
дзеяч, пісьменнік, паэт, міжнародны служачы. З 1964 г. – прафесар біяхіміі Універсітэта Гра
нады, у 1968–1972 гг. – рэктар універсітэта. З 1973 г. – прафесар Мадрыдскага ўніверсітэта.
У 1974–1975 гг. – намеснік міністра адукацыі і навукі Іспаніі. У 1977–1978 гг. – дэпутат пар
ламентаа, саветнік старшыні ўрада. З 1978 г. – намеснік Генеральнага дырэктара ЮНЕСКА.
У 1981–1982 гг. – міністр адукацыі і навукі. У 1987 г. – дэпутат Еўрапейскага парламента.
У 1987–1999 гг. – Генеральны дырэктар ЮНЕСКА. З 1996 г. – член Камісіі Хартыі Зямлі.
З 1999 г. – прэзідэнт створанай ім арганізацыі «Фонд культуры свету». З 2002 г. – старшыня
экспертнай групы Еўрапейскага даследчага савета. З 2005 г. – сустаршыня Групы высокага
ўзроўню альянсу цывілізацый пры Генеральным сакратары ААН.
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Мемарандум аб супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь і Арганізацыяй
Аб’яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры (ЮНЕСКА) ад 7 верасня
1998 г. [3, дак. № 74].
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Лахуд (Lahoud) Эміль Джаміль (нар. у 1936 г.) – ліванскі дзяржаўны і палітычны дзе
яч. У гады грамадзянскай вайны (1975–1990 гг.) ваяваў на баку Мішэля Ауна. Палітычную
кар’еру зрабіў пры падтрымцы Сірыі. Прэзідэнт Лівана ў 1998–2007 гг.
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«Цісэн» АГ (ням. Tiessen AG) – адзін са старэйшых і найбуйнейшых прамысловых
канцэрнаў Германіі. Заснаваны ў 1891 г. братамі Аўгустам і Ёзэфам Цісэнамі. Займае вяду
чае места па вытворчасці сталі і металаапрацоўчых станкоў. У цяперашні час уваходзіць у
канцэрн «Цісэнкруп».
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«Сіменс» (ням. Siemens AG) – транснацыянальны канцэрн, найбуйнейшы еўрапейскі
вытворца электроннага і электратэхнічнага абсталявання. Створаны ў сярэдзіне XIX ст.
германскім інжынерам і вучоным В. Сіменсам. Канцэрн паступова пашыраў сферу сваёй
дзейнасці. Спачатку кампанія займалася распрацоўкамі ў вобласці электраграфіі (пабудаваў
першую тэлеграфную лінію ў Германіі), пазней пачалася распрацоўка і вытворчасць
прыбораў дакладнай механікі і оптыкі, медыцынскіх апаратаў, бытавой тэхнікі. У канцы
1950–1960-х гг. кампанія пачала паспяховую распрацоўку і вытворчасць атамных рэактараў.
Ободва канцэрны называюць лакаматывамі «германскага эканамічнага цуду».
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ГУАМ – міжнародная рэгіянальная арганізацыя. Назва складаецца з першых літар
краін-удзельніц (Грузія, Украіна, Азербайджан, Малдова). У 1999 г. да Арганізацыі далучыўся
Узбекістан, і яна была перайменавана ў ГУУАМ. У 2005 г. пасля выхаду Узбекістана зноў
атрымала назву ГУАМ. Створана ў 1997 г. Статут ГУАМ (Ялцінская хартыя) быў падпісаны
ў 2001 г. у Ялце. Да 2005 г. Арганізацыя фактычна бяздзейнічала. У 2006 г. на саміце
ГУАМ у Кіеве было прынята рашэнне аб рэфарміраванні Арганізацыі і падпісаны Ста
тут Арганізацыі за дэмакратыю і эканамічнае развіццё – ГУАМ (АДЭР-ГУАМ), а таксама
пратакол аб стварэнні зоны свабоднага гандлю. Структура складаецца з Саміта кіраўнікоў
дзяржаў, Камітэта нацыянальных каардынатараў, Пасяджэння міністраў замежных спраў.
Сакратарыят ГУАМ размешчаны ў Кіеве. Адной з галоўных задач дзяржавы-ўдзельніцы
ГУАМ бачаць актывізацыю супрацоўніцтва з еўраатлантычнымі структурамі (у першую чар
гу, з СЕАП, НАТА, а таксама ЕС, АБСЕ); пашырэнне гандлёва-эканамічных сувязей; ства
рэнне транспартнага калідора Еўропа–Каўказ–Азія; забеспячэнне бяспекі ў рэгіёне (у тым
ліку, зніжэнне ўплыву і вагі Расіі ў вырашэнні шматлікіх рэгіянальных канфліктаў і павы
шэнне ў гэтым ролі ГУАМ). На сучасным этапе погляды краін-удзельніц адносна вынікаў
дзейнасці і эфектыўнасці Арганізацыі адрозніваюцца і з’яўляюцца неадназначнымі.
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Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва (ШАС) – міжнародная рэгіянальная
арганізацыя. Створана ў 2001 г. на базе т. зв. «Шанхайскай пяцёркі» (якая, у сваю чаргу,
узнікла ў 1996 г. на аснове Пагаднення аб умацаванні даверу ў ваеннай сферы паміж Расіяй,
КНР, Таджыкістанам, Казахстанам і Кіргізіяй), якая пасля далучэння Узбекістана была пе
ратворана ў ШАС. У склад Арганізацыі ўваходзяць Кітай, Расія, Казахстан, Таджыкістан,
Кіргізія, Узбекістан. Галоўнымі задачамі ШАС з’яўляюцца: ўмацаванне стабільнасці
і бяспекі на тэрыторыі дзяржаў-удзельніц, барацьба з тэрарызмам, сепаратызмам,
экстрэмізмам, наркатрафікам, эканамічнае супрацоўніцтва і энергетычнае партнёрства.
Першапачаткова Арганізацыя стваралася з мэтаю аховы агульных межаў, але ў апошнія
гады важнае месца ў дзейнасці ШАС займаюць пытанні эканамічнага супрацоўніцтва.
Структура Арганізацыі складаецца з Савета кіраўнікоў дзяржаў, Савета кіраўнікоў урадаў,
Савета міністраў замежных спраў, Нарады кіраўнікоў міністэрстваў і ведамстваў, Савета на
цыянальных каардынатараў, Рэгіянальнай антытэрарыстычнай структуры, Сакратарыята.
Штаб-кватэра ШАС знаходзіцца ў Пекіне. Рэспубліка Беларусь у ШАС з 2010 г. мае статус
партнёра па дыялогу.
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Башыр Амар Хасан Ахмед (нар. у 1944 г.) – суданскі дзяржаўны і ваенны дзе
яч, маршал. Удзельнік араба-ізраільскай вайны 1973 г. У 1975–1979 гг. – ваенны аташэ
ў ААЭ, пасля камандзір гарнізона і парашутнай брыгады г. Хартума. У 1985 г. правёў шэ
раг ваенных аперацый супраць суданскай народна-вызваленчай арміі на поўдні краіны.
У 1989 г. здзейсніў ваенны пераварот, зрынуўшы ўрад аль-Махді. У 1989–1993 гг. – стар
шыня Савета рэвалюцыйнага камандавання нацыянальнага выратавання, міністр абаро
ны і галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі. З 1993 г. – прэзідэнт Судана. У перыяд яго
праўлення ў Судане праводзілася актыўная палітыка ісламізацыі. У 2008 г. Міжнародны
крымінальны суд выдаў ордэр на арышт А. Башыра па абвінавачванні ў генацыдзе ў сувязі
з ваенным канфліктам у правінцыі Дарфур.
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1 верасня 2004 г. група тэрарыстаў захапіла школу № 1 у Беслане (Дагестан), узяўшы
ў заложнікі 1128 чалавек. Пагражаючы забіць заложнікаў, тэрарысты запатрабавалі вывесці
расійскія войскі з Чачні і вызваліць баевікоў, арыштаваных у Інгушэціі ў чэрвені 2004 г. Ад
казнасць за арганізацыю тэрарыстычнага акта ўзяў на сябе Шаміль Басаеў. Пасля беспа
спяховай спробы вызваліць заложнікаў шляхам перагавораў расійскія кіраўнікі далі санк
цыю на штурм школьнага памяшкання, які адбыўся 3 верасня 2004 г. Расійскі спецназ ФСБ
знішчыў большасць тэрарыстаў, але пры штурме былі ахвяры і сярод заложнікаў. Агуль
ная колькасць ахвяр, загінуўшых ад рук тэрарыстаў і пры штурме школьнага памяшкання,
склала 334 чалавекі, у тым ліку 186 дзяцей.
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Навумаў Уладзімір Уладзіміравіч (нар. у 1956 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч. З 1976 г.
займаў шэраг камандных пасад у патрульна-паставой службе Галоўнага ўпраўлення
ўнутраных спраў г. Мінска. У 1991–1997 гг. – узначальваў атрад міліцыі спецыяльнага
прызначэння МУС Беларусі. У 1997–1999 гг. – камандзір спецыяльнага падраздзялення па
барацьбе з тэрарызмам «Алмаз». У 1999–2000 гг. – начальнік Службы бяспекі Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь. У 2000–2009 гг. – міністр унутраных спраў Рэспублікі Беларусь.
З 2009 г. – у адстаўцы.
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Паўлічэнка Дзмітрый Валер’евіч (нар. у 1966 г.) – служачы ўнутраных войскаў Беларусі,
палкоўнік. У 1994 г. – камандзір узвода спецпрызначэння. У 1995 г. – старшыня Савета крэ
павых берэтаў унутраных войскаў. У 1999–2008 гг. – камандзір 3-й асобнай брыгады спе
цыяльнага прызначэння ўнутраных войскаў МУС Беларусі. З 2008 г. – намеснік камандзіра
корпуса аховы грамадскага парадку ўнутраных войскаў МУС па баявой падрыхтоўцы.
У 2009 г. звольнены з ваеннай службы па стане здароўя.
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Пургурыдыс Хрыстас (нар. у 1945 г. ) – дзяржаўны дзеяч Рэспублікі Кіпр. З 2002 г. –
член ПАСЕ, віцэ-старшыня камітэта па юрыдычных адносінах і правах чалавека, член
Паліткамітэта ПАСЕ. Спецдакладчык па Беларусі па расследаванні спраў зніклых палітыкаў.
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17 кастрычніка 2004 г. разам з чарговымі выбарамі дэпутатаў Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь адбыўся рэферэндум па ўнясенні зменаў і дадаткаў у Канстытуцыю
Рэспублікі Беларусь. Ініцыятарам правядзення рэферэндуму стаў Прэзідэнт Рэспублікі
Беларусь А. Лукашэнка, які 7 верасня 2004 г. падпісаў адпаведны ўказ. Грамадзянам
Рэспублікі Беларусь прапанавалі даць станоўчы адказ на пытанне: «Ці дазваляеце Вы
першаму Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь Лукашэнку А. Р. удзельнічаць у якасці канды
дата ў Прэзідэнты Рэспублікі Беларусь у выбарах Прэзідэнта і ці ўхваляеце частку пер
шую артыкула 81 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь у наступнай рэдакцыі: “Прэзідэнт
выбіраецца на пяць гадоў непасрэдна народам Рэспублікі Беларусь на аснове ўсеагульнага,
свабоднага, роўнага і прамога выбарчага права пры тайным галасаванні’’?» Такім чынам,
змены ў Канстытуцыі прадугледжвалі скасаванне абмежаванняў па тэрмінах знаходжан
ня ва ўладзе А. Лукашэнкі. Паводле заключэння Цэнтрвыбаркама Беларусі, за змянен
не арт. 81 Канстытуцыі прагаласавала 5 548 477 чалавек (79,42 % ад агульнай колькасці
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выбаршчыкаў), супраць выказалася 691 917 чалавек (9,90 % ад агульнай колькасці
выбаршчыкаў). Вынікі рэферэндуму былі падвергнуты крытыцы з боку ЕС і ЗША.
28 кастрычніка 2004 г. Еўрапарламент прыняў спецыяльную заяву, у якой аб’явіў галаса
ванне ў Беларусі «нелегітымным» і заклікаў структуры ЕС перагледзець палітыку адносна
Беларусі, пашырыўшы падтрымку «дэмакратычным сілам». 22 лістапада 2004 г. міністры
замежных спраў дзяржаў – членаў ЕС прынялі пастанову, у якой гаварылася аб намеры
працягнуць дыялог з насельніцтвам Беларусі; увесці забарону на выдачу віз для беларускіх
афіцыйных асоб, «адказных за падтасоўку галасоў на выбарах і рэферэндуме і пару
шэнне правоў чалавека»; паглыбляць адносіны з Беларуссю, у тым ліку супрацоўніцтва
ў рамках еўрапейскай палітыкі суседства, толькі пасля таго, як яе кіраўніцтва «выраз
на прадэманструе павагу да дэмакратыі». Пазіцыя ЗША адносна беларускіх палітычных
рэалій праявілася ў зацвярджэнні 20 кастрычніка 2004 г. «Акта аб дэмакратыі ў Беларусі».
У адрозненне ад дзяржаў Захаду Расія прызнала вынікі рэферэндуму. У заяве афіцыйнага
прадстаўніка МЗС Расійскай Федэрацыі А. В. Якавенкі ад 18 кастрычніка 2004 г. гавары
лася, што беларуская кампанія па правядзенні выбараў і рэферэндуму «прайшла спакойна
і транспарэнтна» і паспрыяла «развіццю дэмакратычных інстытутаў і ўмацаванню асноў
грамадзянскай супольнасці» ў Рэспубліцы Беларусь.
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Маецца на ўвазе заява Савета ЕС у адрас Беларусі ад 27 верасня 2004 г., дзе гаварылася аб
увядзенні візавых санкцый адносна беларускіх службовых асобаў, адказных за правядзенне
расследаванняў, якія так і не былі распачаты (да гэтага прызывала адпаведная заява Савета
ЕС ад 14 мая), аб знікненні трох лідараў апазіцыі і аднаго журналіста ў Беларусі.
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Пратакол супраць незаконнага вырабу і абароту агнястрэльнай зброі, яе састаўных
частак і кампанентаў, а таксама боепрыпасаў да яе, які дапаўняе Канвенцыю ААН супраць
транснацыянальнай арганізаванай злачыннасці, быў прыняты 31 мая 2001 г. і набыў сілу
3 чэрвеня 2005 г. Мэтаю прыняцця Пратакола з’яўляецца ўмацаванне супрацоўніцтва паміж
дзяржавамі-ўдзельніцамі, накіраванага на супрацьдзеянне вырабу і абароту агнястрэльнай
зброі. Пратакол прадугледжвае рэалізацыю мер па наступных кірунках: крыміналізацыя
дзеянняў, звязаных з незаконным вырабам і абаротам агнястрэльнай зброі; канфіскацыя,
арышт, адчужэнне незаконна вырабленай і набытай зброі; увядзенне сістэмы дзяржаўнага
рэгулявання і ліцэнзіравання дзейнасці па экспарце-імпарце і транзіту такой зброі;
маркіроўка і сачэнне за ёю. Рэспубліка Беларусь далучылася да Пратакола ў 2004 г.
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да Сілва Луіс Інасіо Лула (нар. у 1945 г.) – бразільскі дзяржаўны і палітычны дзеяч.
Працоўную дзейнасць пачаў у 14 гадоў у металургічнай індустрыі. Адзін з заснавальнікаў
і ганаровы старшыня Сацыялістычнай партыі працоўных Бразіліі. Удзельнічаў у стварэнні
бразільскай федэрацыі прафсаюзаў і доўгі час быў яе лідарам. З 1986 г. – член парламента
Бразіліі. У 1989, 1994 і 1998 гг. беспаспяхова ўдзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах. У 2003–
2011 гг. – прэзідэнт Бразіліі.
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Эканамічны і Сацыяльны Савет ААН [3, заўвага № 121].
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Група высокага ўзроўню па глабальных пагрозах, выкліках і пераменах створана па
ініцыятыве Генеральнага сакратара К. Анана ў 2004 г. з мэтаю выпрацоўкі прапаноў па
ўмацаванні міжнароднай бяспекі. У снежні 2005 г. Група падрыхтавала даклад «Больш бя
спечны свет: наша агульная адказнасць». У склад Групы ўвайшлі 16 вядомых палітычных
і грамадскіх дзеячаў свету (у асноўным былыя кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў, міністры замежных
спраў, дыпламаты – Рабэр Бадэнтэр (Францыя), Жуан Клеменці Баэна Суарыс (Бразілія),
Гру Харлем Брундтланд (Нарвегія), Дэвід Ханей (Вялікабрытанія), Мэры Шынеры-Хе
сэ (Гана), Гарэт Эванс (Аўстралія), Энрыке Іглесіас (Уругвай), Амр Муса (Егіпет), Саціш
Намб’яр (Індыя), Садака Агата (Японія), Яўген Прымакоў (Расія), Цянь Цічэнь (Кітай),
Нафіс Садзік (Пакістан), Салім Ахмед Салім (Танзанія), Брэнт Скоўкрафт (ЗША) пад
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кіраўніцтвам былога прэм’ер-міністра Тайланда А. Паньярачуна. У дакуменце змяшчала
ся 101 рэкамендацыя, адрасаваная міжнароднай супольнасці і ўсім дзяржавам свету, якая
тычылася ўсіх асноўных выклікаў міжнароднаму міру і бяспецы (барацьба з тэрарызмам,
міждзяржаўныя і ўнутраныя канфлікты, барацьба з галечай і інфекцыйнымі захворваннямі,
распаўсюджваннем зброі масавага знішчэння, экалагічныя праблемы, рэформа ААН, па
вышэнне ролі і эфектыўнасці Савета Бяспекі ААН). Група прапанавала Савету Бяспекі
кіравацца пэўнымі крытэрыямі пры вырашэнні пытання аб прымяненні сілы, такімі як
сур’ёзнасць пагрозы, улік наступстваў і інш., стварыць Камісію па мірабудаўніцтве, больш
актыўна ўжываць прэвентыўныя меры (т. зв. меры «першай лініі абароны»).
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«Акт (закон) аб дэмакратыі ў Беларусі» прыняты ў пачатку кастрычніка 2004 г. Кангрэ
сам ЗША і падпісаны прэзідэнтам ЗША Д. Бушам 20 кастрычніка 2004 г. Дакумент праду
гледжвае ўвядзенне эканамічных санкцый супраць Беларусі: забарону інвестыцый, займаў,
крэдытных гарантый, страхавых выплат з боку ЗША, акрамя прадастаўлення гуманітарнай
дапамогі; загад амерыканскім прадстаўнікам у міжнародных арганізацыях выступаць су
праць выдзялення Беларусі міжнароднай фінансавай дапамогі, уключаючы тэхнічную да
памогу і гранты, за выключэннем гуманітарнай. Згодна з п. (b) раздзела 5 дакумента санкцыі
павінны быць зняты пасля вызвалення з заключэння ўсіх апазіцыйных дзеячаў, правядзен
ня расследаванняў знікнення людзей, спынення праследаванняў па палітычных матывах
і г. д. Тэрмін дзеяння дакумента складаў два гады. У 2006 г. ён быў дапоўнены: прадугледжвалася ўвядзенне яшчэ і візавых і іншых (арышт на ўласнасць і актывы) санкцый супраць
беларускіх афіцыйных асобаў, а таксама пашырэнне дапамогі, у тым ліку фінансавай, не
залежным грамадскім арганізацыям і падоўжаны яшчэ на два гады. У 2008 г. дзеянне санк
цый было падоўжана яшчэ раз, а ў студзені 2012 г. новы прэзідэнт ЗША Б. Абама падоўжыў
дзеянне санкцый.
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20 кастрычніка 2004 г. прынята заключэнне Савета ЕС, з якім выступіў Генеральны са
кратар Савета Еўрапейскага саюза, Высокі прадстаўнік ЕС па агульнай знешняй палітыцы
і палітыцы бяспекі Х. Салана. У Заяве адзначалася, што парламенцкія выбары і рэфе
рэндум у Беларусі, якія адбыліся 17 кастрычніка, прайшлі з парушэннямі і не адпавядалі
міжнародным стандартам.
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Баўчэр (Boucher) Рычард (нар. у 1951 г.) – дыпламат ЗША. Прадстаўнік Дзярждэпар
тамента ЗША ў 1992–1993 і 2000–2005 гг. Пасол ЗША на Кіпры ў 1993–1996 гг. Генеральны
консул у Ганконгу ў 1996–1999 гг. Памочнік дзяржаўнага сакратара па справах Паўднёвай
і Цэнтральнай Азіі ў 2006–2009 гг. З 2009 г. – намеснік Генеральнага сакратара Арганізацыі
эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця.
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Еўрапейская камісія за дэмакратыю праз права (Венецыянская камісія) створана
ў 1990 г. на аснове пагаднення паміж 18 дзяржавамі – членамі Савета Еўропы. У 2002 г. да
камісіі далучыліся ўсе дзяржавы – члены СЕ. Акрамя гэтага, членамі камісіі з’яўляюцца
Кіргізстан, Чылі, Рэспубліка Карэя, Марока, Алжыр, Ізраіль, Туніс, Перу, Бразілія. Бела
русь мае статус асацыіраванага члена. Камісія складаецца з ліку вопытных выкладчыкаў
універсітэтаў, спецыялістаў у вобласці канстытуцыйнага і міжнароднага права, суддзяў
вярхоўных і канстытуцыйных судоў, дэпутатаў нацыянальных парламентаў. Яны прыз
начаюцца дзяржавамі – членамі Камісіі на чатырохгадовы тэрмін. Камісія ўяўляе сабою
форум па абмене ідэямі па прававых пытаннях. Асноўныя накірункі дзейнасці камісіі –
садзейнічанне ў вобласці канстытуцыйнага права (аказвае «тэрміновую» канстытуцыйную
дапамогу: дае рэкамендацыі і кансультацыі краінам, ажыццяўляе аналіз дакументаў); вы
бары і рэферэндумы (выносіць заключэнні па праектах выбарчых законаў); супрацоўніцтва
з канстытуцыйнымі судамі; даследаванні, даклады, міжнародныя семінары.
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У прыватнасці, 3 ліпеня 2004 г. у Маскве прынята Заява дзяржаў – членаў СНД, якая
абвінавачвала АБСЕ ў «практыцы падвойных стандартаў» і «нежаданні ўлічваць рэаліі
і асаблівасці асобных дзяржаў». Заява заклікала рэарганізаваць АБСЕ і вярнуць яе да пер
шапачатковых прынцыпаў.
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Стратэгія АБСЕ для эканамічнага і экалагічнага вымярэнняў была прынята ў снежні
2003 г. на 11-м пасяджэнні Савета міністраў замежных спраў АБСЕ ў г. Маастрыхт
(Нідэрланды). Гэта другі стратэгічны дакумент, прыняты ў рамках т. зв. «другога кошыка»
Хельсінскага Заключнага акта (эканоміка і экалогія) (першы прыняты ў 1990 г.). У стратэгіі
адзначалася, што шэраг эканамічных фактараў (эканамічная і сацыяльная няроўнасці,
беспрацоўе) пагражаюць стабільнасці і бяспецы. Дэградацыя навакольнага асяроддзя вядзе
да пагаршэння здароўя і дабрабыту насельніцтва і як вынік таксама ўяўляе пагрозу бяспецы
і міру. У дакуменце краіны-ўдзельніцы абавязаліся супрацоўнічаць па пытаннях эканомікі,
належнага кіравання, устойлівага развіцця і аховы навакольнага асяроддзя.
383
Эканамічны форум АБСЕ – орган АБСЕ. Збіраецца штогод, пачынаючы з 1993 г. (пер
шае пасяджэнне форуму адбылося ў Вене. Пасяджэнні форуму могуць праходзіць у некалькі
этапаў. У 2006 г. перайменаваны ў Эканамічна-экалагічны форум. На ім прысутнічаюць
прадстаўнікі ўрадаў, грамадскіх арганізацый, дзелавых колаў і міжнародных арганізацый.
Асноўныя задачы форуму заключаюцца ў выпрацоўцы рэкамендацый, абмеркаванні і кан
сультацыях паміж прадстаўнікамі дзяржаў-членаў па розных эканамічных і экалагічных
пытаннях. На форуме праводзяцца таксама агляды выканання абавязацельстваў дзяржаўудзельніц у эканамічнай і экалагічнай сферах. Звычайна кожнае пасяджэнне прысвечана
канкрэтным тэмам. Напрыклад, Эканамічны форум у Празе (2010 г.) прайшоў пад тэмай
«Павелічэнне інстытуцыйнага і людскога патэнцыялу ў інтарэсах эканамічнага развіцця
і супрацоўніцтва».
384

Дакумент АБСЕ аб лёгкай і стралковай зброі (ЛСЗ) (легкое стрелковое оружие – ЛСО)
быў прыняты 24 лістапада 2000 г. на форуме АБСЕ па супрацоўніцтве ў галіне бяспекі. Яго
ўдзельнікамі з’яўляюцца 56 дзяржаў – членаў АБСЕ. Галоўная мэта дакумента – супраць
дзеянне незаконнаму абароту ЛСЗ ва ўсіх яго аспектах шляхам увядзення і прымянення
нацыянальных мер кантролю (кіраванне запасамі ЛСЗ, скарачэнне і знішчэнне яе лішак,
прадастаўленне інфармацыі аб імпарце-экспарце ЛСЗ), пашырэння супрацоўніцтва і абмен
інфармацыяй паміж праваахоўнымі і мытнымі ўстановамі на міжнародным, рэгіянальным
і нацыянальным узроўнях. Пытанні аб выкананні Дакумента дзяржавамі-ўдзельніцамі раз
глядаюцца на пасяджэннях форуму штогод. У 2010 г. быў прыняты План дзеянняў АБСЕ
ў адносінах лёгкай і стралковай зброі.
385
Прынцыпы рэгулявання нераспаўсюджвання былі прыняты на 91-м пленар
ным пасяджэнні Спецыяльнага камітэта Форуму АБСЕ па супрацоўніцтве ў галіне
бяспекі 3 снежня 1994 г. У дакуменце дзяржавы-ўдзельніцы абавязаліся прадухіляць
распаўсюджванне ядзернай зброі, а таксама набыццё, распрацоўку, вытворчасць, нака
пленне хімічнай і біялагічнай зброі, прытрымлівацца прынцыпаў рэжыма кантролю за
ракетнымі тэхналогіямі. Дакумент замацаваў гатоўнасць дзяржаў-удзельніц аказваць пад
трымку міжнародным рэжымам нераспаўсюджвання ядзернай, хімічнай, біялагічнай зброі.
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Сіманенка Пётр Мікалаевіч (нар. у 1952 г.) – украінскі палітычны дзеяч. У 1982–
1988 гг. – сакратар ЦК ЛКСМ Украіны. Затым на партыйнай рабоце: сакратар Мары
упальскага гаркама, сакратар, другі сакратар Данецкага абкама Кампартыі Украіны.
У 1991–1993 гг. – намеснік генеральнага дырэктара карпарацыі «Укруглемаш». З 1993 г. –
першы сакратар ЦК Кампартыі Украіны. З 1994 г. – народны дэпутат Украіны, кіраўнік
фракцыі камуністаў у Вярхоўнай Радзе. У 2009 г. – ініцыятар стварэння і лідар «Блока левых
і левацэнтрысцкіх сіл» Украіны.
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Януковіч Віктар Фёдаравіч (нар. у 1950) – украінскі дзяржаўны дзеяч. З 1969 г. – рабочы
Янакіеўскага металургічнага завода. З 1972 г. – электрык аўтабазы ВА «Арджанікідзэвугаль».
У 1980 г. уступіў у партыю і прызначаны дырэктарам аўтабазы. Да 1994 г. – намеснік ды
рэктара па матэрыяльна-тэхнічным забеспячэнні і транспарце Данецкага дзяржаўнага вы
творчага аб’яднання вугальнай прамысловасці, гендырэктар аб’яднання прадпрыемстваў
«Данбастрансрамонт». З 1996 г. – намеснік кіраўніка, з 1997 г. – кіраўнік Данецкай аблас
ной дзяржадміністрацыі. У 1999–2001 гг.– старшыня Данецкага абласнога савета. У 2002
і 2006 гг. – прэм’ер-міністр Украіны. З 2003 г. – старшыня Партыі рэгіёнаў. З 2010 г. –
прэзідэнт Украіны.
388

Карбальё Фелікс Леон – кубінскі дыпламат. У 2001–2005 гг. – Надзвычайны
і Паўнамоцны Пасол Кубы ў Рэспубліцы Беларусь. З 2008 гг. – Надзвычайны і Паўнамоцны
Пасол Кубы на Украіне.
389

Савет эканамічнай узаемадапамогі (СЭУ) – міжнародная міжурадавая арганізацыя
эканамічнай накіраванасці. СЭУ створана ў 1949 г. Балгарыяй, Венгрыяй, Польшчай,
Румыніяй, СССР і Чэхаславакіяй як альтэрнатыва інтэграцыйным планам краін Заход
няй Еўропы. Пазней да арганізацыі далучыліся Албанія, ГДР, Куба, В’етнам, Манголія.
Галоўнымі органамі СЭУ з’яўляліся – выканаўчы камітэт і Сакратарыят. Штаб-кватэра
арганізацыі знаходзілася ў г. Маскве. Мэтамі арганізацыі былі абвешчаны эканамічнае
і навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва паміж краінамі-ўдзельніцамі, садзеянне эканамічнаму
развіццю, ажыццяўленне і рэгуляванне бартэргана гандлю, стварэнне адзіных сістэм
сертыфікацыі. У 1991 г. паміж краінамі – ўдзельніцамі СЭУ быў падпісаны пратакол аб
роспуску Арганізацыі. Між тым шэраг структур, створаных у рамках СЭУ, дзейнічаюць
і ў цяперашні час – Міжнародны банк эканамічнага супрацоўніцтва, Міжнародны
інвестыцыйны банк.
390
Дагавор паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Куба аб дружалюбных адносінах
і супрацоўніцтве ад 3 верасня 2000 г. [3, дак. № 153].
391

Пагадненне паміж дзяржавамі – удзельніцамі Паўночнаатлантычнага дагавора
і іншымі дзяржавамі, якія ўдзельнічаюць у праграме «Партнёрства дзеля міру», аб статусе
іх сіл і Дадатковы пратакол да яго былі падпісаны 19 чэрвеня 1995 г. у Бруселі. Гэтае Па
гадненне рэгулюе прававое палажэнне ваеннаслужачых і асобаў грамадзянскага кампанен
та, а таксама членаў іх сямей адной дзяржавы-ўдзельніцы на тэрыторыі другой дзяржавыўдзельніцы шляхам прымянення да іх палажэнняў Пагаднення паміж удзельнікамі
Паўночнаатлантычнага дагавора аб статусе іх сіл ад 19 чэрвеня 1951 г. (т. зв. Пагадненне
НАТА-СОФА). Пагадненне 1951 г., як і Пагадненне 1995 г., прадугледжвае абавязковае за
ключэнне спецыяльных двухбаковых пагадненняў наконт накіравання і прыёму ўзброеных
сіл паміж адпаведнымі дзяржавамі, вызначае статус узброеных сіл падчас іх знаходжання
на тэрыторыі адной з дзяржаў-удзельніц, прадугледжвае шэраг ільгот, якія тычацца ўвозу
і вывазу зброі, баявой тэхнікі, транспарту, іншых тавараў без мытных пошлін і падаткаў.
Пагадненне рэгулюе таксама пытанні юрысдыкцыі, адказнасці ў выпадку здзяйснення
правапарушэнняў ваеннаслужачымі на тэрыторыі прымаючай дзяржавы. Так, прымаючая
дзяржава ажыццяўляе крымінальную і дысцыплінарную юрысдыкцыю ва ўсіх выпадках,
акрамя злачынстваў, здзейсненых супраць маёмасці і бяспекі накіроўваючай дзяржавы,
а таксама пры выкананні імі іх службовых абавязкаў (у гэтых выпадках юрысдыкцыю будзе
ажыццяўляць дзяржава, якая накіравала гэтую асобу). Дадатковы пратакол да Пагаднення
1995 г. прадугледжвае адмову яго ўдзельнікаў ад прывядзення ў выкананне прыгавораў аб
пакаранні смерцю, якія былі вынесены адносна любога ваеннаслужачага або грамадзян
скай асобы другой накіроўваючай дзяржавы.
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Бэры (Berri) Набіх (нар. у 1938 г.) – ліванскі дзяржаўны і палітычны дзеяч. У часы
грамадзянскай вайны (1975–1990 гг.) – лідар апазіцыйнай прасірыйскай партыі «Амаль».
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З 1984 г. – міністр аднаўлення паўднёвых правінцый, потым міністр юстыцыі, электрычнасці
і водных рэсурсаў. Зноў увайшоў у склад урада ў 1989–1992 гг. З 1992 г. – старшыня Нацыя
нальнага сходу Лівана.
393

Караме (Karami, Karamé) Амар Абдул Хамід (нар. у 1934 г.) – ліванскі дзяржаўны
і палітычны дзеяч. Выхадзец з сям’і з багатымі палітычнымі традыцыямі (бацька Абдул
Хамід Караме кіраваў урадам у 1945 г., брат Рашыд Караме займаў пасаду прэм’ер-міністра
8 разоў). Палітыкай заняўся пасля забойства бацькі ў 1987 г. Першы раз заняў пасаду
прэм’ер-міністра ў 1990–1992 гг. Адначасова дэпутат парламента з 1991 г. Другі раз кіраваў
урадам у 2004–2005 гг. Прыхільнік цесных сувязей з суседняй Сірыяй.
394

Маецца на ўвазе рэзалюцыя Еўрапарламента ад 10 сакавіка 2005 г. У ёй адзначала
ся далейшае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, асуджаўся арышт членаў
апазіцыі і выказвалася патрабаванне іх вызвалення, асуджалася прымяненне супраць іх
рэпрэсій, закрыццё грамадскіх арганізацый, палітычных партый, СМІ. Змяшчалася патра
баване да Савета і Камісіі ЕС знайсці і замарозіць асабістыя рахункі прэзідэнта Беларусі
і яго паплечнікаў, пашырыць спіс асобаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю ЕС, аказ
ваць фінансавую дапамогу прадстаўнікам незалежнага грамадства пад эгідай Еўрапейскай
ініцыятывы за дэмакратыю і правы чалавека.
395

Сецэсія (лат. secessio) – выхад са складу дзяржавы (як правіла, федэратыўнай) якойнебудзь яе часткі (як правіла, суб’екта федэрацыі). Тэрмін у гэтым значэнні з’явіўся падчас
вайны ЗША за незалежнасць 1775–1783 гг. У час грамадзянскай вайны ЗША 1861–1865 гг.
сецэсію ажыццявілі Канфедэратыўныя Штаты Амерыкі. Права на сецэсію можа прызна
вацца правам дзяржавы ці не прызнавацца.
396
«Союзное Вече» – афіцыйнае выданне Парламенцкага сходу Саюзнай дзяржавы
Беларусі і Расіі. У Беларусі выдаецца як дадатак да «Народнай газеты», у Расіі – як асобнае
выданне. Выдаецца з 2000 г. Асвячае дзейнасць Парламенцкага сходу, асноўныя накірункі
супрацоўніцтва парламентаў Беларусі і Расіі, прапагандуе ініцыятывы адносна далейшай
інтэграцыі, асвячае найбольш актуальныя праблемы Саюзнай дзяржавы.
397

Чаргінец Мікалай Іванавіч [3, заўвага № 80].
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Чан Дык Лыонг [3, заўвага № 133].

399

Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб афіцыйным візіце ў Рэспубліку Беларусь
Прэзідэнта Сацыялістычнай Рэспублікі В’етнам Чан Дык Лыонга ад 1 верасня 1998 г. [3,
дак. № 72].
400

Фан Ван Кхай [3, заўвага № 220].

401

«Каляровыя рэвалюцыі» – серыя масавых вулічных беспарадкаў і шырокіх пратэстаў
насельніцтва Грузіі, Украіны і Кіргізіі, у выніку якіх адбылася змена ўлады ў гэтых
постсавецкіх дзяржавах. Назву «каляровыя» такія рэвалюцыі атрымалі за выкарыстанне
ў якасці сімвалаў ідэнтыфікацыі аднадумцаў пэўных колераў, кветак і г. д. (Украіна – аран
жавы колер, Грузія – ружа, Кіргізія – цюльпан). Падставай для пачатку гэтых рэвалюцый
была нязгода прайграўшага боку з вынікамі парламенцкіх або прэзідэнцкіх выбараў, які
заклікаў сваіх прыхільнікаў да правядзення масавых мітынгаў пратэсту і дэманстрацый і
паўторнага галасавання або новых выбараў. «Каляровыя рэвалюцыі» на прасторах СНГ
мелі месца ў Грузіі (рэвалюцыя ружаў – 2003 г.), Украіне (аранжавая рэвалюцыя – 2004 г.),
Кіргізіі (цюльпанавая рэвалюцыя –2005 г.). У Грузіі ў выніку новых прэзідэнцкіх выбараў
2004 г. да ўлады прыйшоў М. Саакашвілі. На Украіне ў выніку новага туру прэзідэнцкіх
выбараў перамогу атрымаў В. Юшчанка. У выніку цюльпанавай рэвалюцыі ў Кіргізіі
прэзідэнт А. Акаеў вымушаны быў пакінуць краіну, а новым прэзідэнтам быў абраны адзін
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з лідараў апазіцыі К. Бакіеў. У красавіку 2010 г. масавыя беспарадкі ў Кіргізіі прывялі да
чарговай змены ўлады і ўцёку з краіны прэзідэнта К. Бакіева.
402

Мальцаў Леанід Сямёнавіч (нар. у 1949 г.) – беларускі дзяржаўны і ваенны дзеяч.
У 1971–1976 гг. – камандзір мотастралковага ўзвода, роты, батальёна Групы савецкіх войскаў
у Германіі. У 1979 – 1990 гг. – на камандна-штабных пасадах, у тым ліку камандзір палка,
дывізіі Далёкаўсходняй ваеннай акругі. У 1990–1992 гг. – слухач Ваеннай акадэміі Генераль
нага штаба Узброеных Сіл СССР-РФ. У 1992–1993 гг. – першы намеснік камандуючага 28-й
агульнавайсковай арміяй, у 1993–1994 гг. – камандуючы 28-га армейскага корпуса Узбро
еных Сіл Рэспублікі Беларусь (УС РБ). У 1994 г. – начальнік Галоўнага штаба Узброеных
Сіл Рэспублікі Беларусь – першы намеснік міністра абароны. У 1995–1996 і 2001–2009 гг. –
Міністр абароны Рэспублікі Беларусь. З 1997 г. – першы намеснік начальніка Штаба па
каардынацыі ваеннага супрацоўніцтва дзяржаў – удзельніц СНД. З 2000 г. – намеснік,
з 2009 г. – дзяржаўны сакратар Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь. У лістападзе 2012 г. –
в. а. старшыні КДБ Беларусі.
403
Сусветная арганізацыя аховы здароўя (СААЗ) – міжнародная няўрадавая арганізацыя,
спецыялізаваная ўстанова ААН. Заснавана ў 1948 г. пасля ўступлення ў сілу яе Статута.
У адпаведнасці са Статутам мэтай арганізацыі з’яўляецца «дасягненне ўсімі народамі як
мага вышэйшага ўзроўню здароўя». СААЗ трактуе здароўе ў шырокім сэнсе, маючы на
ўвазе фізічнае, разумовае і сацыяльнае здароўе. Дзейнасць СААЗ накіравана на вырашэнне
трыадзінай задачы: прадстаўленне паслуг у міжнародным маштабе, аказанне дапамогі асоб
ным краінам і заахвочванне медыцынскіх даследаванняў. Вышэйшы орган СААЗ – Сусвет
ная асамблея аховы здароўя, сесіі якой склікаюцца штогод. Выканаўчы орган – Выканаўчы
камітэт, які складаецца з прадстаўнікоў 34 дзяржаў-членаў. Адміністрацыйны орган – Са
кратарыят на чале з Генеральным сакратаром. Штаб-кватэра арганізацыі знаходзіцца ў Жэ
неве. У СААЗ уваходзяць 192 дзяржавы. У СААЗ існуюць 6 рэгіянальных арганізацый, у тым
ліку ў Еўропе. БССР была адной з дзяржаў-заснавальніц СААЗ, аднак у перыяд 1949–1990 гг.
не прымала актыўнага ўдзелу ў яе дзейнасці і лічылася «неактыўным членам». У 1992 г.
Рэспубліка Беларусь аднавіла актыўнае членства ў СААЗ, рэгулярна ўдзельнічае ў рабоце
сесій Сусветнай асамблеі аховы здароўя і Еўрапейскага рэгіянальнага бюро СААЗ. Мэтай
супрацоўніцтва Беларусі з СААЗ з’ўляецца забеспячэнне, абапіраючыся на сусветны вопыт,
найбольш спрыяльных умоў для развіцця аховы здароўя ў краіне. Паміж Рэспублікай Бе
ларусь і СААЗ заключана Базавае пагадненне аб усталяванні тэхнічнага кансультатыўнага
супрацоўніцтва (уступіла ў сілу 17 жніўня 2000 г.). Узаемадзеянне ажыццяўляецца на пад
ставе 2-гадовых праграм па такіх прыярытэтных для Беларусі кірунках, як рэформа сістэмы
аховы здароўя, здароўе маці і дзіцяці, наступствы аварыі на ЧАЭС, барацьба з інфекцыйнымі
захворваннямі, медыкаментозная палітыка.
404

Грызлоў (Грызлов) Барыс Вячаслававіч (нар. у 1950 г.) – расійскі дзяржаўны і палітычны
дзеяч. З 1977 г. – вядучы канструктар ленінградскага вытворчага аб’яднання «Электронпры
бор». У 1996–1999 гг. працаваў у сферы вышэйшай адукацыі. З 1999 г. – дэпутат Дзярждумы.
У 2000 г. – кіраўнік фракцыі «Адзінства» ў Дзярждуме. У 2001–2003 гг. – міністр унутраных
спраў РФ. У 2002 г. – старшыня вышэйшага савета партыі. У 2003–2011 гг. – старшыня
Дзяржаўнай думы РФ. З 2011 г. – пастаянны член Савета Бяспекі РФ. З 2012 г. – старшыня
Назіральнага савета дзяржкарпарацыі «Росатом».
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Райс (Rice) Кандаліза (нар. у 1954 г. ) – дзяржаўны дзеяч ЗША, дыпламат. Пры
адміністрацыі Д. Буша-старшага (1989–1993 гг.) – саветнік прэзідэнта па справах СССР
і Усходняй Еўропы. У 1993–1999 гг. – прарэктар Стэнфардскага ўніверсітэта, прафесар, до
ктар паліталогіі. У час першага тэрміну прэзідэнцтва Д. Буша-малодшага (2001–2005 гг.) –
саветнік прэзідэнта па нацыянальнай бяспецы. Дзяржаўны сакратар ЗША ў 2005–2009 гг.
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Даклад аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі быў разгледжаны ў сакавіку 2005 г.
на пасяджэнні 61-й сесіі Камісіі па правах чалавека ААН. Ён быў падрыхтаваны Спецы
яльным дакладчыкам па правах чалавека ў Беларусі А. Севярынам (гэта пасада была ство
рана ў 2003 г.). У дакладзе Беларусь называлася бюракратычнай і аўтарытарнай дзяржавай,
якая рухаецца да дыктатуры. Адзначалася, што ў краіне парушаюцца правы няўрадавых
арганізацый, незалежных СМІ, а ўлады сілавымі метадамі распраўляюцца з пратэстуючымі.
Спецыяльны дакладчык адзначыў, што Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе
прымяняецца пакаранне смерцю. Сцвярджалася, што супрацоўнікі праваахоўных органаў
рэгулярна прымяняюць катаванні. Канстатавалася, што Беларусь «мае вялікія праблемы
з нацыянальнай ідэнтычнасцю». Спецыяльны дакладчык заклікаў міжнародную суполь
насць аказаць дапамогу беларускаму народу, стварыць міжнародную групу сяброў па правах
чалавека і спецыяльны фонд, а таксама рэкамендаваў правесці міжнародную канферэн
цыю, прысвечаную правам чалавека ў Беларусі. Даклад выклікаў незадаволенне і пра
тэсты як у прадстаўнікоў Беларусі, так і іншых краін, у першую чаргу Расіі. Прадстаўнік
Рэспублікі Беларусь у Камісіі С. Алейнік выказаў абурэнне адносна даклада Спецыяльнага
дакладчыка, назваў выказванні А. Севярына грубай і недвухсэнсоўнай знявагай і абразай
краіны і беларускага народа і запатрабаваў прабачэння з яго боку. На падставе даклада была
прынята рэзалюцыя ГА № 2005/13 ад 14 красавіка 2005 г.
407
Патрушаў (Патрушев) Мікалай Платонавіч (нар. у 1951 г.) – расійскі дзяржаўны дзе
яч. З 1975 г. – на службе ў контрвыведніцкім падраздзяленні ўпраўлення КДБ СССР па
Ленінградскай вобласці. У 1992–1994 гг. – міністр бяспекі Рэспублікі Карэліі, начальнік
упраўлення Федэральнай службы контрразведкі Расіі па Карэліі. У 1994–1998 гг. – начальнік
Упраўлення ўласнай бяспекі ФСБ РФ, намеснік кіраўніка Дэпартамента па арганізацыйнакадравай рабоце ФСБ РФ. З 1998 г. – начальнік Галоўнага кантрольнага ўпраўлення (ГКУ)
Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта РФ.
У 1998–1999 гг. – намеснік дырэктара ФСБ РФ, начальнік Дэпартамента эканамічнай
бяспекі. У 1999 г. – першы намеснік, в. а. дырэктара ФСБ РФ. У 1999–2008 гг. – дырэктар
ФСБ РФ. З 2008 г. – Сакратар Савета бяспекі Расійскай Федэрацыі.
408

Вегера Віктар Паўлавіч – дзяржаўны дзеяч Беларусі. З 2005 г. – Першы намеснік
старшыні КДБ Рэспублікі Беларусь па контрразведвальнай дзейнасці, кіраўнік галоўнага
ўпраўлення контрразведвальнай дзейнасці.
409
Ахметаў (Ахметов) Даніял Кенжатаевіч (нар. у 1954 г.) – дзяржаўны дзе
яч Казахстана. Працоўную дзейнасць пачаў майстрам, затым працаваў прарабам на
домабудаўнічым камбінаце трэста «Паўладаржылстрой». З 1983 г. – намеснік галоўнага
інжынера камбіната «Экібастузшахтастрой». З 1987 г. – намеснік старшыні выканка
ма Экібастузскага гарадскога савета народных дэпутатаў. У 1991–1992 гг. – кіраўнік трэ
ста «Экібастузэнергажылпрамстрой». У 1992–1993 гг. – кіраўнік Экібастузскай гарад
ской адміністрацыі. У 1993–1997 гг. – акім Паўладарскай вобласці (да 1995 г. – кіраўнік
Паўладарскай абласной адміністрацыі). У 1997–1999 гг. – акім Паўночна-Казахстанскай
вобласці. З 1999 г. – намеснік, са снежня 2000 г. – першы намеснік прэм’ер-міністра
Рэспублікі Казахстан. У 2001 г. – акім Паўладарскай вобласці. У 2003–2007 гг. – прэм’ерміністр Казахстана. З 2007 г. – міністр абароны. У 2009 г. вызвалены ад займаемай пасады.
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Шырак (Chirac) Жак [3, заўвага № 137].
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Шродэр (Schröeder) Герхард [3, заўвага № 120].
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Саакашвілі Міхаіл (нар. у 1967 г.) – грузінскі палітычны і дзяржаўны дзеяч. У 1992 г.
скончыў Кіеўскі інстытут міжнародных адносін. У 1995 г. абараніў доктарскую дысерта
цыю ва ўніверсітэце імя Дж. Вашынгтона (Вашынгтон). Працаваў у Нарвежскім інстытуце
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правоў чалавека ў Осла, Нью-Ёркскай юрыдычнай фірме. З 1995 г. – дэпутат парламента ад
партыі «Саюз грамадзян Грузіі». У 1998 г. узначаліў яе парламенцкую фракцыю. З 2000 г. –
прадстаўнік Грузіі ў ПАСЕ. У 2000–2001 гг. – міністр юстыцыі Грузіі. З 2002 г. – старшыня
заканадаўчага сходу Тбілісі. Старшыня партыі «Адзіны нацыянальны рух», адзін з лідараў
рэвалюцыі ружаў, у выніку якой быў адхілены ад улады Э. Шэварнадзэ. З 2004 г. – прэзідэнт
Грузіі.
413

Рэзалюцыя 53/77 н «Рэгіянальнае раззбраенне», прынятая на пленарным пасяджэнні
53-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН па ініцыятыве Рэспублікі Беларусь ад 4 снежня 1998 г.
[3, дак. № 84].
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Заява Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі аб пачатку ваеннай аперацыі
НАТА супраць Саюзнай Рэспублікі Югаславіі ад 24 сакавіка 1999 г. [3, дак. № 101].
415

Міжнародная арганізацыя працы [2, заўвага № 22. С. 442].

416

Выступленне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі на Пленарным
пасяджэнні Саміту тысячагоддзя ад 15 верасня 2000 г. [3, дак. № 154].
417

Юй Чжэньцы – палітычны і дыпламатычны дзеяч КНР. У 1990-я гг. з’яўляўся часо
вым павераным у справах КНР ва Украіне, затым – саветнікам пасольства КНР у Расіі.
У 2002–2005 гг. – Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол КНР у Беларусі. У 2005–2009 гг. –
Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол КНР у Балгарыі. У цяперашні час – віцэ-прэзідэнт
Усекітайскага фонду міжнародных даследаванняў.
418

Лу Юнсян (нар. у 1942 г.) – палітычны і навуковы дзеяч КПК. Працоўную дзейнасць
пачаў у 1965 г. выкладчыкам Чжэцзянскага ўніверсітэта. У 1979–1981 гг. працаваў навуковым
супрацоўнікам у інстытуце гідраўлікі і пнеўматыкі ў Вестфальскім тэхнічным універсітэце.
У 1981–1983 гг. – дацэнт, у 1983–1985 гг. – прафесар, у 1985–1988 гг. – намеснік рэкта
ра, у 1988–1995 гг. – рэктар Чжэцзянскага ўніверсітэта. У 1993–1994 гг. – віцэ-прэзідэнт
Акадэміі навук Кітая. У 1994–1997 гг. – намеснік старшыні пастаяннага камітэта АНК.
У 1997 г. абраны прэзідэнтам АНК. З 2003 г. – намеснік старшыні Пастаяннага Камітэта
Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў. Член шматлікіх навуковых асацыяцый
і таварыстваў.
419

Чэнь Біндэ (нар. у 1941 г.) – ваенны дзеяч Кітая. У 1961 г. быў залічаны ў Народнавызваленчую армію Кітая, застаўся на ваеннай службе. З 1962 г. – член КПК. У 1971–
1973 гг. – намеснік дэкана факультэта ваеннай падрыхтоўкі. У 1974–1979 гг. – начальнік
штаба. У 1979–1982 гг. – вучоба ў Ваеннай акадэміі. У 1983–1985 гг. – вучоба ў Акадэміі
вышэйшага ваеннага камандавання. У 1991–1993 гг. – кіраўнік штаба Нанкінскай ваеннай
акругі. У 2004–2007 гг. – дырэктар Агульнага дэпартамента ўзбраенняў, кіраўнік касмічнай
праграмы Кітая. Член Цэнтральнага ваеннага савета КНР, генерал-палкоўнік. У цяперашні
час – начальнік Генеральнага штаба Народна-вызваленчай арміі Кітая.
420

Хэ Юн (нар. у 1940 г.) – палітычны дзеяч КНР. Працоўную дзейнасць пачаў у 1967 г.
У 1967–1970 гг. працаваў тэхнікам на заводзе вымяральных прыбораў і дакладнага машы
набудавання. У 1970–1975 гг. – дырэктар аддзела вытворчасці, у 1975–1978 гг. – дырэктар
палітычнага ўпраўлення, у 1978–1983 гг. – дырэктар гэтага завода. У 1983–1985 гг. – намеснік
дырэктара ўпраўлення па пытаннях навукі, тэхнікі і прамысловасці для нацыянальнай
абароны правінцыі Хубэй. У 1985–1986 гг. – дырэктар упраўлення кадраў у Міністэрстве
ваеннай прамысловасці. У 1986–1987 гг. – намеснік кіраўніка арганізацыйнага аддзела
ЦК КПК. У 1987–1992 гг. – намеснік міністра па наглядзе. У 1992–1997 гг. – член Паста
яннага камітэта Цэнтральнай камісіі КПК па праверцы дысцыпліны. У 1997–1998 гг. –
намеснік сакратара ЦК КПК па праверцы дысцыпліны. З 1998 г. – намеснік сакратара
ЦК КПК па праверцы дысцыпліны і міністр па наглядзе. З 2002 г. і ў цяперашні час – член
Сакратарыята ЦК КПК.
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Саюз палякаў на Беларусі (СПБ) – польская грамадская і культурная арганізацыя,
створаная ў чэрвені 1990 г. на базе Польскага культурна-асветніцкага таварыства імя
А. Міцкевіча (створана ў 1988 г. на Гродзеншчыне) і Польскага культурна-асветніцкага та
варыства «Polonia» (г. Мінск). Галоўныя задачы таварыства – падтрымка польскай школь
най справы, польскай культуры і традыцый, выданне друкаванай прадукцыі на польскай
мове. Месцазнаходжанне – г. Гродна. У сакавіку 2005 г. на VI з’ездзе СПБ новым кіраўніком
арганізацыі была абрана А. Борыс, кандыдатура якой не была прызнана беларускімі ўладамі,
на думку якіх выбары былі праведзены з парушэннямі. 27 жніўня 2005 г. у Ваўкавыску быў
арганізаваны новы з’езд і праведзены чарговыя выбары. Новым старшынёй стаў І. Лучнік.
Супраць прызнання гэтых выбараў і кандыдатуры кіраўніка выступіла Польшча. З 2005 г.
СПБ фактычна раскалоўся на дзве арганізацыі: пад кіраўніцтвам А. Борыс і І. Лучніка
(у 2009 г. яго замяніў С. Сямашка).
422
«Ніва» — штотыднёвая газета, якая выдаецца беларускай меншасцю ў Польшчы. Га
зета заснавана ў 1956 г. у Беластоку Беларускім грамадска-культурным таварыствам. На па
чатку 1990-х гг. распаўсюджвалася і на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, аднак пачынаючы
з сярэдзіны 1990-х гг. згодна з міждзяржаўным пагадненнем распаўсюджванне ў Рэспубліцы
Беларусь спынілася. Некалькі разоў цярпела ад цэнзуры. Газета асвятляе штодзённае жыццё
беларусаў у Польшчы, дзейнасць грамадскіх арганізацый, друкуе матэрыялы па краязнаўстве,
змяшчае артыкулы, прысвечаныя актуальным падзеям на Беларусі. Выходзіць старонка для
дзяцей «Зорка», перыядычна змяшчаюцца тэматычныя ўкладкі.
423

«Часопіс» (Czasopis) – беларускі інфармацыйна-культурны часопіс, выдаецца
Аб’яднаннем беларускіх журналістаў у Польшчы. Выходзіць з красавіка 1990 г. у Бела
стоку на польскай і беларускай мовах. Выданне змяшчае штомесячны агляд грамадскапалітычных і культурных падзей на Беласточчыне, у Беларусі, Польшчы і ў свеце. Асвят
ляецца становішча беларускай нацыянальнай супольнасці, царкоўнае жыццё ў Польшчы
і на Беласточчыне, гісторыя праваслаўных прыходаў і цэркваў. «Czasopis» друкуе ўспаміны
ўдзельнікаў гістарычных падзей у Польшчы і Беларусі, артыкулы пра дзеячаў беларускай
культуры, творы беларускіх пісьменнікаў Беласточчыны. Друкуюцца дыскусійныя матэ
рыялы, лісты чытачоў, інтэрв’ю. У часопісе змяшчаюцца таксама: каляндар падзей, агляд
друку, рэцэнзіі, прэзентацыі.
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Гайнаўка – адзiн з найбольш значных цэнтраў беларускай культуры ў Польшчы. Па
водле вынікаў перапісу насельніцтва 2002 г., у Гайнаўцы – самая вялікая ўдзельная вага
беларусаў сярод усіх гарадоў Польшчы. У шэрагу школ і гімназій Гайнаўкі ў якасці дадатко
вага прадмета вывучаецца беларуская мова. У Гайнаўцы дзейнічаюць гімназія і ліцэй з аба
вязковым навучаннем беларускай мовы.
425
Бельск-Падляскі – горад у Польшчы, цэнтр павета ў Падляскім ваяводстве –
знаходзіцца на поўдзень ад Беластока. Беларусы разам з палякамі і ўкраінцамі з’яўляюцца
адной з трох галоўных нацыянальных груп, што жывуць у Бельску-Падляскім. У шэра
гу школ і гімназій горада вывучаецца беларуская мова. Дзейнічае ліцэй імя Браніслава
Тарашкевіча з абавязковым вывучэннем беларускай мовы.
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Беларускае грамадска-культурнае таварыства (БГКТ) – грамадская арганізацыя
беларусаў у Польшчы, якая праводзіць культурна-асветніцкую работу сярод беларуска
га насельніцтва Польшчы. Заснавана ў 1956 г. З 1957 г. таварыства вядзе радыёперадачы
на беларускай мове. Займаецца арганізацыяй шматлікіх мерапрыемстваў (конкурсаў
выканаўцаў беларускай песні, аглядаў фальклорных калектываў і інш.). Пры БГКТ пра
цуюць літаратурна-мастацкае аб’яднанне «Белавежа», каля 35 калектываў мастацкай
самадзейнасці, клубы, бібліятэкі. Таварыства выдае «Беларускі каляндар», рэпертуар
ныя зборнікі, з’яўляецца заснавальнікам штотыднёвай газеты «Ніва». Месцазнаходжанне
Галоўнага праўлення – г. Беласток (Польшча).
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Маецца на ўвазе Еўрапейская палітыка добрасуседства (EПД) – новы элемент агуль
най знешняй палітыкі ЕС, мэта якога – даць магчымасць краінам-суседзям скарыстацца
тымі выгадамі, якія дае пашырэнне ЕС 2004 і 2007 гг. дзеля ўмацавання стабільнасці, бяспекі
і паляпшэння дабрабыту для ўсіх зацікаўленых бакоў. ЕПД накіравана на прадухіленне но
вых раздзяляльных ліній паміж пашыраным Еўрасаюзам і яго суседзямі і на тое, каб даць
ім магчымасць удзельнічаць у розных мерапрыемствах, якія праводзяцца ЕС, праз больш
цеснае супрацоўніцтва ў галіне палітыкі, бяспекі, эканомікі і культуры. ЕПД не кранае
пытанне патэнцыяльнага членства. Яна мае на ўвазе прывілеяваныя стасункі з суседзямі,
якія будуюцца на падставе ўзаемнай прыхільнасці да агульных каштоўнасцей у галіне
законнасці, эфектыўнага кіравання, выканання правоў чалавека, у тым ліку правоў мен
шасцей, развіцця добрасуседскіх адносін і прынцыпаў рыначнай эканомікі і ўстойлівага
развіцця. ЕПД рэалізуецца на падставе ўзгодненых Планаў дзеянняў паміж ЕС і асобнымі
краінамі-суседзямі, якія вызначаюць асноўныя напрамкі канкрэтнай дзейнасці: палітычны
дыялог і рэфармаванне; гандаль і мерапрыемствы па падрыхтоўцы партнёраў да паступо
вага павелічэння іх прысутнасці на ўнутраным рынку Еўрасаюза; правасуддзе і ўнутраныя
справы; энергетыка, транспарт, развіццё інфармацыйных тэхналогій, ахова навакольнага
асяроддзя, навука і інавацыйная дзейнасць; сацыяльная палітыка і народная дыпламатыя.
Рэспубліка Беларусь пазітыўна ацаніла ЕПД, аднак План дзеянняў паміж ЕС і Беларуссю не
быў заключаны. У маі 2009 г. Беларусь далучылася да праграмы ЕС «Усходняе партнёрства».
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Фрадкоў (Фрадков) Міхаіл Яфімавіч (нар. у 1950 г.) – расійскі дзяржаўны і палітычны
дзеяч. З 1973 г. – супрацоўнік Пасольства СССР у Індыі. З 1984 г. – на кіруючых па
садах у Дзяржаўным камітэце СССР па знешнеэканамічных сувязях і Міністэрстве
знешнеэканамічных сувязей. У 1991 г. – прадстаўнік Расіі пры GATT у Жэневе. З 1992 г. –
намеснік, першы намеснік міністра знешнеэканамічных сувязей РФ. У 1997–2000 гг. –
міністр знешнеэканамічных сувязей РФ. У 2000 г. – першы намеснік сакратара Савета
Бяспекі РФ. З 2001 г. – дырэктар Федэральнай службы падатковай паліцыі Расіі. З 2003 г. –
прадстаўнік Расіі ў Еўрапейскім саюзе. У 2004–2007 гг. – старшыня ўрада РФ. З 2007 г. –
дырэктар Службы знешняй разведкі РФ.
429

Турма ў Гуантанама знаходзіцца на бестэрмінова арандаванай ваеннай базе ЗША
ў заліве Гуантанама (Куба) і ўяўляе сабою лагер для асобаў, абвінавачаных уладамі ЗША
ў розных злачынствах. Турма створана ў 2002 г., калі туды былі дастаўлены 20 чалавек з
Афганістана, якія абвінавачваліся ва ўдзеле ў баявых дзеяннях на баку ісламскіх тэрарыстаў.
Пазней у турму накіраваны больш 700 чалавек, захопленых падчас амерыканскіх аперацый у
Афганістане і Іраку (большасць з іх – грамадзяне Саудаўскай Аравіі, Афганістана, Йемена).
Па даных арганізацыі «Міжнародная амністыя», большасць зняволеных утрымлівалася без
прад’яўлення абвінавачванняў, падвяргаліся катаванням (імітацыя ўтаплення, пазбаўленне
сну, сэнсарная дэпрывацыя, прымяненне сілы і інш.). У студзені 2009 г. уладамі ЗША было
прынята рашэнне аб расфармаванні турмы, але выканана яно не было.
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бен Ладэн Усама (1957–2011 г.) – міжнародны тэрарыст, лідар ісламскай тэрарыстыч
най арганізацыі «Аль-Каіда». У 1973 г. далучыўся да адной з ісламскіх фундаменталісцкіх
груповак. З 1979 г. – удзельнік грамадзянскай вайны ў Афганістане. У 1990 г. стварыў рады
кальную тэрарыстычную ісламскую групоўку «Аль-Каіда». У 1994 г. урад Саудаўскай Аравіі
пазбавіў яго грамадзянства. У 1996 г. далучыўся да руху талібаў, якім аказаў фінансавую пад
трымку. Арганізатар шэрагу тэрарыстычных актаў, у тым ліку нападу на ЗША 11 верасня
2001 г. Прызнаны ў ЗША і іншых краінах «тэрарыстам № 1». Знішчаны ў выніку аперацыі
спецслужб ЗША.
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Мілошавіч Слабадан [3, заўвага № 106].

432

Бразаускас Альгірдас Міколас [3, заўвага № 49].
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Еханураў Юрый Іванавіч (нар. у 1948 г.) – украінскі дзяржаўны дзеяч. З 1978 г. –
начальнік трэста «Киевгорстройкомплект». У 1985–1988 гг. – начальнік трэста
«Буддэталяў». У 1991–1993 гг. – намеснік старшыні Кіеўскай гарадской адміністрацыі.
У 1993–1994 гг. – намеснік міністра эканомікі Украіны. У 1994–1997 гг. – старшыня Фонду
дзяржаўнай маёмасці Украіны. У 1997 г. – міністр эканомікі. У 1997–1998 гг. – старшы
ня Дзяржкамітэта па развіцці прадпрымальніцтва. З 1998 г. – дэпутат Вярхоўнай Рады
Украіны. У 1999–2001 гг. – першы намеснік прэм’ер-міністра Украіны. У 2001–2002 гг. –
упаўнаважаны Прэзідэнта Украіны па пытаннях адміністрацыйнай рэформы. З 2002 г. –
старшыня Камітэта па пытаннях прамысловай палітыкі і прадпрымальніцтва. З 2005 г. –
прэм’ер-міністр Украіны. У 2007–2009 гг. – міністр абароны. У 2009–2010 гг. – першы
намеснік Кіраўніка Сакратарыята Прэзідэнта Украіны. З 2009 г. – кіраўнік Кіеўскай гарад
ской арганізацыі партыі «Наша Украіна».
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Арганізацыя чарнаморскага эканамічнага супрацоўніцтва (АЧЭС) – міжнародная
міжурадавая рэгіянальная арганізацыя. Заснавана ў 1999 г. на базе Дагавора аб чарнаморскім
эканамічным супрацоўніцтве, заключаным у 1992 г. Асноўнай мэтай арганізацыі абвешчана
супрацоўніцтва паміж краінамі рэгіёна па шырокім коле пытанняў (сельская гаспадарка,
фінансы, барацьба са злачыннасцю, культура, дапамога ў надзвычайных сітуацыях, энер
гетыка, навакольнае асяроддзе, ахова здароўя і фармацэўтыка, навука і тэхналогіі, турызм,
транспарт, эканамічнае развіццё і інш.), для чаго ствараюцца часовыя спецыялізаваныя ра
бочыя групы. Галоўнымі органамі АЧЭС з’яўляюцца Пастаянны міжнародны сакратарыят,
Савет міністраў замежных спраў. У 2010 г. членамі арганізацыі з’яўляліся 12 краін: Азер
байджан, Албанія, Арменія, Балгарыя, Грэцыя, Грузія, Малдова, Расія, Сербія (далучыла
ся да арганізацыі ў 2004 г.), Румынія, Турцыя, Украіна. Месцазнаходжанне Арганізацыі –
г. Стамбул.
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Маецца на ўвазе Заключэнне Савета ЕС адносна Беларусі ад 7 лістапада 2005 г. У ім вы
казвалася заклапочанасць далейшым пагаршэннем сітуацыі з правамі чалавека і палітычнымі
свабодамі ў Беларусі, што выражалася ў ганеннях супраць палітычных партый, незалежных
СМІ і грамадскіх арганізацый. Напярэдадні маючых адбыцца ў пачатку 2006 г. прэзідэнцкіх
выбараў ЕС заклікаў беларускія ўлады правесці іх згодна з міжнароднымі стандартамі
і запрасіць назіральнікаў АБСЕ. Савет падкрэсліў сваю гатоўнасць падтрымліваць дэма
кратыю і правы чалавека ў Беларусі праз наладжванне цесных сувязей паміж еўрапейскімі
і беларускімі партыямі; падтрымку незалежных СМІ ў рамках еўрапейскага інструмента
Еўрапейскай ініцыятывы для дэмакратыі і правоў чалавека на 2005–2006 гг., а таксама
праз ЕІПД. Савет прапанаваў у выпадку неналежнага правядзення выбараў увесці візавыя
абмежаванні і замарозіць рахункі вышэйшых беларускіх чыноўнікаў, а таксама выказаўся за
цеснае супрацоўніцтва па беларускай праблематыцы з іншымі партнёрамі, у першую чаргу
ЗША і Расіяй.
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Шпілеўскі Аляксандр Францавіч (нар. у 1953 г.) – беларускі дзяржаўны дзеяч. У 1974–
1992 гг. служыў у органах КДБ на розных пасадах, начальнік аддзялення Мінскага гарад
скога ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. У 1992–1996 гг. – начальнік
упраўлення, начальнік інспекцыі Кантрольнай палаты Рэспублікі Беларусь па г. Мінску.
У 1996 г. – дэпутат Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 13-га склікання. У 1996–
2001 гг. – дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 1-га
і 2-га скліканняў, намеснік старшыні камісіі па міжнародных справах і сувязях з СНД.
У 2001 г. – памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь – галоўны інспектар па г. Мінску.
З 2001 г. – старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта Рэспублікі Беларусь.
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Дахійскі раўнд перагавораў стаў чарговым этапам на шляху да ўдасканальвання
сістэмы сусветнага гандлю з моманту падпісання ў 1947 г. Генеральнага пагаднення па тары
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фах і гандлі. Ён пачаўся ў 2001 г. у сталіцы Катара г. Доха па ініцыятыве СГА. Планавалася,
што да канца 2005 г. дзяржавы – ўдзельніцы СГА зацвердзяць пакет пагадненняў па зніжэнні
прамысловых тарыфаў, паслуг, гандлёвых аспектах правоў інтэлектуальнай уласнасці,
правілах СГА па субсідыях і антыдэмпінгу і па пытаннях сельскай гаспадаркі. Аднак пера
гаворы праходзілі складана. Істотныя спрэчкі ўзніклі па пытаннях гандлю сельскагаспа
дарчай прадукцыяй. Развітыя краіны абяцалі знізіць памер фінансавай падтрымкі ўласным
вытворцам сельгаспрадукцыі ўзамен за згоду краін, што знаходзіліся на шляху развіцця,
знізіць мытныя пошліны на імпарт адпаведнай прадукцыі. Аднак шэраг краін (у т. л. Індыя,
Кітай, Інданезія, Бразілія) выказаўся супраць гэтых прапаноў, спаслаўшыся на тое, што
яны больш карысныя для развітых дзяржаў. Яшчэ больш ускладніў ход перагавораў сусвет
ны фінансавы і эканамічны крызіс 2008 г. Як вынік, Дахійскі раўнд перагавораў лічыцца
незавершаным дагэтуль.
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Хуан Цзюй (1938–2007 гг.) – дзяржаўны дзеяч КНР. Працоўную дзейнасць пачаў
у 1963 г. З 1966 г. – член КПК. У 1963–1967 гг. працаваў тэхнікам на машынабудаўнічым
заводзе (г. Шанхай). У 1967–1977 гг. – тэхнік металургічнага завода «Чжунхуа» ў г. Шанхаі.
У 1977–1980 г. – намеснік дырэктара завода «Чжунхуа» і адначасова намеснік старшыні
рэвалюцыйнага камітэта. У 1980–1982 гг. – намеснік дырэктара Шанхайскай кампаніі ма
шынабудавання. У 1982–1983 гг. – намеснік старшыні першага Шанхайскага ўпраўлення
машынабудаўнічай і электратэхнічнай прамысловасці. У 1983–1984 гг. – член шанхай
скага гаркама КПК. У 1985–1991 гг. – намеснік сакратара шанхайскага гаркама і віцэ-мэр
Шанхая. У 1991–1994 гг. – мэр Шанхая. У 1994–1995 гг. – сакратар шанхайскага гаркама.
У 2002 г. – член Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК КПК. У 2003–2007 гг. – віцэ-прэм’ер
Дзяржсавета КНР (курыраваў пытанні фінансаў і банкаў).
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У Банго (нар. у 1941 г.) – дзяржаўны дзеяч КНР. Працоўную дзейнасць пачаў у 1967 г.
У 1967–1976 гг. – рабочы, тэхнік і пазней кіраўнік тэхнічнага аддзела Трэцяга электралампа
вага завода (г. Шанхай), а ў 1976–1978 гг. – дырэктар гэтага ж завода. У 1978–1979 гг. – намеснік
дырэктара Шанхайскай кампаніі электронных элементаў. У 1979–1981 гг. – намеснік ды
рэктара Шанхайскай кампаніі электравакуумных элементаў. У 1981–1983 гг. – намеснік
сакратара Камітэта КПК Шанхайскага ўпраўлення прыборабудавання і тэлекамунікацый.
З 1983 г. – член шанхайскага гаркама, з 1985 г. – намеснік сакратара гаркама і ў 1991–
1995 гг. – сакратар гаркама г. Шанхая. З 1992 г. – член Палітбюро ЦК КПК. У 1994–1995 гг. –
член Сакратарыята ЦК КПК. З 1995 г. – віцэ-прэм’ер Дзяржсавета КНР, з 1998 г. – сакратар
Цэнтральнага рабочага камітэта па справах буйных прадпрыемстваў. У 2003–2013 гг. – член
Пастаяннага камітэта Палітбюро ЦК КПК, старшыня Пастаяннага камітэта Усекітайскага
сходу народных прадстаўнікоў. З 2013 г. – у адстаўцы.
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Лю Ці (нар. у 1942 г.) – палітычны дзеяч КНР. Працоўную дзейнасць пачаў у 1968 г.
інжынерам на металургічным заводзе г. Шанхая, дзе працаваў да 1993 г., займаючы розныя
пасады. У 1993–1998 гг. – міністр па пытаннях металургічнай індустрыі. У 1999–2002 гг. –
мэр г. Пекіна. З 2002 г. – член Палітбюро ЦК КПК. У 2007–2008 гг. – прэзідэнт кітайскага
алімпійскага камітэта. Сакратар гаркама г. Пекіна.
441
«Российская газета» – афіцыйны друкаваны орган урада Расійскай Федэрацыі. Газета
заснавана Вярхоўным Саветам РФ, першы нумар выйшаў 11 лістапада 1990 г. У 1993 г. пасля
кастрычніцкіх падзей паўнамоцтвы заснавальніка перададзены ўраду Расіі. Тыраж – больш
чым 400 тыс. экз. Галоўны рэдактар газеты з 2001 г. – Уладзіслаў Фронін (Фронин), які ў
1996–2001 гг. быў намеснікам галоўнага рэдактара, у 1988–1995 гг. – галоўным рэдактарам
газеты «Комсомольская правда».
442

Чубайс (Чубайс) Анатоль Барысавіч (нар. у 1955 г.) – расійскі палітычны і дзяржаўны
дзеяч. У 1977–1982 гг. – інжынер, асістэнт Ленінградскага інжынерна-эканамічнага
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інстытута (ЛІЭІ). У 1982–1990 гг. – дацэнт ЛІЭІ. У 1990 г. – намеснік, першы намеснік
старшыні выканкама Ленсавета. У 1991 г. – старшыня Дзяржаўнага камітэта РФ па
кіраванні дзяржаўнай маёмасцю. У 1992 г. – намеснік старшыні Урада РФ. З 1993 г. – дэ
путат Дзяржаўнай думы. У 1994–1996 гг. – першы намеснік старшыні Урада РФ па пытан
нях эканамічнай і фінансавай палітыкі. У 1996 г. кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта РФ.
У 1997 г. – першы намеснік старшыні Урада РФ, міністр фінансаў. У 1997–1998 гг. – член
Савета Бяспекі РФ. У 1998–2008 гг. – старшыня Праўлення РАА «ЕЭС Расіі». У 2000 г. –
сустаршыня Каардынацыйнага савета Агульнарасійскай палітычнай арганізацыі «Саюз
правых сіл». З 2008 г. – генеральны дырэктар Расійскай карпарацыі нанатэхналогій, член
міжнароднага назіральнага савета банка J. P. Morgan Chase.
443

Абасаў (Абассов) Абас (нар. у 1949 г.) – дзяржаўны дзеяч Азербайджана. Скончыў
Азербайджанскі сельскагаспадарчы інстытут. У 1982–1989 гг. – намеснік Старшыні
Дзяржкамітэта птушкаводства Узбекскай ССР. У 1989–1990 гг. – генеральны дырэктар
Апшэронскага аб’яднання птушкагадоўлі. У 1990–1991 гг. – першы сакратар Апшэрон
скага райкама КП Азербайджана. У 1991–1992 гг. – Дзяржаўны саветнік Азербайджан
скай Рэспублікі. У 2002–2006 гг. – першы намеснік прэм’ер-міністра Азербайджана.
У 2000–2006 гг. – член Эканамічнага савета СНД. З 2006 г. – у адстаўцы, узначальвае Фонд
падтрымкі прадпрымальніцтва «Дзелавая садружнасць» у Маскве.
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ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК
Абассов А. 572
Абдалла бен Халиф аль-Тани 46
Абу Бакр Юнис Джабер (гл. Джабер
А. Юнис)
Адвани Л. 269
Акаев А. А. 103, 391
Алиев Г. А. 144, 168, 572
Алферов Ж. И. 266
Альбертини Г. 386
Аннан К. 136, 137, 142
Антоньоне Р. 130
Арафат Я. 180, 323
аль-Атри М. 237
аль-Сабах аль-Ахмед аль-Джабер 249
аль-Сабах Насэр аль-Мухамед аль-Ахмед
248, 249
Асад Б. Х. 334
Ахметов Д. 518
Ахрамчук А. Н. 237

Бадер аль-Хумаиди 249
Бандажевский Ю. И. 241
Баучер Р. 462
Башир Амар Хасан Ахмед 37, 440, 441
Беллами К. 274
Бен-Иегуда Э. 338
Берендт В. 53, 162, 241
Берлускони С. 129
Бернатович Т. 413
Берри Н. 477
Блэр Э. 171, 298
Бордюжа Н. Н. 377, 378
Боунгнанга Ворачитха 106
Бригадин П. И. 224
Брозаускас А. М. (Бразаускас) 547
Буне Н. 90, 91
Бусэ Ф. Г. 184
Бутько М. 528, 538
Бучак А. 529, 538
Буш Дж. У. 34, 62, 63, 171, 172, 298, 460, 476,
519

Ваджпаи А. Б. 269
Вегера В. 517
Вейцман Х. А. 338
Вейцман Э. 339
Виерсма Я. 53
Вик Х.-Г. 7, 50, 72, 186
Витащик К. 529, 537, 538
Войтович А. П. 53,97, 98, 236, 244, 278
Воронин В. Н. 103
Ворсин Я. М. 224

Гайсёнок В. 503
Гартный Т. 265
Герасименко А. М. 19, 31, 215, 318, 343
Гончарик В. И. 171
Горис С. 107
Гречка И. 266
Григорьев В. В. 262, 356
Гринсток Дж. 274
Грызлов Б. В. 512
Гуляко Л. П. 224, 262

Даковский П. 397
Даниэли М. 242
Диуф Ж. 285, 328, 329, 563
Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах 248
Джабер А. Юнис 37, 111, 112
Джоши М. 269
ди Пьяцца Р. 129
Домейко И. 413
Дражин В. Н. 19, 203, 223, 224, 237, 239, 261
Дуве Ф. 145
Дэвис Т. 53, 162

Егоров В. 542
Ельцин Б. Н. 231, 283, 394, 453
Ермошин В. В. 52, 97, 98, 101, 105, 106, 11,
119, 120
Ермошина Л. М. 53
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Есина М. Ю. 125
Ехануров Ю. И. 548, 549

Жасан А. 246

Зайченко Н. П. 237, 239, 286
Заметалин В. П. 62

Иванов И. С. 349, 350–352
Иванов О. 279
Иванченко М. М. 237
Игеланд Я. 336, 506
Игнатьев С. М. 313
Идрис К. Э. 39,312, 313, 335
Каддафи М. 111, 112
Калам А. М. 269
Кану Халид Мохаммед Джасем 248
Караме А. 477
Карбальё Ф. Л. 470
Каримов И. А. 144
Касьянов М. М. 120, 182, 185
Кемпфер С. 129
Керуби М. 36
Кинах А. К. 120
Кисляк Г. 294
Кляйнерт М. 184
Кобяков А. В. 399, 446, 572
Ковриго Ф. П. 262
Козак М. 63, 165, 172
Козик Л. П. 206, 207
Коноплев В. Н. 161, 214, 236, 512
Корбут Н. П. 144, 249
Котович Г. 528, 538
Кочарян Р. С. 87, 88, 144, 202, 203, 391
Кравченко П. К. 237
Крайд Г. 130
Кристовский Г. В. 30, 71
Крылов И. А. 264
Крюгер Х.-К. 162
Кубиш Я. 145
Кудрин А. Л. 313
Кукан Э. 130
Купала Я. 265
Куцелай А. 489
Кучма Л. Д. 287, 324, 326, 379, 449

Лавицкий Г. 338, 343
Ламеко В. 262
Ленгсават С. 36, 105
Латушко П. П. 62, 168, 197, 226, 242, 243, 246,
266, 268, 536
Латыпов У. Р. 62, 249, 339
Лахуд Э. Дж. 416, 417, 476, 477
Либерман А. 340
Ли Пэн 66, 70
Логун А. 364
Лощинин В. В. 240
Лу Юнсян 525
Лужков Ю. М. 499, 542
Лукашенко А. Г. 5–18, 22, 25–29, 32, 33, 35,
38, 41–46, 50–52, 58, 63, 66, 69, 70, 72, 78,
87–89, 97–99, 101–104, 106, 107, 111, 112,
134, 137, 142, 144, 148, 169–173, 178–180,
182, 185, 202, 203, 205–211, 213, 220, 221,
225–232, 234, 240, 241, 244, 246–249, 267,
268, 272, 275–278, 280, 285, 287, 304, 306,
307, 311–314, 316, 323, 324, 326–332, 334–
336, 339, 353, 354, 356–358, 361, 366, 377–
396, 416, 417, 440, 441, 445–453, 458, 468,
470, 472, 474–478, 485, 492, 493, 495–503,
510–513, 517, 518, 523–527, 539–544, 547,
548, 557, 564–568, 570
Лучина С. М. 100
Люзенбергер Р. 188
Ляшук Г. 293
Лю Ци 565

Майор Ф. С. 407
Макаревич В. В. 52
Маккинли Б. 40, 383–385
Мальцев Л. С. 501, 526
Маргарян А. Н. 87
Мартынов С. Н. 146, 312, 336–338, 349,
351–353, 388, 389, 398, 446, 454, 463, 478,
518, 526, 527
Мацунами К. 236, 237
Мацуура К. 39, 221, 223–225, 415, 416
Мбеки Т. 237
Мижеи К. 239, 336
Миллер Л. 398
Милошевич С. 546
Михневич А. Ю. 31, 397, 531, 551
Мицкевич А. 398
Мишель Л. 166
Монтейру Р. 196
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Мохамад М. 285
Мясникович М. В. 55, 71, 237, 249

Назарбаев Н. А. 88, 103, 144, 169, 173, 287,
305, 324, 325, 391, 449, 517, 518
Наумов В. В. 452
Нгуен Ван Ан 244, 485
Нгуен Зи Ниен 244
Невыглас Г. Н. 397, 501
Новицкий Г. В. 34, 36, 114, 129, 144, 182, 184,
185, 268, 269, 312, 364, 397
Нонг Дык Мань 36, 243, 244, 485

Огинский М. К. 224, 413
Ольборски А. 537
Ошима К. 141, 178, 179, 274, 311, 506

Павличенко Д. В. 452
Павлович С. 188
Павловский А. А. 187, 189
Павляк Т. 31, 396
Пайфер С. 15, 168
Пархута А. 27, 174
Паси С. И. 33, 386–389, 468
Пастусяк Л. 398
Патрушев Н. П. 25, 516, 517
Перес Ш. 338–340
Перетт Г. 62
Петрович Н. 538
Пехота Я. 399
Пешич Д. 129
Писаревич В. 492
Подгайный М. В. 162, 224, 262, 279
Поль М. Л. 129
Попов В. А. 45, 97, 98, 102, 107, 196, 244,
388, 417
Посохов С. А. 52
Прокопович П. П. 144
Пургуридес Х. 452
Пурнелл Д. 62, 63
Путин В. В. 8, 26, 27, 89, 90, 102–104, 115,
119, 120, 143, 170–172, 180, 182, 185, 205–
209, 211, 213, 229, 230, 233–235, 240, 241,
258, 267, 275–278, 287, 301, 324, 325, 332,
333, 378–380, 382, 391, 395, 425, 447–449,
470, 492–494, 496–499, 503, 510, 511, 565–
567

Райс К. 513
Радзивилл 224
Рахмонов Э. Ш. 100–102, 144, 305, 391
Рогозин Д. О. 318
Рохан А. 130
Рыженков М. 529, 538

Саакашвили М. 519
Савиных А. 333, 354
Саддам Х. 8, 22, 296, 546
Сахаров А. Д. 408, 409
Северин А. 53, 145
Селезнев Г. Н. 219, 220, 276
Сердюков В. П. 206
Сиваков Ю. Л. 452
Сивец М. 397
Сидорский С. С. 30, 34, 36, 237, 249, 267, 385,
386, 397, 440, 441, 480, 486, 539, 547, 548, 572
де Силва, Луис Инасио Лула 457
Симоненко П. 468
Синх Я. 269
Скорбеж А. А. 52
Скорина Ф. 263, 266
Солана Х. 243, 462
Солодкина М. 340
Стотт П. 413
Сумар К. А. 52, 501
Сычев А. Н. 237, 239, 274, 307, 322

Тарлев В. П. 120, 547, 548
Тарур Ш. 336
Тизенгауз 414
Тимошевич В. 398 (у тэксце Цімашэвіч)
Тозик А. А. 397, 526

У Банго 565
Улманис Г. 361
Усама бин Ладен 545
Фан Ван Кхай 485
Фернандэс Дж. 269
Фрадков М. Е. 539, 540

Хайкен Э. 278
Халиф бен Салман аль-Халиф 247
Халлер Б. 162
Хамад бен Иса аль-Халиф 246–248
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Хамад бен Халифа аль-Тани 46
Хант Дж. Р. 337
Харази К. 36, 44–46
Харири Р. 37, 106
Хатами М. С. 36, 44–46
Хачатрян А. 87
Хвостов М. М. 15, 16, 19–21, 26, 27, 32, 45,
46, 48, 49, 54, 62–64, 72, 106, 107, 126, 129,
130, 136, 142, 144, 165, 168, 195, 211–214,
224, 225, 233, 236, 270, 272–275, 277, 284,
285, 376
Хиль-Роблес А. 163
Хованский В. 529, 538
Холкери Х. 136
Хоружик Л. И. 224
Хоффман В. 322
Ху Цзиньтао 564, 565
Хуан Цзюй 565
Хэ Юн 526

Цалко В. Г. 52
Цапф У. 278, 280
Цепкало В. В. 28, 258, 259
Цзян Цзэминь 35, 66, 70, 97–99

Чан Дык Лыонг 485
Чарот М. 265
Чергинец Н. И. 481
Четто А. М. 506
Чигирь М. М. 241
Чжу Жунцзи 66, 70

Чубайс А. Б. 569
Чэнь Биндэ 526

Шамир И. 340
Шарон А. 339
Швиммер В. 162
Шеварднадзе Э. А. 283
Шейман В. 452, 501
Шекхават Б. С. 269
Шеметов Д. 576
Шидер П. 162
Ширак Ж. 519
Ших В. 245
Шпилевский А. Ф. 552
Шоури А. 269
Шредер Г. 519
Штудман Ж. 145
Шугля В. 262
Шуман К. 162
Шушкевич С. С. 171
Шюссель В. 129

Эль-Барадей Мухамад 117, 118, 506, 510
Юй Чжэнци 36, 524
Ющенко В. А. 15, 468, 469, 498, 502

Яковлев В. А. 206
Янукович В. Ф. 468
Ярошук А. 241
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ГЕАГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК
Абхазия 90, 283, 589
Августовский канал 535, 547
Австралия 136, 553, 594, 601, 615, 621, 638
Австрия 129, 130, 197, 347, 549, 592, 594, 597,
598, 600, 604, 610, 613, 614, 634
Азербайджан, Азербайджанская Республика
21, 29, 87, 136, 144, 168, 274, 409, 549, 571,
572, 573, 574, 578, 582, 601, 602, 605, 624,
635, 649
Азиатско-Тихоокеанский регион 69, 478, 489
Азия 3, 13,18, 30, 35, 36, 49, 79, 105, 146, 227,
302, 312, 426, 434, 459, 486, 489, 546, 575,
584, 593, 615, 621, 622, 635, 639
Албания 549, 578, 586, 599, 640, 648
Алматы, г. 90, 168
Аляска, п-в 259
Амударья, р. 390, 527
Англия (см. Великобритания)
Ангола 195, 196, 239, 608
Арабские Эмираты (см. Объединенные Араб
ские Эмираты)
Аргентина 288, 291, 292, 293, 437, 594, 597,
622
Армения (см. Республика Армения) 77, 80,
82, 85, 87, 88, 103, 202, 203, 219, 283, 305,
306, 3,7, 335, 347, 375, 378, 409, 521, 549,
555, 577, 578, 582, 588, 596, 602, 605, 624,
648
Астана, г. 30, 88, 389, 390, 391, 446, 448, 449,
479, 480, 518
Афганистан 79, 80, 126, 132, 139, 169, 283,
544, 545, 615, 647
Африка 4, 7, 13, 18, 35, 37, 49, 75, 106, 113,
140, 195, 196, 227, 266, 273, 274, 302, 344,
348, 437, 438, 459, 546, 584, 593, 594, 600,
608, 613, 619, 621
Афро-Азиатский регион 106
Ашдод, г. (Израиль) 341
Ашхабад, г. 190, 195
Багамские острова 288
Багдад, г. 295

Баден-Вюртемберг, з. 607
Байконур, г. 569
Баку, г. 572, 574, 601
Балканы, Балканский регион 24, 61, 103, 140
Балтийское море 4, 51, 58, 253, 331, 410, 580
Балтия 19, 30, 189, 263, 336, 358, 359, 363,
368, 547, 621
Балто-Черноморский регион 437
Барбадос 288
Бахрейн (см. Королевство Бахрейн)
Башкирия 263
Беларусь, Белорусская ССР, БССР (см. Ре
спублика Беларусь) 3, 5–74, 76–78, 80, 82,
85– 107, 109–190, 193, 195–197, 200 – 253,
255–280, 282–372, 375–390, 392–442, 445–
464, 466–493, 495–545, 547–553, 555–586,
588–591, 593–598, 600, 603–606, 609–617,
619, 620, 622–624, 626–648
Белиз 293, 622
Беловежская пуща 40, 411, 535, 626, 635
Белосток, г. (Польша) 321, 348, 412, 532, 585,
629, 645, 646
Бельгия 145, 146, 166, 197, 347, 578, 586, 591,
594, 606, 609
Береза, г. 405
Берлин, г. 204, 219, 240, 245, 246, 581, 607,
628
Ближний Восток 36, 49, 75, 103, 106, 139,
174, 246, 323, 334, 417, 477, 539
Болгария 58, 239, 337, 344, 347, 365, 387, 388,
389, 467, 549, 578, 579, 586, 589, 594, 605,
610, 632, 640, 644, 648
Боливия 291, 622
Бон, г. 184, 185, 222, 271, 347, 618
Босния и Герцеговина 575, 593, 599, 632
Ботсвана 114, 608, 613
Бочаров Ручей, дол. (Россия) 103, 567
Брагинский р-н 506, 625
Бразилия 38, 288, 291–294, 344, 348, 437,
438, 457, 565, 582, 594, 597, 622, 638, 639,
647, 648
Браславский р-н 216, 631

654

Братислава, г. 492
Брест, г. 12, 99, 321, 339, 402, 405, 426
Брестская обл. 338
Британская Палестина 338
Бруней, Бруней-Дарусалам 589, 621
Брюссель, г. 32, 146, 258, 259, 553, 578, 586,
641
Буг, р. 57, 320, 535, 582, 635
Будапешт, г. 410, 592, 605, 630
Бухарест, г. 144, 145, 164, 222, 270, 271, 605
Буяновац, общ. (Сербия) 61
Бяла-Подляска, Бельск-Подляска, г. 321, 344,
348, 529, 646
Ванкувер, г. 163, 467
Варшава, г. 321, 347, 397, 405, 528, 536, 538,
586, 606, 632, 633, 635
Варшавский мост, погранпереход 188, 535
Вашингтон, г. 35, 107, 126, 130, 137, 165, 365,
502, 582, 623, 644
Великобритания 18, 22, 76, 104, 171, 227,
288, 295, 310, 344, 349, 578–581, 594, 598,
599, 606, 607, 610, 613, 615, 619, 620, 624,
628, 630, 632, 633, 638
Вена, г. 114, 243, 279, 322, 508, 510, 580, 592,
594, 600, 604, 613, 614, 630, 634, 639
Венгрия 32, 344, 347, 349, 578, 586, 592, 594,
610, 614, 640
Венесуэла 293, 285, 294, 437, 546, 622
Венеция, г. 598
Вентспилс, г. (Латвия) 331
Верхнедвинский р-н 216, 631
Вилейка, г. 392
Вильнюс, г. 30, 263, 547, 606
Витебск, г. 217, 261, 310, 341, 468, 616, 631
Витебская обл. 468, 616, 631
Вишнево, д. 628
Владивосток, г. 163, 467
Воложинский р-н 338, 628
Восток 9, 12–15, 20, 36, 42, 44, 51, 77, 95,
130–132, 367, 387, 420, 424, 430, 431, 578,
613, 614
Восточная Европа 312, 336, 527
Восточная и Центральная Европа 132
Восточная Республика Уругвай 288, 291–
293, 622, 638
Восточное Полесье 224
Восточный Тимор 140, 285
Вроцлав, г. (Польша) 533
Вулька Добрыньска, д. (Польша) 405
Вьетнам (см. Социалистическая Республи
ка Вьетнам)

Гайновка, г. (Польша) 529, 626, 646
Гамбург, г. 222
Гана 610, 638
Ганцевичи, г. 393
Гданьск, г. (Польша) 321, 348
Генуя, г. (Италия) 103, 105
Германия (см. Федеративная Республика
Германия)
Голанские высоты, горн. пл. 140
Гомель, г. 408, 612, 614
Гомельская обл. 625, 634
Гомельщина 179
Гондурас 249, 293, 622, 623
Гонконг 554, 555, 610, 639
Государство Израиль 23, 37, 174, 180, 315,
316, 323, 338 – 344, 347, 539, 549, 582, 594,
607, 620, 624, 626–629, 636, 639
Государство Катар 36, 46, 47, 375, 579, 648
Государство Кувейт 36, 248–250,279, 615, 616
Греция 259, 549, 578, 610, 648
Гродно, г. 217, 317, 321, 348, 360, 414, 580,
581, 614, 635, 645
Грузия 29, 35, 90, 146, 283, 332, 409, 517–
520, 549, 575, 578, 582, 589, 605, 621, 624,
635, 642, 644, 648
Гуантанамо, з. 545, 647
Дакар, г. 127, 408, 596
Далат, г. 488
Дамаск, г. 334, 626
Дания 58, 60, 578, 592, 610, 632
Даугалпилс, г. (Латвия) 263, 348, 631
Дели, г. 268, 269
Днепр, р. 57
Доминика 288
Доминиканская Республика 136, 294, 622
Доха, г. 554, 599, 648
Душанбе, г. 304
Дюссельдорф, г. 184
Евразия 437, 606
Европа 3, 4, 10–12, 14, 20, 24, 32, 38, 42–44,
56, 59, 74, 80–82, 108–110, 118, 133, 134,
139, 146, 166, 167, 200, 201, 204, 210, 216,
218, 220, 236, 259, 261, 308, 321, 331, 333,
365, 368, 376, 377, 384, 387–389, 397, 408,
415, 418–420, 423, 426–429, 431, 453, 456,
459, 464, 467, 470, 482, 490, 492, 497, 520,
521, 550, 578, 582, 586, 591, 605, 614, 615,
620, 643
Египет 347, 375, 549, 582, 594, 623, 624, 629,
638
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Екатеринбург, г. 348
Ереван, г. 77, 80, 86, 88, 202, 203, 588
Женева, г. 222, 335, 408, 458, 553, 555, 563,
580, 603, 613–615, 625, 626, 628, 632, 647
Жепин, г. (Польша) 405
Жодино, г. 441
Заир 594
Залесье, д. 413
Замбия 140 195, 196, 285, 608, 613, 619
Запад 51, 73, 76, 77, 106, 130, 131, 135, 167,
171, 172, 246, 282, 385, 387, 392, 393, 420,
424, 428–431, 453, 469, 473, 474, 484, 516,
568, 571, 613, 614
Западная Двина, р. 57
Западная Европа 59, 61, 134, 384, 430, 494,
496, 553, 584, 597, 621
Западный берег реки Иордан 23, 539
Западный Берлин, г. 260
Западный Буг, р. 57, 320, 535, 582, 635
Зимбабве 195, 196, 608
Ивановский р-н 338
Иерусалим, г. 338, 628
Израиль (см. Государство Израиль)
Индия 7, 13, 36, 49, 75, 248, 249, 285, 347,
375, 437, 494, 551, 555, 594, 597, 599, 601,
615, 617, 618, 620, 629, 638, 647, 648
Индонезия 285, 594, 621, 622, 648
Иордан, р. 23, 539
Иордания 437, 582, 624
Ирак (см. Республика Ирак)
Иран (см. Исламская Республика Иран)
Ирландия 349, 421, 507, 599, 610, 624, 633
Исламская Республика Иран 36, 44–46, 172,
239, 285, 347, 442, 445, 545, 579, 594, 599,
615
Испания 180, 202, 289, 344, 367, 385, 578,
594, 605, 610, 629, 635
Италия 18, 34, 128–130, 227, 344, 347, 385,
386, 507, 549, 578, 594, 597, 598, 600, 605,
610, 624, 632
Йоханесбург, г. (ЮАР) 38, 141, 237, 583, 601,
627
Кавказ 13, 79, 312, 426, 434, 588, 602, 635
Казахстан (см. Республика Казахстан)

Калининградская обл. 177, 261, 263, 264,
266, 316, 318, 351, 428, 542, 566, 625
Калининград, г. 28, 258–260, 264, 265, 317,
318, 348, 351, 625
Камбоджа 239, 486, 489, 621
Каменный Лог, автодорожный пункт про
пуска 188
Канада 33, 170, 213, 280, 309, 344, 347, 578,
589, 594, 621, 623
Карабах (см. Нагорный Карабах)
Карибский бассейн 288, 289, 292, 459, 584,
622, 623
Кармиэль, г. (Израиль) 341
Катар 36, 46, 47, 375, 579, 648
Кахетия 520
Киев, г. 265, 280, 281, 287, 326, 347, 502, 568,
606, 635
Киото, г. 238, 613
Кипр 32, 346, 579, 600, 610, 637, 639
Киргизия (см. Кыргызстан)
Китай, Китайская Народная Республика 7,
13, 35, 49, 66–71, 74, 97–99, 197, 300, 302,
370, 375, 395, 425, 437, 478, 486, 494, 524–
527, 553, 555, 564, 565, 586, 587, 590, 594,
597, 599, 604, 633, 636, 638, 645, 648
Кишинев, г. 263, 287, 549, 590, 595, 606, 624
Клайпедский порт 360, 547
Козловичи, погранпереход 188
Колумбия 288, 294, 437, 545, 594, 622, 627
Конго 608
Корейская Народно-Демократическая Ре
спублика, КНДР 136, 140, 172, 274, 283–
285, 344, 348, 414, 545, 594, 599, 600, 639,
643, 644
Королевство Бахрейн 36, 239, 246, 247, 248,
274, 375, 615
Косово 13, 24, 61, 140, 357, 436, 464, 575, 584,
585, 598, 599, 630
Коста-Рика 291, 622
Крайний Север 123
Краков, г. (Польша) 397,
Краснодар, г. 265, 348
Краснодарский край 178
Куала-Лумпур, г. 35, 284, 286
Куба (см. Республика Куба)
Кувейт (см. Государство Кувейт)
Кыргызстан, Кыргызская Республика 29,
79, 88, 103, 124, 239, 348, 390, 479, 521, 577,
590, 596, 602
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Лаос, Лаосская Народно-Демократическая
Республика 36, 105, 106, 486, 489, 591, 621
Ларнака, г. 346
Латвия, Латвийская Республика 7, 24, 30–32,
58, 71, 74, 75, 145, 188, 200, 201, 216 –219,
259, 263, 264, 272, 331, 337, 344, 348, 359,
361, 362, 365, 372, 373, 375, 376, 394, 400,
409, 410, 578, 579, 587, 610, 617, 624, 631
Латинская Америка 13, 18, 35, 227, 288–294,
302, 437, 438, 459, 584, 622, 623
Ленинградская обл. 206, 261, 609, 610, 643
Ленино, п. г. т. (Украина) 398
Ливадия, п. (Украина) 379, 381
Ливан, Ливанская Республика 37, 106, 416,
417, 437, 476, 477, 582, 591, 624, 635, 641
Ливия, Ливийская Арабская Джамахирия,
Великая Социалистическая Народная Ли
вийская Арабская Джамахирия 37, 111–
114, 285, 348, 582, 593, 599, 624
Литва, Литовская Республика 7, 12, 21, 24,
28, 30–32, 58, 74–76, 139, 272, 337, 359,
360, 410, 426, 428, 542, 135, 187, 188, 197,
200, 201, 215–219, 259, 260, 263, 316–318,
331, 332, 344, 345, 348, 365, 547, 578, 579,
597, 610, 631
Лондон, г. 188
Лужки, м. 338, 628
Лусака, г. 140
Львов, г. 263
Люблин, г. 533
Люксембург 210, 211, 578, 609
Маастрихт, г. 467, 639
Мажейкяй, г. (Литва) 330
Македония (см. Республика Македония)
Малайзия 239, 284, 285, 489, 589, 621, 622
Малашевичи, д. 405
Манама, г. 246, 247
Марокко 21, 136, 145, 582, 593, 624, 639
Медведжа, общ. (Сербия) 61
Медведка, д. 414
Мексика 38, 170, 288, 291–294, 594, 599, 616,
622, 631
Милан, г. 385, 386
Минск, г. 16, 21, 24, 25, 27, 30, 33, 36, 37, 39,
41, 44, 46–48, 53, 55, 61–64, 70–72, 74, 77,
87–91, 97, 99–102, 104–108, 111, 118, 119,
121, 125, 127,128, 130, 143, 144, 146–148,
161, 163, 165, 168, 170, 174, 178, 180, 184,
185, 187–189, 195, 197, 200–203, 205–207,

211, 213–217, 219, 220, 221, 223, 225, 226,
228, 233, 234, 236, 237, 240–243, 245, 246,
248, 250, 258, 260–262, 266–268, 272, 275,
278–280, 284, 287, 288, 294, 296, 304, 305,
307, 311–313, 315–318, 321–323, 326–329,
331, 333, 336, 337, 339, 342, 343, 346–349,
353–358, 364–366, 369, 371, 372, 375–379,
383–386, 388, 389, 391, 392, 395–378, 405,
408–410, 414, 416, 417, 440–442, 445, 446,
449, 453, 458–460, 462, 463, 468, 470, 474,
476–481, 485, 488, 489, 492, 494, 498, 501,
503, 508, 510, 515–518, 521, 523, 524, 527–
531, 536, 538–541, 548, 549, 551, 553, 556,
563, 564, 568, 570–572, 574, 575, 581, 583,
587, 597, 605, 610, 615–617, 620, 624 , 632,
636, 645, 648
Минская обл. 612
Миорский р-н 216, 631
Мир, г. п. 40, 127, 223–225, 410, 412, 413, 597
Могилевская обл. 175, 339, 625
Мозамбик 195, 196, 608, 613
Молдова 62, 103, 120, 146, 169, 280, 283, 305,
408, 409, 549, 243, 263, 348, 547, 548, 577,
581, 582, 585, 590, 595, 605, 614, 624, 635, 648
Москва, г. 25, 26, 33, 119, 120, 132, 143, 170,
177, 178, 180, 222, 228, 230, 233, 240, 260–
262, 265–268, 301, 326, 327, 347, 353, 405,
408, 412, 453, 460, 466, 493, 494, 499–501,
510–513, 520, 521, 527, 542, 550, 569, 570,
595, 606, 613, 616, 620, 633, 640
Московская обл. 178, 261, 570
Мурманск, г. 348
Нагорный Карабах 146, 575, 602, 605
Намибия 195, 196, 608
Неман, р. 57, 320, 337
Несвиж, г. 413, 415, 597
Нигерия 375, 613
Нидерланды 578, 581, 594, 609, 639
Нижний Новгород, г. 348
Нижняя Саксония, з. 184
Никарагуа 293, 294, 622,
Новополоцк, г. 397
Новосибирск, г. 348
Норвегия 430, 505, 578, 594, 605, 610,
638, 644
Нью-Йорк, г. 107, 118, 126, 130, 136,
142, 243, 268, 272, 275, 279, 336, 348,
430, 454, 458, 463, 544, 580, 606, 614,
620, 644
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627,
137,
376,
619,

Объединенные Арабские Эмираты 197, 347,
437, 619
Ошмяны, г. 12, 316, 318, 426
Пакистан 375, 518, 589, 594, 638
Палестина, Палестинское государство, Па
лестинская национальная автономия 139,
286, 338, 339
Панама 291, 293, 585, 622
Париж, г. 80, 82, 126, 163, 200, 218, 222, 241,
415, 592, 599, 605, 612, 621, 625, 628
Пекин, г. 66, 75, 525, 526, 565, 586, 636, 649
Персидский залив 288
Перу 289, 291, 292, 294, 594, 622, 639
Пинск, г. 338, 411
Полесская Республика 469
Полесье, Полесский регион 222, 223, 469
Полоцк, г. 330
Польша, Польская Народная Республика 7,
12, 21, 30–32, 58, 74–76, 128, 129, 134, 135,
139, 145, 189, 197, 200, 201, 215–219, 224,
239, 259, 263, 264, 311, 316, 319–322, 331,
344, 345, 348, 349, 360, 368, 396–406, 409–
412, 426, 428, 436, 528–538, 549, 578, 579,
585, 586, 594, 597, 606, 610, 624, 632–634,
640, 645, 646
Порто, г. 146, 270
Португалия 145, 146, 242, 243, 268, 272, 274,
289, 344, 578, 610
Поставы, г. 414
Прага, г. 300, 598, 617, 639
Прешево, общ. 61
Прибалтика 281, 428, 436, 437
Прибужское Полесье, Западное Полесье, Бе
лорусское Полесье резерваты 57, 128, 411,
509
Припять, р. 57
Пулавы, г. 405
Раков, д. 410
Рамалла, г. 180
Рейн-Зиг, р-н 185
Рейнско-Рурский регион 184
Республика Ирак 8, 13, 22, 23, 172, 273, 274,
279, 283, 284, 286, 288, 294–297, 307, 352,
353, 364, 367, 417, 436, 437, 450, 522, 544–
546, 615, 620, 623, 647
Республика Казахстан 10, 12, 29, 30, 47, 77,
88, 103, 124, 149, 173, 239, 263, 280, 282,
287, 301, 304–307, 324–326, 347, 358, 378,

379, 381–383, 390, 391, 432, 446–449, 500,
517, 518, 521, 569, 570, 577, 578, 585, 588,
590, 622, 624, 636, 644
Республика Корея 136, 285, 344, 348, 594,
599, 639
Республика Куба 29, 288, 291–294, 337, 348,
375, 471–474, 498, 545, 546, 551, 555, 585,
622, 623, 640, 641, 647
Республика Маврикий 337,608
Республика Македония 61, 140
Республика Сербия 24, 61, 575, 630, 648
Республика Судан 37, 253, 440, 441, 589, 636
Республика Таджикистан 29, 77, 79, 88, 100,
101, 102, 124, 143, 144, 139, 304–307, 390,
521, 577, 578, 588–590, 596, 621, 636
Рига, г. 71, 264, 265, 617
Рим, г. 245, 563, 329, 605, 621
Рио-де-Жанейро, г. 141, 237, 239, 290, 291,
348, 579, 582–584, 601, 613, 622
Российская империя 210
Россия, Российская Федерация, РСФСР 5,
7–19, 21, 23–28, 30, 40–43, 46, 47, 49, 51, 58,
59, 69, 73, 74, 76–79, 88–90, 92, 94–96, 102,
104, 105, 115, 116, 119–125, 132, 133, 140,
142–144, 153, 154, 157, 158, 166, 167, 169–
178, 180–185, 197, 205–210, 212, 213, 216,
219, 220, 222, 223, 227–236, 240, 241, 258–
265, 267, 268, 274–277, 280–284, 287, 291,
297–302, 304–308, 311, 313–319, 324–331,
337, 341, 344, 346–348, 350–358, 369–371,
375, 377–383, 390, 392–396, 400, 402, 408–
410, 412, 422–429, 431–434, 438, 446–450,
453, 468, 470, 475, 479–484, 487, 492–503,
506, 510–514, 516, 517, 521, 539–545, 549,
550, 553, 565–571, 574, 576–583, 588–590,
593 –596, 599, 600, 602, 605, 606, 608, 609,
610, 612, 614, 616, 621–626, 630, 632, 636–
638, 642–644, 647–649
Рось, р. 406
Румыния 348, 365, 410, 549, 578, 579, 581,
586, 594, 605, 610, 640, 648
Сальвадор 294, 337, 622
Санкт-Петербург, г. 26, 30, 177, 178, 185, 205–
210, 261, 348, 542, 581, 585, 609, 617, 625
Сан-Франциско, г. 521, 580
Саудовская Аравия 375, 591, 593, 619, 647
Свазиленд 286, 608, 613
Свердловск, г. 265
Свердловская обл. 178, 603
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Севастополь, г. 569
Север 20, 130, 286
Северная Африка 7, 49, 75
Северная Европа 331, 364
Северная Корея (см. Корейская НародноДемократическая Республика)
Северный Рейн-Вестфалия, з. 34, 184
Сектор Газа 23, 539
Сенегал 408, 596, 619, 621
Сент-Винсент и Гренадины 285
Сент-Китс и Невис, Сент-Кристофер и
Невис 288, 291
Сент-Люсия 291, 627
Сербия (см. Республика Сербия)
Сербия и Черногория, Союзная Республика
Югославии 348, 357, 549, 630
Сирия, Сирийская Арабская Республика 23,
37, 334, 348, 437, 582, 623, 624, 626, 635, 641
Славгородский р-н 625
Словакия 32, 58, 130, 210, 239, 320, 549, 344,
348, 349, 365, 578, 579, 581, 594, 598, 605,
610, 624
Словения 24, 32, 365, 468, 578, 579, 581, 610
Смоленская обл. 542
Сморгонский р-н 413
Советский Союз, СССР 5, 7, 12, 13, 22, 47,
51, 73, 75, 100, 144, 167, 170, 173–175, 200,
206, 210, 212, 216, 239, 262, 283, 298, 393,
394, 407, 432, 435, 438, 450, 455, 457, 469,
472, 482, 485, 495, 544, 545, 570, 571, 579,
580, 583, 586, 590, 601, 602, 605, 606, 609,
613, 614, 616, 617, 620, 621, 625, 629, 630,
632, 640, 642, 643, 647,
Соединенные Штаты Америки, США 7, 12,
13, 15, 21–24, 28, 29, 31, 33–35, 38, 47, 49,
51, 57, 58, 60, 62, 63, 75, 76, 87, 92, 104, 105,
108, 114, 115, 118–120, 123, 130, 131, 133,
136, 138, 141, 147, 148, 165–168, 170–173,
176, 178, 180, 195–197, 227, 246, 258, 272,
276, 282, 284, 289, 292–297, 307, 308, 310,
311, 326–328, 338, 341, 345–348, 355, 360,
361, 363, 367, 370, 371, 375–377, 379, 380,
383, 395, 399–402, 423, 432, 435, 436, 440,
450, 452–454, 460–463, 470, 471, 473–476,
482, 484, 487, 489, 490, 498, 499, 503, 504,
507, 509, 510, 511, 513, 514, 519, 522, 525,
530, 534, 537, 541, 542, 546, 548, 549, 551–
553, 555, 564, 568, 572, 573, 576, 578–580,
583, 585, 587, 590, 594, 597, 599, 604–607,
610, 612, 615, 616, 619–621, 623, 626, 627,
630, 632, 633, 636–639, 642, 643, 647, 648

София, г. 464
Социалистическая Республика Вьетнам 7,
49, 75, 105, 139, 285, 347, 484–489, 632
Социалистическая Федеративная Республи
ка Югославия (СФРЮ) (см. Югославия)
Сочи, г. 102, 104, 492–495, 497, 499, 503, 510,
565, 567
Средняя Азия 426, 434, 603
Стамбул, г. 164, 521, 549, 605, 619, 648
Столинский р-н 506, 625
Страсбург, г. 32, 161, 162, 591, 592, 604
Судан (см. Республика Судан)
Султанат Оман 274
Суринам 285, 288
Сыктывкар, г. (Россия) 263
Сырдарья, р. 390, 527
Сьерра-Леоне 337
Таджикистан (см. Республика Таджикистан)
Таиланд 486, 489
Тайвань, о. 35, 68, 69, 99, 478, 587
Тайваньский пролив 478
Таллин, г. 348, 595
Тбилиси, г. 519–521, 644
Тель-Авив, г. 338, 339, 342
Тересполь, г. 188
Тирана, г. 550
Тирасполь, г. 263
Торунь, г. 398
Триест, г. 128, 129, 598
Тринидад и Тобаго 288
Триполи, г. 111, 113
Туркменистан 21, 29, 136, 190, 193, 348
Турция 7, 75, 145, 302, 337, 370, 549, 551, 555,
578, 594, 598, 605, 648
Тюменская обл. 178, 261, 262, 542
Тюмень, г. 262, 263, 348
Узбекистан 144, 348, 577, 578, 585, 590, 603,
624, 635, 636
Украина 7, 10, 12–14, 16, 18, 28, 29, 35, 42,
47, 51, 53, 58, 59, 62, 74, 110, 120, 128, 139,
142, 167, 169, 173, 188, 197, 200, 220, 224,
227, 239, 243, 263, 274, 280–282, 287, 301,
303, 305, 308, 319, 324–328, 330, 332, 337,
348, 358, 369, 379–383, 394, 400, 408, 409,
411, 432, 433, 436, 446–449, 468, 469, 479,
483, 484, 498, 502, 509, 517, 548, 549, 566,
568–570, 576, 577, 582, 585, 588, 594–596,
606, 615, 620, 622, 624, 635, 640, 642, 644,
647, 648
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Унеча, г. 330
Уругвай (см. Восточная Республика Уругвай)
Уфа, г. 348
Федеративная Республика Германия, ФРГ
18, 34, 59, 68, 123, 184, 197, 210, 211, 227,
276, 280, 284, 330, 344, 347, 400, 421, 423,
425, 427, 428, 231, 499, 507, 519, 578, 581,
586, 594, 605, 608, 609, 618, 620, 624, 632,
635, 642
Филиппины 337, 613, 621
Финляндия, Финляндская Республика 421,
594, 598–600, 610, 616, 630
Франкфурт-на-Одере, г. 405
Франция 18, 59, 76, 104, 227, 310, 344, 348,
507, 519, 549, 552, 578, 592, 594, 601, 604,
605, 609, 610, 612, 619, 624, 638
Хабаровск, г. 178
Хабаровский край 178
Ханой, г. 484, 486–488, 614, 615
Ханты-Мансийский автономный округ 175
Хельсинки, г. 80, 163, 164, 200, 218, 270, 467,
598–600, 618, 639
Хорватия 335, 549, 575, 578
Хошимин. г. 448
Центральная Азия 30, 79,146, 312, 575, 639
Центральная Европа 4, 290, 592
Центральная и Восточная Европа 15, 47, 64,
108, 110, 113, 522, 578, 591, 614
Центрально-Азиатский регион 78
Чаусы, г. 339
Чернигов, г. 197, 200
Чернобыль, г. 38, 47, 52, 58, 101, 117, 118,
129, 141, 145, 179, 222, 271, 273, 301, 307–
310, 322, 329, 336, 408, 458, 489, 490, 492,
493, 504–508, 510, 562, 563, 581, 624, 625
Черногория 24, 348, 357, 549, 597, 630

Черное море 253, 332, 437, 549, 550, 569
Чехия, Чешская Республика 32, 239, 260,
261, 320, 344, 348, 349, 549, 578, 579, 581,
586, 598, 605, 610, 617, 624, 640,
Чечерский р-н 506, 625
Чечня, Чеченская Республика 332, 410, 483,
571, 636
Чили 288, 291–294, 344, 375, 594, 622, 639
Чимбулак, горный курорт 168, 169
Шарковщинский р-н 338
Швейцария, Швейцарская Конфедерация
18, 227, 259, 310, 335, 344, 348, 430, 505, 507,
594, 603, 610, 614, 620, 624, 625, 628, 632
Швеция 18, 58, 59, 227, 348, 421, 594, 605,
608, 610, 624
Эквадор 291, 292, 294, 622
Эль-Кувейт, г. 248, 250
Эстония 24, 30, 32, 263, 264, 348, 359, 363,
365, 578, 579, 610
Юг 13, 20, 130, 142, 286, 437, 438
Юго-Восточная Азия 105, 486, 489, 621
Юго-Восточная Европа 146, 620
Югославия 61, 75–77, 114, 129, 140, 252, 436,
450, 514, 522, 544, 546, 597, 599, 644,
Южная Америка 293, 294, 438
Южная Африка 266, 348, 594
Южная Корея (см. Республика Корея)
Южно-Азиатский регион 269
Южно-Африканская Республика, ЮАР 237,
239, 285, 344
Ялта, г. 323, 325, 378, 379, 549
Ямал 331
Ямало-Ненецкий автономный округ 175
Япония 179, 236, 237, 345, 348, 375, 376, 505,
507, 594, 599, 601, 610, 612, 613, 638
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ПЕРАЛІК ДАКУМЕНТАЎ
Спіс дакументаў, якія друкуюцца ў зборніку
1. 4 студзеня 2001 г. Вытрымкі з інтэрв’ю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнкі
інфармацыйнаму агенцтву «Інтэрфакс» па актуальных міжнародных пытаннях. (41)
2. [3] лютага 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб афіцыйным візіце
ў Рэспубліку Беларусь міністра замежных спраў Ісламскай Рэспублікі Іран К. Харазі. (44)
3. [20] лютага 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь у Дзяржаву Катар. (46)
4. 22 лютага 2001 г. Заява МЗС Рэспублікі Беларусь аб спыненні інспекцыйнай дзейнасці
па Дагавору аб РМСА на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. (47)
5. [3] сакавіка 2001 г. Вытрымка з паведамлення МЗС Рэспублікі Беларусь аб штогадовай
нарадзе кіраўнікоў дыпламатычных місій Рэспублікі Беларусь, акрэдытаваных за мяжой. (48)
6. [8] сакавіка 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Беларусь
еўрапейскай парламенцкай «тройкі». (53)
7. Не пазней сакавіка 2001 г. Даведка «Cтан і перспектывы пашырэння міжнароднай
падтрымкі прыродаахоўчых праграм і праектаў у Рэспубліцы Беларусь», складзеная ў МЗС
Рэспублікі Беларусь. (55)
8. 16 сакавіка 2001 г. Паведамленне прэс-службы міністэрства замежных спраў Рэспублікі
Беларусь аб сітуацыі на Балканах. (61)
9. [21] сакавіка 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Рэспубліку Бе
ларусь намесніка памочніка дзяржаўнага сакратара ЗША па новых незавісімых дзяржавах
Б. Пурнела і начальніка аддзела Беларусі, Малдовы і Украіны дзяржаўнага дэпартамента
ЗША г. Перэта. (62)
10. 26 сакавіка 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Рэспубліку Бела
русь дэлегацыі прадстаўнікоў Парламенцкай асамблеі Арганізацыі Паўночнаатлантычнага
дагавора. (63)
11. 13 красавіка 2001 г. Заява прэс-сакратара міністэрства замежных спраў Рэспублікі Бе
ларусь аб Дэкрэце Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь наконт удасканалення парадку атры
мання i выкарыстання замежнай бязвыплатнай дапамогі. (64)
12. 23 красавіка 2001 г. Сумесная дэкларацыя Рэспублікі Беларусь i Кітайскай Народнай
Рэспублікі. (66)
13. [25] красавікa 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі ў КНР. (70)
14. 4 мая 2001 г. Заява прэс-сакратара міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь
аб выказваннях міністра абароны Латвійскай Рэспублікі. (71)
15. 7 мая 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб сустрэчы намесніка прэм’ерміністра – міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь М. М. Хвастова з кіраўніком КНГ
АБСЕ ў Беларусі Х.-Г. Вікам. (72)
16. 18 мая 2001 г. Даклад Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі на II Усебеларускім сходзе. (72)
17. 25 мая 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле беларускай дэлегацыі
ў сесіі Савета калектыўнай бяспекі краін – удзельніц Дагавора аб калектыўнай бяспецы. (77)
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18. 26 мая 2001 г. Дагавор аб дружбе і супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь
і Рэспублікай Арменія. (80)
19. [28] мая 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь у Арменію. (87)
20. 31 мая 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб пасяджэнні Міждзяржаўнага
Савета Еўразійскай эканамічнай супольнасці. (88)
21. 1 чэрвеня 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб пасяджэнні Савета
кіраўнікоў дзяржаў – удзельніц СНД. (89)
22. 10 ліпеня 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб індэксе чалавечага
развіцця ў Рэспубліцы Беларусь. (90)
23. 17 ліпеня 2001 г. Вытрымкі з Канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. (91)
24. [20] ліпеня 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце Старшыні КНР
Цзян Цзэміня ў Рэспубліку Беларусь. (97)
25. 20 ліпеня 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб пазіцыі Рэспублікі Бела
русь адносна Канвенцыі аб забароне супрацьпяхотных мін. (100)
26. 28 ліпеня 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Рэспубліку Бела
русь Прэзідэнта Рэспублікі Таджыкістан Э. Рахмонава. (100)
27. [4] жніўня 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі ў нефармальным саміце кіраўнікоў краін – удзельніц
СНД у Сочы. (102)
28. 9 жніўня 2001 г. Заява Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі аб падтрымцы
ініцыятывы Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі аб кансультацыях па праблемах стратэгічнай
стабільнасці ў рамках пяці дзяржаў – пастаянных членаў Савета Бяспекі ААН. (104)
29. [2] верасня 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Рэспубліку Бе
ларусь міністра замежных спраў Лаоса С. Ленгсавата. (105)
30. 5 верасня 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Рэспубліку Бела
русь прэм’ер-міністра Ліванскай Рэспублікі Р. Харыры. (106)
31. 7 верасня 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб сустрэчы Старшыні Па
латы прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь В. А. Папова з дэлегацыяй
ПАСЕ. (107)
32. 13 верасня 2001 г. Вытрымка з прэс-канферэнцыі намесніка прэм’ер-міністра –
міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь М. Хвастовa аб выніках прэзідэнцкіх выбараў
у краіне. (107)
33. [18] верасня 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Рэспубліку
Беларусь Старшыні Вышэйшага Савета абароны Вялікай Сацыялістычнай Народнай
Лівійскай Арабскай Джамахірыі А. Юніса Джабера. (111)
34. 17 верасня 2001 г. Выступленне кіраўніка беларускай дэлегацыі, намесніка прэм’ерміністра Рэспублікі Беларусь Г. В. Навіцкага на 45-й Генеральнай канферэнцыі МАГАТЭ. (114)
35. 21 верасня 2001 г. Заява міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь у сувязі
з падрыхтоўкай ЗША да актаў пакарання асобаў, што звязаны з тэрактамі 11 верасня
2001 г. (118)
36. 28 верасня 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле ўрадавай дэлегацыі
Рэспублікі Беларусь у пасяджэнні Савета кіраўнікоў урадаў краін – удзельніц СНД. (119)
37. Не пазней верасня 2001 г. Даведка «На шляху будаўніцтва Саюзнай дзяржавы», складзеная ў МЗС Рэспублікі Беларусь. (121)
38. 1 кастрычніка 2001 г. Заява прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь адносна пры
няцця Саветам Бяспекі ААН рэзалюцыі аб барацьбе з міжнародным тэрарызмам. (125)
39. 16 кастрычніка 2001 г. Выступленне міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь
М. М. Хвастова на 31-й сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА. (126)
40. [24] кастрычніка 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле беларускай
дэлегацыі ў сустрэчы кіраўнікоў урадаў дзяржаў – членаў ЦЕІ. (128)
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41. 23 кастрычніка 2001 г. Інтэрв’ю міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь М. М. Хва
стова газеце «Звязда». (130)
42. 12 лістапада 2001 г. Прамова міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь М. Хва
стова ў агульнапалітычнай дыскусіі 56-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. (136)
43. 30 лістапада 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле беларускай
дэлегацыі ў юбілейным пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў – удзельніц СНД. (143)
44. [4] снежня 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле беларускай
дэлегацыі ў 9-м пасяджэнні Cавета міністраў замежных спраў краін – членаў АБСЕ. (144)
45. 7 снежня 2001 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле беларускай
дэлегацыі ў міністэрскай сесіі Cавета еўраатлантычнага партнёрства. (146)
46. 28 снежня 2001 г. Заява міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь у сувязі
з дзесяцігоддзем усталявання дыпламатычных адносінаў паміж Рэспублікай Беларусь
і Злучанымі Штатамі Амерыкі. (147)
47. 3 студзеня 2002 г. Вытрымкі з Закона Рэспублікі Беларусь «Аб зацвярджэнні ваеннай
дактрыны Рэспублікі Беларусь». (148)
48. [25] студзеня 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб дзейнасці беларускай
дэлегацыі на сесіі Парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. (161)
49. 1 лютага 2002 г. Заява Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у сувязі з дзесяцігоддзем усту
плення Беларусі ў АБСЕ. (163)
50. 5 лютага 2002 г. Вытрымкі з інтэрв’ю міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь
М. М. Хвастова газеце «Советская Белоруссия». (165)
51. 21 лютага 2002 г. Паведамленне БелТА аб заяве міністра замежных спраў Рэспублікі Бе
ларусь М. Хвастова аб выкананні Беларуссю міжнародных норм наконт гандлю зброяй. (168)
52. [3] сакавіка 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле беларускай
дэлегацыі ў нефармальным саміце кіраўнікоў дзяржаў – удзельніц СНД. (168)
53. 5 сакавіка 2002 г. Вытрымкі з інтэрв’ю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнкі
газеце «Уол-стрыт джорнал». (170)
54. 14 сакавіка 2002 г. Заява прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь у сувязі з прыняц
цем Саветам Бяспекі ААН рэзалюцыі па сітуацыі на Блізкім Усходзе. (174)
55. 30 сакавіка 2002 г. Інтэрв’ю начальніка ўпраўлення рэгіёнаў Расіі МЗС Рэспублікі
Беларусь А. Пархуты газеце «Звязда» аб рэгіянальным супрацоўніцтве беларускіх абласцей
з расійскімі рэгіёнамі. (174)
56. 5 красавіка 2002 г. Паведамленне прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб су
стрэчы А. Лукашэнкі з намеснікам генеральнага сакратара ААН па гуманітарных пытаннях,
каардынатарам ААН па міжнароднаму чарнобыльскаму супрацоўніцтву Кенза Ашымай. (178)
57. 11 красавіка 2002 г. Адказ прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь на пытанне БелТА
па заяве, прынятай «чацвёркай» па блізкаўсходнім урэгуляванні. (180)
58. 12 красавіка 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле беларускай
дэлегацыі ў пасяджэнні Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы. (180)
59. [20] красавіка 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце прэм’ерміністра Рэспублікі Беларусь Г. В. Навіцкага ў Федэратыўную Рэспубліку Германія. (184)
60. 23 красавіка 2002 г. Вытрымка са штогадовага паслання Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь А. Р. Лукашэнкі да беларускага народа і Парламента Рэспублікі Беларусь. (185)
61. 7 мая 2002 г. Паведамленне газеты «Звязда» аб дапамозе Еўрапейскага саюза ў справе
дэмаркацыі беларуска-літоўскай мяжы. (187)
62. 15 мая 2002 г. Заява МЗС Рэспублікі Беларусь у сувязі з заявай іспанскага старшынства
ў Еўрапейскім саюзе аб адносінах Рэспублікі Беларусь з АБСЕ. (189)
63. 17 мая 2002 г. Дагавор паміж Рэспублікай Беларусь і Туркменістанам аб дружбе
і супрацоўніцтве. (190)
64. [29] мая 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Беларусь паслоў
дзяржаў поўдня Афрыкі. (195)
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65. 29 мая 2002 г. Паведамленне газеты «Звязда» аб зацвярджэнні МЗС Рэспублікі Бела
русь Палажэння аб групе (саветніку) па гандлёва-эканамічных пытаннях у замежных уста
новах Рэспублікі Беларусь. (197)
66. 29 мая 2002 г. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Кабінетам Міністраў
Украіны аб вытворчай і навукова-тэхнічнай кааперацыі. (197)
67. 1 чэрвеня 2002 г. Заява міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь у сувязі
з намерамі Польшчы па ўвядзенню поўнамаштабнага візавага рэжыму ў адносінах да гра
мадзян Рэспублікі Беларусь. (200)
68. 6 чэрвеня 2002 г. Адказ прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь на пытанне БелТА
адносна дзейнасці КНГ АБСЕ ў Беларусі. (201)
69. [8] чэрвеня 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Рэспубліку Бе
ларусь Прэзідэнта Рэспублікі Арменія Р. Качарана. (202)
70. 8 чэрвеня 2002 г. Заява Парламента – Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь аб
аднаўленні паўнамоцтваў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у Парламенцкай
асамблеі АБСЕ. (203)
71. [11] чэрвень 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь у Расійскую Федэрацыю. (205)
72. 15 чэрвеня 2002 г. Заява намесніка кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь Л. Козіка аб тым, што А. Лукашэнка не прапаноўваў адрадзіць СССР на базе
расійска-беларускага саюза. (206)
73. 18 чэрвеня 2002 г. Паведамленне прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб на
радзе па рэалізацыі дамоўленасцей, дасягнутых у ходзе сустрэчы А. Лукашэнкі з Прэзідэнтам
Расійскай Федэрацыі. (207)
74. 22 чэрвеня 2002 г. Паведамленне газеты «Звязда» аб заяве міністра замежных спраў
Рэспублікі Беларусь М. Хвастова аб тым, што ў пытаннях саюзнага будаўніцтва Беларусь
і Расія застаюцца суверэннымі і самастойнымі суб’ектамі міжнароднага права. (211)
75. 22 чэрвеня 2002 г. Паведамленне газеты «Звязда» аб заяве міністра замежных спраў
Рэспублікі Беларусь М. Хвастова аб намеры Беларусі дабівацца членства ў Савеце
Еўропы. (213)
76. 9 ліпеня 2002 г. Адказы намесніка міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь
А. Герасіменкі на пытанні газеты «Звязда» ў сувязі з намерам Польшчы, Літвы і Латвіі ўвесці
візавы рэжым з Беларуссю. (215)
77. 9 ліпеня 2002 г. Паведамленне газеты «Звязда» аб тым, што Нацыянальны сход
Рэспублікі Беларусь па-ранейшаму не будзе паўнапраўна прадстаўлены ў Парламенцкай
асамблеі АБСЕ. (219)
78. 10 ліпеня 2002 г. Паведамленне прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб
пасяджэнні Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь. (220)
79. 10 ліпеня 2002 г. Мемарандум аб супрацоўніцтве паміж Урадам Рэспублікі Беларусь
і Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры (ЮНЕСКА).
(221)
80. [11] ліпеня 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Беларусь Гене
ральнага дырэктара Арганізацыі Аб’яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і куль
туры К. Мацууры. (223)
81. 11 ліпеня 2002 г. Адказ прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь П. Латушкі на пы
танне карэспандэнта БелТА адносна фарміравання знешняй палітыкі Беларусi ў дачыненні
НАТО. (226)
82. 24 ліпеня 2002 г. Паведамленне прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб сумес
ным пасяджэнні калегій міністэрстваў замежных спраў, эканомікі і гандлю. (226)
83. 14 жніўня 2002 г. Паведамленне прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб візіце
А. Р. Лукашэнкі ў Расійскую Федэрацыю. (228)
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84. 14 жніўня 2002 г. Адказы Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі У. Пуціна на сумеснай
з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнкам прэс-канферэнцыі. (230)
85. 20 жніўня 2002 г. Інтэрв’ю міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь М. Хвастова
інфармацыйнаму агенцтву «Інтэрфакс» аб выказваннях Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі
У. Пуціна наконт уваходжання Беларусі ў склад Расіі. (233)
86. [21] жніўня 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Рэспубліку Бе
ларусь парламенцкага сакратара МЗС Японіі К. Мацунамі. (236)
87. [5] верасня 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле беларускай
дэлегацыі ў Сусветным саміце па ўстойліваму развіццю. (237)
88. 6 верасня 2002 г. Паведамленне газеты «Известия» аб пасланні Прэзідэнта Расійскай
Федэрацыі У. Пуціна Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнку. (240)
89. 9 верасня 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб разглядзе сiтуацыi ў
Беларусі на пасяджэнні Палітычнага камітэта ПАСЕ. (241)
90. 11 верасня 2002 г. Каментарый прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь П. Латушкі
адносна развіцця супрацоўніцтва Беларусі з АБСЕ. (242)
91. 26 верасня 2002 г. Каментарый прэс-сакратара МЗС П. Латушкі адносна рашэння
ПАСЕ, выказванняў прадстаўніка ЕС і правядзення кансультацый з АБСЕ. (243)
92. [16] кастрычніка 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Беларусь
Генеральнага сакратара Камуністычнай партыі В’етнама Нонг Дык Маня. (243)
93. 22 кастрычніка 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле беларускай
дэлегацыі ў пасяджэнні палітычных дырэктараў і Камітэта нацыянальных каардынатараў
ЦЕІ. (245)
94. 24 кастрычніка 2002 г. Адказ прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь П. Латушкі на
пытанне агенцтва «Медыяфакт» адносна дзейнасці КНГ АБСЕ ў Беларусі. (246)
95. [29] кастрычніка 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце прэзідэнта
Беларусі ў Бахрэйн. (246)
96. [30] кастрычніка 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце прэзідэнта
Беларусі ў Кувейт. (248)
97. 30 кастрычніка 2002 г. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб супрацоўніцтве Рэспублікі Беларусь з міжнароднымі арганізацыямі. (250)
98. 2 лістапада 2002 г. Заява міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь аб
скарачэнні паставак расійскага прыроднага газу ў Беларусь. (258)
99. 13 лістапада 2002 г. Паведамленне газеты «Звязда» аб заяве памочніка Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь В. Цапкалы па калінінградскім пытанні. (258)
100. 16 лістапада 2002 г. Заява міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь аб ня
допуску беларускай дэлегацыі ў Чэхію на пасяджэнне саміта Савета Еўраатлантычнага пар
тнёрства. (260)
101. 19 лістапада 2002 г. Інтэрв’ю намесніка прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь
У. Н. Дражына газеце «Звязда» аб супрацоўніцтве з замежнымі суайчыннікамі. (261)
102. 20 лістапада 2002 г. Каментарый прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь П. Латушкі
адносна разгляду Саветам ЕС пытання аб Беларусі. (266)
103. 27 лістапада 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь у Расію. (267)
104. 28 лістапада 2002 г. Адказ прэс-сакратара МЗС П. Латушкі на пытанне агенцтва
«Медыяфакт» аб развіцці адносін Беларусі з АБСЕ. (268)
105. [30] лістапада 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце прэм’ерміністра Рэспублікі Беларусь Г. Навіцкага ў Індыю. (268)
106. 7 снежня 2002 г. Выступленне міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь М. М. Хва
стова на пасяджэнні Савета Міністраў замежных спраў дзяржаў – удзельніц АБСЕ. (270)
107. [21] снежня 2002 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле беларускай
дэлегацыі ў рабоце 57-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. (272)
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108. 20 студзеня 2003 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб пасяджэнні Вышэй
шага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы. (275)
109. [8] лютага 2003 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце дэлегацыі рабо
чай групы па Беларусі Парламенцкай асамблеі АБСЕ. (278)
110. 18 лютага 2003 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле беларускай
дэлегацыі ў пасяджэнні Савета Бяспекі па Іраку. (279)
111. 20 лютага 2003 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб аднаўленні паўнапраўнага
членства Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у Парламенцкай асамблеі АБСЕ. (279)
112. 20 лютага 2003 г. Вытрымкі з інтэрв’ю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь прадстаўнікам
беларускіх і замежных сродкаў масавай інфармацыі па выніках саміту СНД у Кіеве і галоўных
пытаннях міжнароднай палітыкі. (280)
113. [27] лютага 2003 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле беларускай
дэлегацыі ў саміце Руху недалучэння. (284)
114. [24] лютага 2003 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь у Расійскую Федэрацыю. (287)
115. 20 сакавіка 2003 г. Заява МЗС Рэспублікі Беларусь у сувязі з пачаткам ваенных
дзеянняў супраць Ірака. (288)
116. Не пазней сакавіка 2003 г. Вытрымка з даведкі аб супрацоўніцтве Рэспублікі Беларусь
з краінамі Лацінскай Амерыкі, падрыхтаванай супрацоўнікамі МЗС Рэспублікі Беларусь.
(288)
117. 2 красавіка 2003 г. Заява Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе
ларусь у сувязі з вайной супраць Рэспублікі Ірак. (294)
118. 16 красавіка 2003 г. Вытрымка з паслання Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь да белару
скага народа і Парламента Рэспублікі Беларусь. (296)
119. 29 красавіка 2003 г. Паведамленне прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб
удзеле Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у пасяджэнні Міждзяржаўнага Савета ЕўрАзЭС
і сесіі Савета калектыўнай бяспекі. (304)
120. 21 мая 2003 г. Інтэрв'ю намесніка міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь
А. Сычова газеце «Звязда» аб міжнародным чарнобыльскім супрацоўніцтве. (307)
121. 5 чэрвеня 2003 г. Паведамленне БелТА аб заяве Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб на
ступствах магчымай перадыслакацыі амерыканскіх ваенных баз у Польшчу. (311)
122. [12] чэрвеня 2003 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Беларусь Гене
ральнага дырэктара Сусветнай арганізацыі інтэлектуальнай уласнасці К. Ідрыса. (312)
123. 18 чэрвеня 2003 г. Паведамленне прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб на
радзе па пытаннях выкарыстання расійскага рубля ў якасці адзінай валюты Саюзнай дзяр
жавы. (313)
124. 5 жніўня 2003 г. Заява міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь у сувязі з за
крыццём пасольства Ізраіля ў Мінску. (315)
125. 5 жніўня 2003 г. Адказ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнкі на пытанне ка
рэспандэнта «Калининградской правды» аб развіцці адносін Беларусі з Калінінградскай
вобласцю. (316)
126. 29 жніўня 2003 г. Інтэрв'ю намесніка міністра замежных спраў Беларусі
А. Герасіменкі праграме «А» Першага нацыянальнага канала беларускага радыё аб заключэнні Міжурадавага пагаднення з Польшчай аб узаемных паездках грамадзян. (318)
127. 6 верасеня 2003 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле беларускай
дэлегацыі ў канферэнцыі па садзейнічанню набыццю сілы Дагавора аб усеагульнай забаро
не ядзерных выпрабаванняў. (322)
128. 15 верасня 2003 г. Заява прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь адносна развіцця
сітуацыі на Блізкім Усходзе. (323)
129. 19 верасня 2003 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле беларускай
дэлегацыі ў пасяджэнні Савета кіраўнікоў дзяржаў – удзельніц СНД. (323)
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130. 19 верасня 2003 г. Каментарый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па выніках пасяджэн
ня Савета кіраўнікоў дзяржаў – удзельніц СНД у Ялце. (325)
131. 9 кастрычніка 2003 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце прэзідэнта
Беларусі ва Украіну. (326)
132. 14 кастрычніка 2003 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб пасяджэнні Вы
шэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы. (327)
133. [23] кастрычніка 2003 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Беларусь
Генеральнага дырэктара Харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН Ж. Дзіуфа. (328)
134. 28 кастрычніка 2003 г. Паведамленне газеты «Звязда» аб прэс-канферэнцыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па пытаннях беларуска-расійскіх адносін. (329)
135. 13 лістапада 2003 г. Адказ прэс-сакратара МЗС А. Савіных карэспандэнту агенцтва
«Рэйтэр» аб завяршэнні перагавораў па падрыхтоўцы пагаднення паміж Рэспублікай Бела
русь і ЕС у галіне гандлю тэкстыльнымі вырабамі. (333)
136. [11] снежня 2003 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь у Сірыю. (334)
137. [12] снежня 2003 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь у Сусветным саміце па інфармацыйным грамадстве ў Жэневе. (335)
138. 25 снежня 2003 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб удзеле беларускай
дэлегацыі ў рабоце 58-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. (336)
139. Не пазней снежня 2003 г. Даведка пасла Рэспублікі Беларусь у Ізраілі Г. Лавіцкaгa аб
беларуска-ізраільскіх адносінах. (338)
140. 31 студзеня 2004 г. Адказы намесніка міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь
А. М. Герасіменкі на пытанні газеты «Звязда» аб рабоце беларускай консульскай службы.
(343)
141. 2 лютага 2004 г. Вытрымка з прэс-канферэнцыі міністраў замежных спраў Беларусі
і Расіі па выніках сумеснай калегіі МЗС Беларусі і Расіі. (349)
142. 19 лютага 2004 г. Заява прадстаўніка міністэрства замежных спраў Расійскай
Федэрацыі ў сувязі з крызіснай сітуацыяй вакол паставак расійскага газу ў Беларусь. (353)
143. 19 лютага 2004 г. Адказ прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь А. Савіных на
пытанне журналіста агенцтва «Us news» аб часовым спыненні Расіяй падачы газу ў Бела
русь. (354)
144. 21 лютага 2004 г. Заява прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь у адказ на заяву
прадстаўніка МЗС Расійскай Федэрацыі. (355)
145. 25 лютага 2004 г. Паведамленне прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь аб адкліканні для кансультацый пасла Рэспублікі Беларусь у Расійскай Федэрацыі
У. Грыгор’ева. (356)
146. 25 сакавіка 2004 г. Заява прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь у сувязі з сітуацыяй
у Косава. (357)
147. 26 сакавіка 2004 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб сустрэчы Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь з міністрамі замежных спраў дзяржаў – удзельніц СНД. (357)
148. Не пазней сакавіка 2004 г. Даведка аб адносінах Беларусі з краінамі Балтыі, складзе
ная ў МЗС Рэспублікі Беларусь. (358)
149. 12 красавіка 2004 г. Заява прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь аб сітуацыі
ў Іраку. (364)
150. 13 красавіка 2004 г. Заява Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у сувязі з пашы
рэннем НАТО. (364)
151. 14 красавіка 2004 г. Вытрымка з паслання Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
А. Р. Лукашэнкі Нацыянальнаму сходу Рэспублікі Беларусь і беларускаму народу. (366)
152. 16 красавіка 2004 г. Заява прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь у сувязі з пры
няццем 60-й сесіяй Камісіі ААН па правах чалавека рэзалюцыі ў дачыненні Беларусі. (371)
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153. 21 красавіка 2004 г. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Латвійскай
Рэспублікі аб эканамічным і навукова-тэхнічным супрацоўніцтве. (372)
154. 22 красавіка 2004 г. Паведамленне БелТА аб прыняцці Камісіяй ААН па правах чалаве
ка прадстаўленай Беларуссю і Расіяй рэзалюцыі, якая асуджае неафашызм і неарасізм. (375)
155. 28 красавіка 2004 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб падпісанні Беларуссю
Канвенцыі ААН супраць карупцыі. (376)
156. 14 мая 2004 г. Паведамленне прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб сустрэ
чы А. Р. Лукашэнкі з генеральным сакратаром Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспе
цы М. Бардзюжам. (377)
157. [25] мая 2004 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь ва Украіну. (378)
158. 25 мая 2004 г. Паведамленне прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб сустрэ
чы ў Ялце кіраўнікоў дзяржаў – удзельніц Пагаднення аб фарміраванні Адзінай эканамічнай
прасторы. (379)
159. 26 мая 2004 г. Паведамленне прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб су
стрэчы А. Р. Лукашэнкі з генеральным дырэктарам Міжнароднай арганізацыі па міграцыі
Б. Маккінлі. (383)
160. [29] мая 2004 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце прэм’ер-міністра
Рэспублікі Беларусь С. Сідорскага ў Італію. (385)
161. 9 чэрвеня 2004 г. Паведамленне газеты «Звязда» аб прыёме Прэзідэнтам Рэспублікі
Беларусь А. Лукашэнкам дзеючага старшыні АБСЕ С. Пасі. (386)
162. [10] чэрвеня 2004 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Беларусь дзе
ючага старшыні АБСЕ С. Пасі. (388)
163. 19 чэрвеня 2004 г. Паведамленне БелТА аб удзеле Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
А. Р. Лукашэнкі ў пасяджэнні Міждзяржаўнага савета ЕўрАзЭС у Астане. (389)
164. 20 чэрвеня 2004 г. Паведамленне газеты «Звязда» аб выступленні Старшыні Вы
шэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы – Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
А. Р. Лукашэнкі на 26-й сесіі парламенцкага сходу Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. (392)
165. Не пазней чэрвеня 2004 г. Артыкул пасла Польшчы ў Рэспубліцы Беларусь Т. Павля
ка аб польска-беларускім супрацоўніцтве, апублікаваны ў «Весніку міністэрства замежных
спраў». (396)
166. Не пазней чэрвеня 2004 г. Даведка аб супрацоўніцтве Рэспублікі Беларусь з ЮНЕСКА,
падрыхтаваная ў МЗС Рэспублікі Беларусь. (407)
167. [9] ліпеня 2004 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Беларусь
Прэзідэнта Ліванскай Рэспублікі Э. Лахуда. (416)
168. 22 ліпеня 2004 г. Праграмны даклад Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі
на нарадзе з кіраўнікамі беларускіх дыпламатычных прадстаўніцтваў «Знешняя палітыка
Беларусі ў новым свеце». (417)
169. [29] ліпеня 2004 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце ў Беларусь
Прэзідэнта Судана Х. А. Аль-Башыра. (440)
170. 10 верасня 2004 г. Дагавор аб асновах узаемаадносін і прынцыпах супрацоўніцтва
паміж Рэспублікай Беларусь і Ісламскай Рэспублікай Іран. (442)
171. 15 верасня 2004 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб пасяджэнні кіраўнікоў
дзяржаў – удзельніц Пагаднення аб фарміраванні Адзінай эканамічнай прасторы. (446)
172. 15 верасня 2004 г. Заява прэзідэнтаў Беларусі, Казахстана, Расіі і Украіны аб практыч
ных мерах па стварэнні Адзінай эканамічнай прасторы. (448)
173. 28 верасня 2004 г. Вытрымкі з паведамлення прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Бе
ларусь аб пасяджэнні Савета Бяспекі Рэспублікі Беларусь. (449)
174. 28 верасня 2004 г. Заява міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь у сувязі з
заявамі Еўрапейскага саюза і ЗША. (453)
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175. 29 верасня 2004 г. Прамова міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь С. Марты
нава ў агульнапалітычнай дыскусіі 59-й сесіі Генеральнай Асамблеі AAН. (454)
176. 19 кастрычніка 2004 г. Заява міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь па
выніках выбараў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу і рэспубліканскага рэфе
рэндуму. (459)
177. 21 кастрычніка 2004 г. Заява міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь
у сувязі з падпісаннем Прэзідэнтам ЗША «Акта аб дэмакратыі ў Беларусі». (460)
178. 21 кастрычніка 2004 г. Адказ прэс-сакратара МЗС Беларусі на пытанні ў сувязі
з заявамі прадстаўнікоў ЕС і Дзярждэпартамента ЗША. (462)
179. 19 лістапада 2004 г. Заява міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь у сувязі
з адхіленнем Генеральнай Асамблеяй ААН пытання аб правах чалавека ў Беларусі. (463)
180. 6 снежня 2004 г. Прамова міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь С. М. Мар
тынава на пасяджэнні Савета міністраў замежных спраў дзяржаў – удзельніц АБСЕ. (464)
181. 31 снежня 2004 г. Вытрымкі з адказаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі
на пытанні журналістаў. (468)
182. 4 студзеня 2005 г. Адказы на пытанні газеты «Звязда» Надзвычайнага і Паўнамоцнага
Пасла Рэспублікі Куба ў Беларусі Ф. Л. Карбальё. (470)
183. 22 студзеня 2005 г. Паведамленне БелТА аб пасяджэнні Савета Бяспекі Рэспублікі
Беларусь. (474)
184. [4] лютага 2005 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце прэзідэнта
Беларусі ў Ліван. (476)
185. 12 сакавіка 2005 г. Адказ намесніка начальніка ўпраўлення інфармацыі МЗС
Рэспублікі Беларусь на пытанне БелТА адносна рэзалюцыі Еўрапейскага парламента. (477)
186. 14 сакавіка 2005 г. Заява прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь у сувязі з прыняц
цем Кітаем закона супраць сецэсіі. (478)
187. 18 сакавіка 2005 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб сустрэчы Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь з міністрамі замежных спраў краін СНД. (478)
188. 22 сакавіка 2005 г. Заява прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь адносна сітуацыі
ў Кыргызстане. (479)
189. 24 сакавіка 2005 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб пасяджэнні
Міждзяржаўнага савета ЕўрАзЭС. (480)
190. 24 сакавіка 2005 г. Адказы на пытанні выдання «Союзное вече» старшыні Камісіі
па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь М. Чаргінца. (481)
191. Не пазней сакавіка 2005 г. Даведка аб беларуска-в’етнамскіх адносінах, падрыхтава
ная пасольствам Рэспублікі Беларусь ва В’етнаме. (484)
192. Не пазней сакавіка 2005 г. Вытрымка з даведкі аб супрацоўніцтве Беларусі з прагра
май развіцця ААН, падрыхтаванай у МЗС Рэспублікі Беларусь. (489)
193. 4 красавіка 2005 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб сустрэчы прэзідэнта
Беларусі з прэзідэнтам Расіі. (492)
194. 4 красавіка 2005 г. Вытрымкі з прэс-канферэнцыі прэзідэнта Расіі У. У. Пуціна
і прэзідэнта Беларусі А. Р. Лукашэнкі па выніках расійска-беларускіх перагавораў. (493)
195. 7 красавіка 2005 г. Адказ намесніка начальніка ўпраўлення інфармацыі МЗС Беларусі
на пытанне карэспандэнта тэлекампаніі «АНТ». (498)
196. 8 красавіка 2005 г. Паведамленне прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб
нарадзе ў А. Р. Лукашэнкі па выніках яго сустрэчы з прэзідэнтам Расіі У. У. Пуціным. (498)
197. 14 красавіка 2005 г. З паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
і БелТА аб адказах А. Р. Лукашэнкі на пытанні журналістаў. (501)
198. 21 красавіка 2005 г. Вытрымка з прэс-канферэнцыі намесніка міністра замежных
спраў Рэспублікі Беларусь В. Гайсёнка, прысвечанай гадавіне Чарнобыльскай катастро
фы. (503)
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199. 23 красавіка 2005 г. Паведамленні прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
і БелТА аб выніках пасяджэння Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы. (510)
200. 21 красавіка 2005 г. Заява Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі ў сувязі з уз
мацненнем антыбеларускай кампаніі з боку вядучых заходніх дзяржаў і падкантрольных ім
міжнародных арганізацый і аб’яднанняў. (513)
201. 29 красавіка 2005 г. Заява Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь у сувязі з узмац
неннем антыбеларускай кампаніі. (515)
202. 14 мая 2005 г. Заява дырэктара Федэральнай службы бяспекі Расійскай Федэрацыі
М. Патрушава аб пагрозе аксамітавай рэвалюцыі ў Беларусі. (516)
203. [19] мая 2005 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце прэзідэнта Беларусі
ў Казахстан. (517)
204. 10 чэрвеня 2005 г. Адказ міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь С. М. Мар
тынава на пытанне журналіста першага нацыянальнага тэлеканала аб рашэнні парламента
Грузіі забараніць уезд у Грузію Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі. (518)
205. 22 чэрвеня 2005 г. Заява дзяржаў – членаў Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бя
спецы аб ратыфікацыі Пагаднення аб адаптацыі Дагавора аб звычайных узброеных сілах у
Еўропе. (520)
206. 26 чэрвеня 2005 г. Заява міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь у сувязі
з 60-годдзем з дня падпісання Статута ААН. (521)
207. Не пазней чэрвеня 2005 г. Артыкул пасла КНР у Рэспубліцы Беларусь Юй Чжэнці аб
развіцці беларуска-кітайскага супрацоўніцтва, апублікаваны ў часопісе «Веснік міністэрства
замежных спраў». (524)
208. 22 чэрвеня 2005 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб пасяджэнні Міждзяржаўнага савета ЕўрАзЭС. (527)
209. 22 ліпеня 2005 г. Адказ начальніка аддзела прэс-службы МЗС Беларусі на пытанні
агенцтва БелТА адносна беларуска-польскіх дачыненняў. (528)
210. 3 жніўня 2005 г. Заява прэс-службы міністэрства замежных спраў Рэспублікі Бела
русь у сувязі з заявамі ЕС і ЗША аб нібыта маючым месца ў Беларусі ўціску няўрадавых
арганізацый. (530)
211. 5 жніўня 2005 г. Прэс-канферэнцыя намесніка міністра замежных спраў Рэспублікі
Беларусь А. Міхневіча ў сувязі з абвастрэннем беларуска-польскіх адносін. (531)
212. 15 жніўня 2005 г. Каментарый выконваючага абавязкі начальніка ўпраўлення
інфармацыі – прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь у сувязі з далучэннем Беларусі да
Кіёцкага пратакола. (538)
213. 15 жніўня 2005 г. Каментарый выконваючага абавязкі начальніка ўпраўлення
інфармацыі – прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь у сувязі з вывадам яўрэйскіх
паселішчаў з арабскіх тэрыторый. (539)
214. [10] верасня 2005 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб правядзенні ў Мінску
І Беларуска-Расійскага эканамічнага форуму. (539)
215. 15 верасня 2005 г. Выступленне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнкі на спе
цыяльным пленарным пасяджэнні 60-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. (544)
216. [6] кастрычніка 2005 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце прэм’ерміністра Рэспублікі Беларусь С. Сідорскага ў Літву. (547)
217. [7] кастрычніка 2005 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце прэм’ерміністра Малдовы В. Тарлева ў Беларусь. (547)
218. 18 кастрычніка 2005 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце прэм’ерміністра Украіны Ю. Еханурава ў Беларусь. (548)
219. Пасля 28 кастрычніка 2005 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб
прыняцці Беларусі ў Арганізацыю чарнаморскага эканамічнага супрацоўніцтва ў якасці
назіральніка. (549)
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220. 10 лістапада 2005 г. Каментарый Дэпартамента інфармацыі і друку МЗС Расійскай
Федэрацыі ў сувязі з пытаннем СМІ адносна заяў Еўрапейскага саюза па расійскабеларускай тэматыцы. (550)
221. 11 лістапада 2005 г. Прэс-канферэнцыя намесніка міністра замежных спраў
Рэспублікі Беларусь А. Міхневіча па выніках чарговага раўнда перагавораў па далучэнні
Беларусі да сусветнай гандлёвай арганізацыі. (551)
222. 14 лістапада 2005 г. Вытрымка з Закона Рэспублікі Беларусь «Аб зацвярджэнні
асноўных кірункаў унутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь». (556)
223. Пасля 19 лістапада 2005 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб уступленні
Беларусі ў Харчовую і сельскагаспадарчую арганізацыю ААН (ФАО). (563)
224. Пасля 29 лістапада 2005 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб уступленні
Беларусі ў Міжнародную арганізацыю па міграцыі. (563)
225. [7] снежня 2005 г. Паведамленне МЗС Рэспублікі Беларусь аб візіце прэзідэнта
Беларусі ў Кітайскую Народную Рэспубліку. (564)
226. 15 снежня 2005 г. Паведамленне прэс-службы Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі аб
сустрэчы прэзідэнта Расіі У. У. Пуціна з прэзідэнтам Беларусі А. Р. Лукашэнкам. (565)
227. 26 снежня 2005 г. Вытрымка з інтэрв’ю Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнкі
галоўнаму рэдактару «Расійскай газеты». (568)
228. Не пазней снежня 2005 г. Даведка аб беларуска-азербайджанскіх адносінах, складзе
ная ў МЗС Рэспублікі Беларусь. (571)
229. Не пазней снежня 2005 г. Вытрымка з даведкі аб міратворчых аперацыях ААН,
падрыхтаванай у МЗС Рэспублікі Беларусь. (575)

Спіс дакументаў, якія не друкуюцца ў зборніку*
1. 2001 г., 11 студзеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Латвійскай
Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне турызму.
2. 2001 г., 17 студзеня. Пагадненне паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацы
яй аб парадку ўзаемнага выканання судовых актаў гаспадарчых судоў Рэспублікі Беларусь
і арбітражных судоў Расійскай Федэрацыі.
3. 2001 г., 12 лютага. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Эстонскай
Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне чыгуначнага транспарту.
4. 2001 г., 17 лютага. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Дзяржавы
Катар аб эканамічным, гандлёвым і тэхнічным супрацоўніцтве.
5. 2001 г., 17 лютага. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Дзяржавы
Катар аб узаемным садзейнічанні ажыццяўленню і ахове інвестыцый.
6. 2001 г., 2 красавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай
Федэрацыі аб стварэнні міждзяржаўнай фінансава-прамысловай групы «Аэракасмічнае аб
сталяванне».
7. 2001 г., 23 красавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Кітайскай
Народнай Рэспублікі аб ахове правоў інтэлектуальнай уласнасці.
8. 2001 г., 30 красавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Ірак аб паветраных зносінах.
9. 2001 г., 17 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і арганізацыяй па заба
роне хімічнай зброі аб прывілеях і імунітэтах арганізацыі па забароне хімічнай зброі.
*

Складзены на падставе Нацыянальнага рэестра прававых актаў Рэспублікі Беларусь.
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10. 2001 г., 17 мая. Пратакол паміж Рэспублікай Беларусь і Чэшскай Рэспублікай аб
урэгуляванні пытанняў правапераемства ў дачыненні да міжнародных дагавароў паміж
былым Саюзам Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік і былой Чэшскай і Славацкай
Федэратыўнай Рэспублікай.
11. 2001 г., 20 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай
Федэрацыі аб пастаўках у Рэспубліку Беларусь у 2001–2005 гадах неапрацаваных прырод
ных дыяментаў.
12. 2001 г., 22 мая. Пратакол аб парадку увядзення і прымянення вывазных мытных
пошлін дзяржавамі – удзельніцамі мытнага саюза.
13. 2001 г., 25 мая. Пратакол аб парадку фарміравання і функцыянавання сіл і сродкаў
сістэмы калектыўнай бяспекі дзяржаў – удзельніц Дагавора аб калектыўнай бяспецы ад
15 мая 1992 года.
14. 2001 г., 26 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Арменія аб садзейнічанні ажыццяўленню і ўзаемнай ахове інвестыцый.
15. 2001 г., 28 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Манголіі аб
садзейнічанні ажыццяўленню і ахове інвестыцый.
16. 2001 г., 30 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Кыргызскай
Рэспублікі аб узаемных пастаўках тавараў на эквівалентнай аснове ў 2001–2005 гадах.
17. 2001 г., 30 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Кыргызскай
Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне грамадзянскай абароны, прадухілення і ліквідацыі
надзвычайных сітуацый.
18. 2001 г., 1 чэрвеня. Пагадненне аб супрацоўніцтве дзяржаў – удзельніц Садружнасці
Незалежных Дзяржаў у барацьбе са злачынствамі ў сферы камп’ютарнай бяспекі.
19. 2001 г., 7 чэрвеня. Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Камітэтам дзяржаўнага кан
тролю Рэспублікі Беларусь і Падатковай палатай Украіны.
20. 2001 г., 18 чэрвеня. Пагадненне паміж Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і
Міністэрствам адукацыі і навукі Украіны аб супрацоўніцтве ў галіне адукацыі.
21. 2001 г., 18 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Кабінетам
Міністраў Украіны аб узаемадзеянні ў галіне геадэзіі, картаграфіі і дыстанцыйнага
зандзіравання зямлі.
22. 2001 г., 19 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Ліванскай
Рэспублікі аб садзейнічанні ажыццяўленню і ўзаемнай ахове інвестыцый.
23. 2001 г., 19 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Ліванскай
Рэспублікі аб гандлёвым і эканамічным супрацоўніцтве.
24. 2001 г., 19 чэрвеня. Канвенцыя паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Ліванскай
Рэспублікі аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання і пазбяганні ўхілення ад уплаты
падаткаў у адносінах да падаткаў на даходы і маёмасць.
25. 2001 г., 20 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Македонія аб гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве.
26. 2001 г., 20 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Македонія аб садзейнічанні ажыццяўленню і ўзаемнай ахове інвестыцый.
27. 2001 г., 25 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Кабінетам
Міністраў Украіны аб вытворчай і навукова-тэхнічнай кааперацыі прадпрыемстваў і
арганізацый абаронных галін прамысловасці.
28. 2001 г., 26 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Харватыя аб узаемным садзейнічанні ажыццяўленню і ахове інвестыцый.
29. 2001 г., 5 ліпеня. Мемарандум аб узаемапаразуменні паміж Нацыянальным банкам
Рэспублікі Беларусь і банкам Латвіі і Камісіяй па фінансавым рынку і рынку капіталаў
Латвійскай Рэспублікі.
30. 2001 г., 10 ліпеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Дзяржавы
Кувейт аб заахвочванні і ўзаемнай ахове інвестыцый.
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31. 2001 г., 10 ліпеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Дзяржавы
Кувейт аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання і пазбяганні ўхілення ад уплаты падаткаў
у адносінах да падаткаў на даходы і капітал.
32. 2001 г., 26 ліпеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Таджыкістан аб доўгатэрміновым гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве на перыяд да
2005 года.
33. 2001 г., 26 ліпеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Таджыкістан аб супрацоўніцтве ў галіне турызму і спорту.
34. 2001 г., 26 ліпеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Таджыкістан аб паветраных зносінах.
35. 2001 г., 31 ліпеня. Пагадненне аб гандлёвых і эканамічных адносінах паміж Урадам
Рэспублікі Беларусь і Урадам Эстонскай Рэспублікі.
36. 2001 г., 9 жніўня – канвенцыя паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Азербайджанскай Рэспублікі аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання і пазбяганні ўхілення ад
уплаты падаткаў у адносінах да падаткаў на даходы і маёмасць.
37. 2001 г., 9 жніўня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Азербайджанскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі.
38. 2001 г., 16 жніўня. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб прадстаўніку
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь пры структурах арганізацыі Паўночнаатлантычнага да
гавора.
39. 2001 г., 25 жніўня. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб устанаўленні дыпламатыч
ных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Науру.
40. 2001 г., 30 жніўня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Лаоскай
Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі аб гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве.
41. 2001 г., 7 верасня. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб далучэнні Рэспублікі Бела
русь да Мадрыдскага пагаднення аб міжнароднай рэгістрацыі знакаў.
42. 2001 г., 20 верасня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Эстонскай
Рэспублікі аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах.
43. 2001 г., 22 верасня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Кабінетам
Міністраў Украіны аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах.
44. 2001 г., 26 верасня. Пагадненне аб займе паміж Рэспублікай Беларусь і Міжнародным
банкам рэканструкцыі і развіцця.
45. 2001 г., 28 верасня. Пагадненне аб вывазе і ўвозе культурных каштоўнасцей.
46. 2001 г., 28 верасня. Пагадненне аб прымяненні тэхнічных, медыцынскіх,
фармацэўтычных, санітарных, ветэрынарных і фітасанітарных норм, правіл і патрабаванняў
у адносінах да тавараў, якія ўвозяцца ў дзяржавы – удзельніцы Садружнасці Незалежных
Дзяржаў.
47. 2001 г., 28 верасня. Пагадненне аб парадку стварэння і функцыянавання філіялаў
вышэйшых навучальных устаноў у дзяржавах – удзельнікцы Садружнасці Незалежных
Дзяржаў.
48. 2001 г., 16 кастрычніка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Кабінетам
Міністраў Украіны аб дадатковых мерах даверу і бяспекі.
49. 2001 г., 18 кастрычніка. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб
дзяржаўнай праграме інфармацыйнага забеспячэння знешнепалітычнай і знешнеэканамічнай дзейнасці на 2002 год.
50. 2001 г., 8 лістапада. Закон Рэспублікі Беларусь аб ратыфікацыі Канвенцыі Арганізацыі
Аб’яднаных Нацый аб незалежных гарантыях і рэзервовых акрэдытывах.
51. 2001 г., 8 лістапада. Закон Рэспублікі Беларусь аб ратыфікацыі рамачнага пагаднення
аб інстытуцыянальных асновах стварэння Міждзяржаўнай сістэмы транспарціроўкі нафты
і газу.
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52. 2001 г., 12 лістапада. Закон Рэспублікі Беларусь аб ратыфікацыі пратакола аб Правілах
ліцэнзавання імпарту дзяржавамі – удзельніцамі Пагаднення аб стварэнні зоны свабоднага
гандлю.
53. 2001 г., 14 лістапада. Пагадненне аб банкаўскай дзейнасці і плацяжах паміж Нацыя
нальным банкам Рэспублікі Беларусь і банкам Марказі Джомхуры Ісламі Іран.
54. 2001 г., 14 лістапада. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Сла
вацкай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў барацьбе з тэрарызмам, незаконным гандлем
наркотыкамі і іншымі відамі арганізаванай злачыннасці.
55. 2001 г., 15 лістапада. Пагадненне аб стварэнні Кансультацыйнай Рады Цэнтральных
банкаў Рэспублікі Беларусь і Украіны.
56. 2001 г., 30 лістапада. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай
Федэрацыі аб прадастаўленні Рэспубліцы Беларусь дзяржаўнага крэдыту ў 2001–2005 гадах.
57. 2001 г., 21 снежня. Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Камітэтам дзяржаўнага кан
тролю Рэспублікі Беларусь і Падліковай палатай Расійскай Федэрацыі.
58. 2001 г., 26 снежня. Пагадненне паміж Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь
і Нацыянальным банкам Малдовы аб супрацоўніцтве.
59. 2002 г., 4 студзеня. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб далучэнні Рэспублікі
Беларусь да Канвенцыі аб прызнанні кваліфікацый, што датычацца вышэйшай адукацыі
ў еўрапейскім рэгіёне.
60. 2002 г., 17 студзеня. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб аказанні
гуманітарнай дапамогі Рэспубліцы Куба.
61. 2002 г., 17 студзеня. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб пытаннях
міжнароднага тэхнічнага супрацоўніцтва.
62. 2002 г., 18 студзеня. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб стварэнні свабоднай
эканамічнай зоны «Магілёў».
63. 2002 г., 6 лютага. Пагадненне паміж міністэрствам спорту і турызму Рэспублікі Бе
ларусь і міністэрствам гаспадаркі Літоўскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне турызму.
64. 2002 г., 19 лютага. Канвенцыя паміж Рэспублікай Беларусь і Венгерскай Рэспублікай
аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання і папярэджанні ўхілення ад выплаты падаткаў у
дачыненні да падаткаў на даходы і капітал.
65. 2002 г., 12 сакавіка. Пратакол аб супрацоўніцтве паміж міністэрствам замежных спраў
Рэспублікі Беларусь і міністэрствам замежных спраў Украіны.
66. 2002 г., 13 сакавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай
Федэрацыі аб супрацоўніцтве ў галіне рыбнай гаспадаркі.
67. 2002 г., 14 сакавіка. Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж міністэрствам замежных
спраў Рэспублікі Беларусь і міністэрствам замежных спраў Рэспублікі Арменія.
68. 2002 г., 2 красавіка. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб устанаўленні дыплама
тычных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Гвінея-Бісау.
69. 2002 г., 2 красавіка. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб устанаўленні дыплама
тычных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Сьера-Леоне.
70. 2002 г., 6 красавіка. Пратакол аб супрацоўніцтве паміж міністэрствам замежных спраў
Рэспублікі Беларусь і міністэрствам знешніх зносін Рэспублікі Ангола.
71. 2002 г., 9 красавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь, з аднаго
боку, і Бельгійска-Люксембургскім Эканамічным Саюзам, з другога боку, аб узаемным
садзейнічанні і ахове інвестыцый.
72. 2002 г., 16 красавіка. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб стварэнні свабоднай
эканамічнай зоны «Гроднаінвест».
73. 2002 г., 16 красавіка. Пагадненне паміж міністэрствам аховы здароўя і міністэрствам
аховы здароўя Сацыялістычнай Рэспублікі В’етнам аб супрацоўніцтве ў галіне аховы
здароўя і медыцынскай навукі.
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74. 2002 г., 18 красавіка. Пагадненне паміж міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь
і міністэрствам культуры Латвійскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне культуры і ма
стацтва.
75. 2002 г., 22 красавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Сла
вацкай Рэспублікі аб бязвізавых паездках уладальнікаў дыпламатычных і службовых
пашпартоў.
76. 2002 г., 26 красавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Чэшскай
Рэспублікі аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе ў мытных справах.
77. 2002 г., 29 красавіка. Мемарандум аб узаемапаразуменні паміж Нацыянальным бан
кам Рэспублікі Беларусь і Банкам Літвы.
78. 2002 г., 6 мая. Закон Рэспублікі Беларусь аб далучэнні Рэспублікі Беларусь да
Канвенцыі аб біялагічнай разнастайнасці.
79. 2002 г., 17 мая. Пагадненне паміж Рэспублікай Беларусь і Туркменістанам аб
доўгатэрміновым супрацоўніцтве ў галіне паставак у Туркменістан сельскагаспадарчай,
аўтамабільнай, аўтобуснай і іншай тэхнікі.
80. 2002 г., 17 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Туркменістана
аб прынцыпах збору ўскосных падаткаў пры экспарце і імпарце тавараў (прац, паслуг).
81. 2002 г., 17 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Туркменістана
аб паветраных зносінах.
82. 2002 г., 17 мая. Канвенцыя паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Туркменістана
аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання ў дачыненні да падаткаў на даходы і капітал (ма
ёмасць).
83. 2002 г., 17 мая. Дагавор паміж Рэспублікай Беларусь і Туркменістанам аб узаемнай пе
радачы асобаў, якія асуджаны да пазбаўлення свабоды, для далейшага адбыцця пакарання.
84. 2002 г., 18 мая. Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Камітэтам дзяржаўнага кантролю
Рэспублікі Беларусь і Падліковай палатай Рэспублікі Малдова.
85. 2002 г., 21 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай
Федэрацыі аб пастаўках у Рэспубліку Беларусь у 2001–2005 гадах неапрацаваных прырод
ных дыямантаў.
86. 2002 г., 23 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Венгерскай
Рэспублікі аб бязвізавых паездках грамадзян па дыпламатычных і службовых пашпартах.
87. 2002 г., 24 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай
Федэрацыі аб супрацоўніцтве ў галіне аховы і рацыянальнага выкарыстання трансгранічных
водных аб’ектаў.
88. 2002 г., 27 мая. Закон Рэспублікі Беларусь аб далучэнні Рэспублікі Беларусь да
Канвенцыі аб стварэнні арганізацыі па ахове свету раслін Еўропы і Міжземнамор’я.
89. 2002 г., 29 мая. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб мерах па рэалізацыі
Крэдытнага пагаднення паміж Рэспублікай Беларусь і Кувейцкім фондам арабскага
эканамічнага развіцця.
90. 2002 г., 29 мая. Мемарандум паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Украіны аб
прынцыпах непрымянення спецыяльных (абаронных) мер адносна імпарту тавараў, што
зыходзяць з Рэспублікі Беларусь і Украіны.
91. 2002 г., 29 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Кабінетам Міністраў
Украіны аб вытворчай і навукова-тэхнічнай кааперацыі.
92. 2002 г., 30 мая. Пагадненне аб узаемадапамозе ў выпадках аварый і іншых надзвы
чайных сітуацый на электраэнергетычных аб’ектах дзяржаў – удзельніц Садружнасці Не
залежных Дзяржаў.
93. 2002 г., 30 мая. Пагадненне паміж Урадам і Нацыянальным банкам Рэспублікі Бела
русь і Урадам і Нацыянальным банкам Рэспублікі Таджыкістан аб урэгуляванні даўгавых
абавязацельстваў па міждзяржаўных разліках на 1992–1994 гады, якія пераафармляюцца
ў дзяржаўны крэдыт, прадастаўляемы Рэспубліцы Таджыкістан Рэспублікай Беларусь.
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94. 2002 г., 6 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Арменія аб узаемных бязвізавых паездках грамадзян Рэспублікі Беларусь і грамадзян
Рэспублікі Арменія.
95. 2002 г., 21 чэрвеня. Закон Рэспублікі Беларусь аб ратыфікацыі Канвенцыі аб барацьбе
з незаконнымі актамі, накіраванымі супраць бяспекі марскога судаходства, і пратакола аб
барацьбе з незаконнымі актамі, накіраванымі супраць бяспекі стацыянарных платформаў,
што размяшчаюцца на кантынентальным шэльфе.
96. 2002 г., 5 ліпеня. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб парадку ўвозу ў 2002 годзе на
тэрыторыю Рэспублікі Беларусь некаторых тавараў з Рэспублікі Малдова.
97. 2002 г., 9 ліпеня. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб аказанні
гуманітарнай дапамогі Стаўрапольскаму краю Расійскай Федэрацыі.
98. 2002 г., 17 ліпеня. Закон Рэспублікі Беларусь аб ратыфікацыі рашэння Савета
кіраўнікоў урадаў Садружнасці Незалежных Дзяржаў аб правілах вызначэння краіны зы
ходжання тавараў.
99. 2002 г., 17 ліпеня. Закон Рэспублікі Беларусь аб ратыфікацыі Аб’яднанай
канвенцыі аб бяспецы абыходжання з адпрацаваным палівам і аб бяспецы абыходжання
з радыеактыўнымі адыходамі.
100. 2002 г., 25 ліпеня. Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Камітэтам дзяржаўнага кан
тролю Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўным кантрольна-рэвізійным упраўленнем Кітайскай
Народнай Рэспублікі.
101. 2002 г., 1 жніўня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Украіны аб
супрацоўніцтве ў галіне ветэрынарнай медыцыны.
102. 2002 г., 1 жніўня. Пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы малога прадпрымальніцтва
паміж Міністэрствам эканомікі Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўным камітэтам Украіны па
пытаннях рэгулятарнай палітыкі і прадпрымальніцтва.
103. 2002 г., 1 жніўня. Пагадненне паміж Міністэрствам эканомікі Рэспублікі Беларусь і
Міністэрствам эканомікі і па пытаннях еўрапейскай інтэграцыі Украіны аб супрацоўніцтве.
104. 2002 г., 7 жніўня. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб устанаўленні дыпламатыч
ных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Дзяржавай Бруней-Дарусалам.
105. 2002 г., 7 жніўня. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб далучэнні Рэспублікі
Беларусь да Міжнароднай канвенцыі аб ахове правоў выканаўцаў, вытворцаў фанаграм
і арганізацый вяшчання.
106. 2002 г., 16 верасня. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб удасканальванні
працоўнай і прадпрымальніцкай дзейнасці замежных грамадзян і асоб без грамадзянства,
што часова пражываюць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
107. 2002 г., 18 верасня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам ПаўднёваАфрыканскай Рэспублікі аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання і прадухіленні падаткаў на даходы і капітал.
108. 2002 г., 18 верасня. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб мерах па
рэалізацыі палажэнняў Міжнароднай канвенцыі па ахове новых сартоў раслін.
109. 2002 г., 20 верасня. Пагадненне аб агульнай таварнай наменклатуры знешнеэканамічнай дзейнасці Еўразійскага эканамічнага супольніцтва.
110. 2002 г., 7 кастрычніка. Пагадненне аб супрацоўніцтве дзяржаў – удзельніц Садружнасці
Незалежных Дзяржаў у галіне забеспячэння энергаэфектыўнасці і энергазберажэння.
111. 2002 г., 7 кастрычніка. Пагадненне аб стварэнні Савета старшынь вышэйшых
арбітражных, гаспадарчых, эканамічных і іншых судоў, што вырашаюць справы па спрэч
ках у сферы эканомікі.
112. 2002 г., 15 кастрычніка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Рэспублікі Славенія аб міжнародных аўтамабільных пасажырскіх і грузавых перавозках.
113. 2002 г., 16 кастрычніка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Кабінетам
Міністраў Украіны аб сумесным выкарыстанні і ахове транзітных водаў.
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114. 2002 г., 27 кастрычніка. Канвенцыя паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Каралеўства Бахрэйн аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання і прадухіленні ўхілення ад
уплаты падаткаў у адносінах да падаткаў на даходы і маёмасць.
115. 2002 г., 7 лістапада. Пагадненне паміж Міністэрствам эканомікі Рэспублікі Беларусь
і Міністэрствам эканомікі і транспарту Венгерскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве.
116. 2002 г., 22 лістапада. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне навукі і тэхналогій.
117. 2002 г., 29 кастрычніка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Дзяржавы Кувейт аб паветраных зносінах.
118. 2002 г., 10 снежня. Пратакол да Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Ура
дам Расійскай Федэрацыі аб прадастаўленні Рэспубліцы Беларусь дзяржаўнага крэдыту
ў 2001–2002 гадах ад 30 лістапада 2001 г.
119. 2002 г., 13 снежня. Закон Рэспублікі Беларусь аб ратыфікацыі шостага дадатковага
пратакола да Статута Сусветнага паштовага саюза.
120. 2002 г., 16 снежня. Закон Рэспублікі Беларусь аб далучэнні Рэспублікі Беларусь да
Дагавора аб супрацоўніцтве дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў у ба
рацьбе з тэрарызмам.
121. 2002 г., 16 снежня. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфікацыі Канвенцыі паміж
Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Карэя аб пазбяганні двайнога падаткааб
кладання і прадухілення ўхілення ад уплаты падаткаў у дачыненні падаткаў на даходы».
122. 2002 г., 16 снежня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Іарданскага
Хашыміцкага Каралеўства аб гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве.
123. 2002 г., 16 снежня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Іарданскага
Хашыміцкага Каралеўства аб узаемным садзейнічанні ажыццяўленню і ахове інвестыцый.
124. 2002 г., 21 снежня. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб зацвярджэнні
пратакола да Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай
Федэрацыі аб прадастаўленні Рэспубліцы Беларусь дзяржаўнага крэдыту ў 2001–2002 гг.
ад 30 лістапада 2001 г.
125. 2003 г., 14 студзеня. Пагадненне паміж Міністэрствам сувязі Рэспублікі Беларусь
і Міністэрствам Расійскай Федэрацыі па сувязі і інфарматызацыі аб унікальных галіновых
нарматыўных дакументах.
126. 2003 г., 20 студзеня. Пагадненне паміж Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацы
яй аб узаемным забеспячэнні аховы дзяржаўных сакрэтаў Рэспублікі Беларусь і дзяржаўнай
тайны Расійскай Федэрацыі.
127. 2003 г., 21 студзеня. Пратакол аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствам культуры
Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам культуры Расійскай Федэрацыі на 2003 год.
128. 2003 г., 22 студзеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Кабінетам
Міністраў Украіны аб супрацоўніцтве ў галіне тэхнічнай аховы інфармацыі.
129. 2003 г., 5 лютага. Пагадненне паміж Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь
і Нацыянальным банкам Кыргызскай Рэспублікі аб арганізацыі разлікаў.
130. 2003 г., 19 лютага. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб упарадкаванні
ўвозу і абароту на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь піва соладавага, што зыходзіць з краін
Мытнага саюза, з якімі адменены мытны кантроль і мытнае афармленне.
131. 2003 г., 21 лютага. Дагавор аб супрацоўніцтве ў ахове знешніх граніц дзяржаў –
членаў Еўразійскага эканамічнага супольніцтва.
132. 2003 г., 26 лютага. Пагадненне паміж Камітэтам па стандартызацыі, метралогіі
і сертыфікацыі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь і Нацыянальным бюро
стандартызацыі Рэспублікі Куба аб супрацоўніцтве ў галіне сертыфікацыі.
133. 2003 г., 6 сакавіка. Пратакол аб працягу тэрміну дзеяння Пратакола ад 26 лютага
1999 г. «Аб мерах па забеспячэнні ўзаемадзеяння нацыянальных валютна-фінансавых сістэм
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у мэтах стварэння спрыяльных умоў для развіцця ўзаемнага гандлю дзяржаў – удзельніц
Дагавора аб паглыбленні інтэграцыі ў эканамічнай і гуманітарнай галінах ад 29 сакавіка
1996 года».
134. 2003 г., 12 сакавіка. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб далучэнні Рэспублікі
Беларусь да Канвенцыі аб захаванні мігрыруючых відаў дзікіх жывёлаў.
135. 2003 г., 14 сакавіка. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб унясенні
змяненняў у праект пагаднення паміж Урадам і Нацыянальным банкам Рэспублікі Бела
русь і Урадам і Нацыянальным банкам Кыргызскай Рэспублікі аб урэгуляванні пазыковых
абавязацельстваў і патрабаванняў за 1992 год.
136. 2003 г., 28 сакавіка. Пагадненне паміж Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь
і Нацыянальным банкам Таджыкістана аб тэхнічным парадку абслугоўвання дзяржаўнага
крэдыту, што прадастаўлены Рэспублікай Беларусь Рэспубліцы Таджыкістан.
137. 2003 г., 8 красавіка. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб далучэнні Рэспублікі
Беларусь да схемы сертыфікацыі Кімберлійскага працэсу.
138. 2003 г., 16 красавіка. Пагадненне аб супрацоўніцтве міністэрстваў юстыцыі дзяржаў –
членаў Еўразійскага эканамічнага супольніцтва.
139. 2003 г., 17 красавіка. Канвенцыя аб ахове інтарэсаў вытворцаў фанаграм ад незакон
нага капіравання іх фанаграм.
140. 2003 г., 19 сакавіка. Пагадненне паміж Рэспублікай Беларусь і Украінай аб рэгуляванні
працэсу перасялення і ахове правоў перасяленцаў і членаў іх сямей.
141. 2003 г., 21 красавіка. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб далучэнні Рэспублікі
Беларусь да Канвенцыі па ахове і выкарыстанні трансгранічных вадатокаў і міжнародных
азёраў.
142. 2003 г., 22 красавіка. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб зацвярджэнні Прата
кола аб парадку ажыццяўлення кантролю за мэтавым выкарыстаннем прадукцыі ваенна
га прызначэння, што пастаўляецца ў межах Пагаднення аб асноўных прынцыпах ваеннатэхнічнага супрацоўніцтва паміж дзяржавамі – удзельніцамі Дагавора аб калектыўнай
бяспецы ад 15 мая 2002 г.
143. 2003 г., 22 красавіка. Пагадненне паміж Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь
і Міністэрствам абароны Украіны аб прадастаўленні медыцынскай дапамогі вайскоўцам і
членам іх сямей.
144. 2003 г., 30 красавіка. Закон Рэспублікі Беларусь аб унясенні паправак у Венскую кан
венцыю аб грамадзянскай адказнасці за ядзерную пашкоду.
145. 2003 г., 30 красавіка. Закон Рэспублікі Беларусь аб далучэнні Рэспублікі Беларусь да
Канвенцыі аб трансгранічным уздзеянні прамысловых аварый.
146. 2003 г., 2 мая. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб зацвярджэнні Канвенцыі па
ахове дзяцей і супрацоўніцтве ў галіне міжнароднага ўсынаўлення.
147. 2003 г., 3 мая. Закон Рэспублікі Беларусь аб ратыфікацыі Канвенцыі Арганізацыі
Аб’яднаных Нацый супраць транснацыянальнай арганізаванай злачыннасці.
148. 2003 г., 3 мая. Закон Рэспублікі Беларусь аб ратыфікацыі Пратакола супраць неза
коннага ўвозу мігрантаў па сушы, моры і паветры, што дапаўняе Канвенцыю Арганізацыі
Аб’яднаных Нацый супраць транснацыянальнай арганізаванай злачыннасці.
149. 2003 г., 3 мая. Закон Рэспублікі Беларусь аб ратыфікацыі Пратакола аб папярэджанні
і прадухіленні гандлю людзьмі, асабліва жанчынамі і дзецьмі, і пакаранні за яго, што
дапаўняе Канвенцыю Арганізацыі Аб’яднаных Нацый супраць транснацыянальнай
арганізаванай злачыннасці.
150. 2003 г., 21 мая. Пагадненне паміж Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь і
Міністэрствам абароны Рэспублікі Малдова аб стварэнні сістэмы інфармацыйнага абмену.
151. 2003 г., 26 мая. Закон Рэспублікі Беларусь аб ратыфікацыі Канвенцыі аб адказнасці
за карупцыю.
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152. 2003 г., 3 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Італьянскай
Рэспублікі аб міжнародных пасажырскіх і грузавых аўтамабільных перавозках.
153. 2003 г., 10 чэрвеня. Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствам юстыцыі
Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам юстыцыі Расійскай Федэрацыі.
154. 2003 г., 11 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Харватыя аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання і папярэджанні ўхілення ад уплаты
падаткаў у адносінах да падаткаў на даходы і капітал (маёмасць).
155. 2003 г., 14 чэрвеня. Закон Рэспублікі Беларусь аб ратыфікацыі Канвенцыі аб прававой
дапамозе і прававых адносінах па грамадзянскіх, сямейных і крымінальных справах.
156. 2003 г., 16 чэрвеня. Пратакол да Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь
і Кабінетам Міністраў Украіны аб вытворчай і навукова-тэхнічнай кааперацыі.
157. 2003 г., 16 чэрвеня. Пратакол паміж Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь
і Міністэрствам культуры і мастацтваў Украіны аб супрацоўніцтве ў галіне культуры і ма
стацтва.
158. 2003 г., 30 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай
Федэрацыі аб рэгуляванні тарыфаў на паслугі сувязі.
159. 2003 г., 8 ліпеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Латвійскай
Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне папярэджвання катастрофаў, стыхійных бедстваў,
іншых надзвычайных сітуацый, а таксама ліквідацыі іх наступстваў.
160. 2003 г., 9 ліпеня. Пагадненне паміж Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь і
Міністэрствам аховы краю Літоўскай Рэспублікі аб абмене інфармацыяй аб палётах паве
траных суднаў.
161. 2003 г., 18 ліпеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Йеменскай
Рэспублікі аб садзейнічанні ажыццяўленню і ўзаемнай ахове інвестыцый.
162. 2003 г., 22 жніўня. Пагадненне паміж Міністэрствам спорту і турызму Рэспублікі Бе
ларусь і Галоўным дзяржаўным упраўленнем фізічнай культуры і спорту Кітайскай Народ
най Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне фізічнай культуры і спорту.
163. 2003 г., 26 жніўня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Польшча аб узаемных паездках грамадзян.
164. 2003 г., 4 верасня. Мемарандум аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствам адукацыі
Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам адукацыі Венгерскай Рэспублікі.
165. 2003 г., 16 верасня. Пратакол аб супрацоўніцтве паміж Камітэтам па справах рэлігій і
нацыянальнасцей пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь і Дэпартаментам нацыяналь
ных меншасцей і эміграцыі пры Урадзе Літоўскай Рэспублікі на 2003–2004 гады.
166. 2003 г., 26 верасня. Сумеснае камюніке аб устанаўленні дыпламатычных адносін
паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Маўрыкій.
167. 2003 г., 27 верасня. Сумеснае камюніке аб устанаўленні дыпламатычных адносін
паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Сьера-Леоне.
168. 2003 г., 29 верасня. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб прымяненні Пагаднення
паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Польшча аб узаемных паездках гра
мадзян.
169. 2003 г., 3 кастрычніка. Сумеснае камюніке аб устанаўленні дыпламатычных адносін
паміж Самалійскай Дэмакратычнай Рэспублікай і Рэспублікай Беларусь.
170. 2003 г., 17 кастрычніка. Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствам культу
ры Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам культуры і па справах моладзі Рэспублікі Арменія
ў галіне культуры.
171. 2003 г., 27 кастрычніка. Пагадненне паміж Нацыянальным банкам Рэспублікі Бела
русь і Нацыянальным банкам Малдовы аб арганізацыі разлікаў.
172. 2003 г., 28 кастрычніка. Пагадненне аб адзіным парадку экспартнага кантролю
дзяржаў – членаў Еўразійскага эканамічнага супольніцтва.
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173. 2003 г., 30 кастрычніка. Закон Рэспублікі Беларусь аб ратыфікацыі паправач
ных дакументаў да Статута і Канвенцыі міжнароднага саюза электрасувязі ад 22 снежня
1992 года.
174. 2003 г., 30 кастрычніка. Закон Рэспублікі Беларусь аб ратыфікацыі факультатыўнага
Пратакола да Канвенцыі аб ліквідацыі ўсіх форм дыскрымінацыі ў адносінах да жанчын.
175. 2003 г., 3 лістапада. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб устанаўленні дыплама
тычных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Батсвана.
176. 2003 г., 3 лістапада. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб устанаўленні дыплама
тычных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Вануату.
177. 2003 г., 13 лістапада. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Рэспублікі Малдова аб навукова-тэхнічным супрацоўніцтве.
178. 2003 г., 24 лістапада. Пагадненне паміж Нацыянальным банкам Рэспублікі Казах
стан і Камітэтам па каштоўных паперах пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь аб аб
мене інфармацыяй.
179. 2003 г., 25 лістапада. Пратакол паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Кабінетам
Міністраў Украіны аб унясенні змяненняў і дадаткаў у Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі
Беларусь і Кабінетам Міністраў Украіны аб парадку перасячэння беларуска-ўкраінскай
дзяржаўнай граніцы грамадзянамі, што пражываюць у прыгранічных раёнах.
180. 2003 г., 7 снежня. Генеральнае пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Каралеўства Саудаўская Аравія.
181. 2003 г., 8 снежня. Дагавор паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Польшча аб супрацоўніцтве ў барацьбе са злачыннасцю.
182. 2003 г., 9 снежня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Сірыйскай
Арабскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне навукі і тэхналогій.
183. 2003 г., 9 снежня. Пагадненне паміж Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Бе
ларусь і Міністэрствам аховы здароўя Сірыйскай Арабскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве
ў галіне аховы здароўя і медыцынскай навукі.
184. 2003 г., 15 снежня. Закон Рэспублікі Беларусь аб унясенні дадаткаў і змяненняў у За
кон Рэспублікі Беларусь «Аб турызме».
185. 2003 г., 17 снежня. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб зацвярджэнні Палажэн
ня аб парадку прадастаўлення будынкаў, памяшканняў і зямельных участкаў дыпламатыч
ным прадстаўніцтвам, прыроўненым да іх прадстаўніцтвам міжнародных арганізацый і
консульскім установам замежных дзяржаў у Рэспубліцы Беларусь.
186. 2003 г., 31 снежня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Кітайскай
Народнай Рэспублікі аб прадастаўленні бязвыплатнай дапамогі.
187. 2004 г., 17 студзеня. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб аказанні
гуманітарнай дапамогі Ісламскай Рэспубліцы Іран.
188. 2004 г., 19 студзеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Рэспублікі Казахстан аб міжнародных аўтамабільных зносінах.
189. 2004 г., 21 студзеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Сірыйскай
Арабскай Рэспублікі аб міжнародных аўтамабільных перавозках пасажыраў і грузаў.
190. 2004 г., 29 студзеня. Пагадненне паміж Нацыянальным банкам Кыргызскай
Рэспублікі і Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь аб супрацоўніцтве ў галіне нагляду
за дзейнасцю крэдытных арганізацый.
191. 2004 г., 30 студзеня. Пагадненне паміж Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь і
Нацыянальным банкам Украіны аб супрацоўніцтве ў галіне падрыхтоўкі персаналу.
192. 2004 г., 11 лютага. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Эстон
скай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў барацьбе са злачыннасцю.
193. 2004 г., 23 лютага. Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Нацыянальным сходам
Рэспублікі Беларусь і Нацыянальным сходам Рэспублікі Арменія.
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194. 2004 г., 26 лютага. Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Нацыянальным сходам
Рэспублікі Беларусь і Вярхоўнай Радай Украіны.
195. 2004 г., 26 лютага. Пагадненне паміж Рэспублікай Беларусь і Украінай аб узаемным
забеспячэнні абароны дзяржаўных сакрэтаў.
196. 2004 г., 16 сакавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Султана
та Аман аб гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве.
197. 2004 г., 31 сакавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Азер
байджанскай Рэспублікі аб свабодным гандлі.
198. 2004 г., 31 сакавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Азер
байджанскай Рэспублікі аб паветраных зносінах.
199. 2004 г., 31 сакавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Каралеўства Данія аб садзейнічанні ажыццяўленню і ўзаемнай ахове інвестыцый.
200. 2004 г., 5 красавіка. Пагадненне паміж Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь
і Міністэрствам вышэйшай адукацыі і навуковых даследаванняў Іарданскага Хашыміцкага
Каралеўства аб супрацоўніцтве ў галіне вышэйшай адукацыі.
201. 2004 г., 6 красавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Малдова аб супрацоўніцтве ў галіне аховы прамысловай уласнасці.
202. 2004 г., 6 красавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Малдова аб супрацоўніцтве ў галіне турызму.
203. 2004 г., 6 красавіка. Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствам юстыцыі
Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Малдова.
204. 2004 г., 21 красавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Латвійскай Рэспублікі аб эканамічным і навукова-тэхнічным супрацоўніцтве.
205. 2004 г., 22 красавіка. Пагадненне паміж Польскім камітэтам па стандартызацыі і
Камітэтам па стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі пры Савеце Міністраў Рэспублікі
Беларусь аб супрацоўніцтве ў галіне стандартызацыі.
206. 2004 г., 28 красавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Іарданскага Хашыміцкага Каралеўства аб міжнародных пасажырскіх і грузавых перавозках.
207. 2004 г., 29 красавіка. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфікацыі пратакола аб
зацвярджэнні Палажэння аб парадку арганізацыі і правядзенні сумесных антытэрары
стычных мерапрыемстваў на тэрыторыях дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных
Дзяржаў».
208. 2004 г., 30 красавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Польшча аб эканамічным супрацоўніцтве.
209. 2004 г., 10 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Султаната
Аман аб садзейнічанні ажыццяўленню і ўзаемнай ахове інвестыцый.
210. 2004 г., 13 мая. Пагадненне паміж Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь
і Міністэрствам адукацыі і навукі Латвійскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне адукацыі
і навукі.
211. 2004 г., 14 мая. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфікацыі Пагаднення аб
фарміраванні адзінай эканамічнай прасторы».
212. 2004 г., 17 мая. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфікацыі Пагаднення аб стварэнні
адзінай сістэмы тэхнічнага прыкрыцця чыгунак дзяржаў – членаў Арганізацыі Дагавора аб
калектыўнай бяспецы».
213. 2004 г., 17 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Карэя аб эканамічным, навуковым і тэхнічным супрацоўніцтве.
214. 2004 г., 17 мая. Гандлёвае пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Рэспублікі Карэя.
215. 2004 г., 18 мая. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб міжнароднай прававой дапамозе па
крымінальных справах».
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216. 2004 г., 18 мая. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфікацыі рашэння аб папраўках да
Статута Садружнасці Незалежных Дзяржаў».
217. 2004 г., 21 мая. Пратакол паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Кабінетам Міністраў
Украіны аб паэтапнай адмене выняткаў з рэжыму вольнага гандлю.
218. 2004 г., 1 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Літоўскай
Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне стандартызацыі, метралогіі і ацэнцы адпаведнасці.
219. 2004 г., 8 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай
Федэрацыі аб узаемадзеянні пры эксплуатацыі магістральных нафтапрадуктаправодаў, што
размяшчаюцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
220. 2004 г., 9 чэрвеня. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфікацыі пратакола аб спыненні
дзеяння Пагаднення аб стварэнні міждзяржаўнага Еўраазіяцкага Аб’яднання вуглю і металу
ад 24 верасня 1993 года».
221. 2004 г., 12 чэрвеня. Пагадненне аб узаемным забеспячэнні захавання сакрэтнай
інфармацыі ў рамках Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы.
222. 2004 г., 18 чэрвеня. Пагадненне аб супрацоўніцтве дзяржаў – членаў Еўразійскага
эканамічнага супольніцтва на рынку каштоўных папер.
223. 2004 г., 18 чэрвеня. Дагавор аб статусе асноў заканадаўства Еўразійскага эканамічнага
супольніцтва, парадку іх распрацоўкі, прыняцця і рэалізацыі.
224. 2004 г., 18 чэрвеня. Пагадненне аб аператыўным абсталяванні тэрыторыі, сумесным
выкарыстанні аб’ектаў ваеннай інфраструктуры дзяржаў – членаў Арганізацыі Дагавора аб
калектыўнай бяспецы.
225. 2004 г., 22 чэрвеня. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб зацвярджэнні
Пагаднення аб супрацоўніцтве дзяржаў – удзельніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў
у сферы рэгулявання рэкламнай дзейнасці.
226. 2004 г., 24 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Арабскай
Рэспублікі Егіпет аб культурным супрацоўніцтве.
227. 2004 г., 6 ліпеня. Сумеснае камюніке аб усталяванні дыпламатычных адносін паміж
Рэспублікай Беларусь і Ісламскай Рэспублікай Маўрытанія.
228. 2004 г., 7 ліпеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Ліванскай
Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне вышэйшай адукацыі.
229. 2004 г., 7 ліпеня. Мемарандум аб узаемапаразуменні паміж Рэспублікай Беларусь
і арганізацыяй НАТО па тэхнічным забеспячэнні і забеспячэнні ў працэсе супрацоўніцтва
ў галіне матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння.
230. 2004 г., 9 ліпеня. Сумеснае камюніке аб усталяванні дыпламатычных адносін паміж
Рэспублікай Беларусь і Садружнасцю Дамінікі.
231. 2004 г., 23 ліпеня. Канвенцыя паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Ісламскай
Рэспублікі Пакістан аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання і папярэджанні ўхілення ад
выплаты падаткаў у дачыненні да падаткаў на даходы.
232. 2004 г., 26 ліпеня. Мемарандум паміж Міністэрствам фінансаў Рэспублікі Бела
русь і Міністэрствам фінансаў і нацыянальнай эканомікі Каралеўства Бахрэйн аб узаемапаразуменні па пытанні тэхнічнага супрацоўніцтва.
233. 2004 г., 28 ліпеня. Мемарандум аб узаемапаразуменні паміж Міністэрствам унутра
ных спраў Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам унутраных спраў Рэспублікі Турцыя па
ўзаемадзеянні ў галіне барацьбы з гандлем людзьмі і незаконнай міграцыяй.
234. 2004 г., 24 жніўня. Пагадненне паміж Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь
і Міністэрствам культуры Эстонскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне культуры.
235. 2004 г., 26 жніўня. Пагадненне паміж Міністэрствам спорту і турызму Рэспублікі
Беларусь і Нацыянальным камітэтам па спорце і фізічным выхаванні Рэспублікі Куба аб
супрацоўніцтве ў галіне фізічнай культуры і спорту.
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236. 2004 г., 27 жніўня. Пратакол паміж Дзяржаўным мытным камітэтам Рэспублікі Бела
русь і Дзяржаўнай мытнай службай Украіны аб абмене інфармацыяй аб таварных і транс
партных сродках, што перамяшчаюцца праз мытную мяжу Рэспублікі Беларусь і Украіны.
237. 2004 г., 27 жніўня. Пратакол паміж Дзяржаўным мытным камітэтам Рэспублікі Бела
русь і Дзяржаўнай мытнай службай Украіны аб узаемадзеянні па пытаннях кантролю мыт
нага кошту тавараў, што перамяшчаюцца праз мытную мяжу Рэспублікі Беларусь і Украіны.
238. 2004 г., 10 верасня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Ісламскай
Рэспублікі Іран аб супрацоўніцтве ў сферы бяспекі.
239. 2004 г., 10 верасня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Ісламскай
Рэспублікі Іран аб узаемнай адміністрацыйнай дапамозе і супрацоўніцтве ў мытных спра
вах.
240. 2004 г., 10 верасня. Мемарандум паміж Міністэрствам па надзвычайных сітуацыях
Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам унутраных спраў Ісламскай Рэспублікі Іран аб
узаемапаразуменні па пытаннях папярэджвання прыродных і тэхнагенных надзвычайных
сітуацый і ліквідацыі іх наступстваў.
241. 2004 г., 12 верасня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Федэральным
Саветам Швейцарскай Канфедэрацыі аб супрацоўніцтве ў выпадку стыхійнага бедства,
крызісу ці буйнай аварыі.
242. 2004 г., 15 верасня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай
Федэрацыі аб прынцыпах узымання ўскосных падаткаў пры экспарце і імпарце тавараў,
выкананні работ, аказанні паслуг.
243. 2004 г., 27 верасня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Каралеўства Бахрэйн аб паветраных зносінах.
244. 2004 г., 5 кастрычніка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Расійскай Федэрацыі аб выкарыстанні міграцыйнай карты адзінага ўзору.
245. 2004 г., 25 кастрычніка. Пратакол аб адзіных правілах ліцэнзавання імпарту і экспарту
тавараў, а таксама звязаных з гэтым асобных відаў дзейнасці, дзяржаў – членаў Еўразійскага
эканамічнага супольніцтва.
246. 2004 г., 26 кастрычніка. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб правапераемстве Рэспублікі
Беларусь адносна Канвенцыі паміж Саюзам Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік
і Італьянскай Рэспублікай аб прававой дапамозе па грамадзянскіх справах».
247. 2004 г., 26 кастрычніка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Федэратыўнай Рэспублікі Бразілія аб адмене візавага рэжыму для ўладальнікаў дыплама
тычных, службовых (афіцыйных) пашпартоў.
248. 2004 г., 28 кастрычніка. Пратакол аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствам замежных
спраў Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам замежных спраў, міжнароднага гандлю і культу
Аргенцінскай Рэспублікі.
249. 2004 г., 28 кастрычніка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Ура
дам Аргенцінскай Рэспублікі аб бязвізавых паездках па дыпламатычных і службовых ці
афіцыйных пашпартах.
250. 2004 г., 29 кастрычніка. Пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне стандартызацыі і ацэнкі
адпаведнасці паміж Камітэтам па стандартызацыі, метралогіі і сертыфікацыі пры Савеце
Міністраў Рэспублікі Беларусь і аргенцінскім інстытутам нармалізацыі і сертыфікацыі.
251. 2004 г., 4 лістапада. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб зацвярджэнні Пагаднен
ня аб супрацоўніцтве дзяржаў – членаў Еўразійскага эканамічнага супольніцтва на рынку
каштоўных папер.
252. 2004 г., 5 лістапада. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Азер
байджанскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне аховы прамысловай уласнасці.
253. 2004 г., 5 лістапада. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Азер
байджанскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне турызму.
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254. 2004 г., 5 лістапада. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Азер
байджанскай Рэспублікі аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе па пытаннях выканання
падатковага заканадаўства.
255. 2004 г., 5 лістапада. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Азер
байджанскай Рэспублікі аб вытворчай і навукова-тэхнічнай кааперацыі прадпрыемстваў
і арганізацый абаронных галін прамысловасці.
256. 2004 г., 15 лістапада. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў
у Закон Рэспублікі Беларусь “Аб міжнародных дагаворах Рэспублікі Беларусь”».
257. 2004 г., 15 лістапада. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў
у Мытны кодэкс Рэспублікі Беларусь».
258. 2004 г., 25 лістапада. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфікацыі Канвенцыі
Арганізацыі Аб’яднаных Нацый супраць карупцыі».
259. 2004 г., 25 лістапада. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб мерах па абароне эканамічных
інтарэсаў Рэспублікі Беларусь пры ажыццяўленні знешняга гандлю таварамі».
260. 2004 г., 25 лістапада. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб дзяржаўным рэгуляванні знеш
негандлёвай дзейнасці».
261. 2004 г., 25 лістапада. Пагадненне паміж Міністэрствам статыстыкі і аналізу
Рэспублікі Беларусь і Агенцтвам Рэспублікі Казахстан па статыстыцы аб супрацоўніцтве
ў галіне статыстыкі.
262. 2004 г., 29 лістапада. Гандлёвае пагадненне паміж Рэспублікай Беларусь і Босніяй
і Герцагавінай.
263. 2004 г., 29 лістапада. Пагадненне паміж Рэспублікай Беларусь і Босніяй і Герцагавінай
аб садзейнічанні ажыццяўленню і ахове інвестыцый.
264. 2004 г., 13 снежня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Кітайскай
Народнай Рэспублікі аб прадастаўленні бязвыплатнай дапамогі.
265. 2004 г., 14 снежня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай
Федэрацыі аб прадастаўленні Рэспубліцы Беларусь дзяржаўнага крэдыту.
266. 2004 г., 22 снежня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Вялікай
Сацыялістычнай Народнай Лівійскай Арабскай Джамахірыяй аб супрацоўніцтве і ўзаемнай
дапамозе ў мытных справах.
267. 2004 г., 24 снежня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Малдова аб узаемных бязвізавых паездках грамадзян.
268. 2005 г., 12 студзеня. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб далучэнні Рэспублікі
Беларусь да Міжнароднай канвенцыі па ахове раслін.
269. 2005 г., 19 студзеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Рэспублікі Узбекістан аб узаемных паездках грамадзян.
270. 2005 г., 25 студзеня. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб адабрэнні
праграм ТАСІС Еўрапейскага саюза.
271. 2005 г., 26 студзеня. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб адабрэнні
праектаў (праграм) міжнароднай тэхнічнай дапамогі.
272. 2005 г., 2 лютага. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Ліванскай
Рэспублікі аб супрацоўніцтве ў галіне турызму.
273. 2005 г., 2 лютага. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Ліванскай
Рэспублікі аб міжнародных аўтамабільных перавозках пасажыраў і грузаў.
274. 2005 г., 24 сакавіка. Пагадненне аб асновах гарманізацыі тэхнічных рэгламентаў
дзяржаў – членаў Еўразійскага эканамічнага супольніцтва.
275. 2005 г., 28 красавіка. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Рэспублікі Польшча аб прызнанні эквівалентнасці ў вышэйшай адукацыі, раўназначнасці
вучоных ступеняў і ступеняў у галіне мастацтва.
276. 2005 г., 3 мая. Пратакол паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Арменія аб адмене выняткаў з рэжыму вольнага гандлю, уведзеных пратаколам паміж
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Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Арменія аб выняткаў з рэжыму вольнага
гандлю да Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Арменія аб
вольным гандлі ад 18 студзеня 2000 г.
277. 2005 г., 4 мая. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфікацыі Статута Сусветнай ту
рысцкай арганізацыі».
278. 2005 г., 13 мая. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб прызнанні згубіўшымі моц некалькіх
заканадаўчых актаў Рэспублікі Беларусь і іх асобных палажэнняў па пытаннях міжнародных
адносін».
279. 2005 г., 18 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Казахстан аб супрацоўніцтве ў галіне аховы інфармацыі.
280. 2005 г., 19 мая. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Македонія аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання і прадухіленні ўхілення ад уплаты
падаткаў у адносінах да падаткаў на даходы і капітал (маёмасць).
281. 2005 г., 30 мая. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб стварэнні
турысцкіх зон.
282. 2005 г., 30 мая. Пастанова Галоўнага мытнага камітэта Рэспублікі Беларусь аб
удасканальванні парадку пацвярджэння паходжання тавараў з Расійскай Федэрацыі.
283. 2005 г., 8 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Польшча аб рэканструкцыі пагранічнага ўчастка Аўгустоўскага канала.
284. 2005 г., 9 чэрвеня. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб некаторых пытаннях
дзейнасці свабодных эканамічных зон на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь.
285. 2005 г., 13 чэрвеня. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб зацвярджэнні Палажэння
аб парадку накіравання ў службовыя камандзіроўкі за мяжу.
286. 2005 г., 14 чэрвеня. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфікацыі Рамачнай канвенцыі
СААЗ па барацьбе супраць тытуню».
287. 2005 г., 20 чэрвеня. Пастанова Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь
аб зацвярджэнні Інструкцыі аб парадку работы са зваротамі грамадзян, што трапляюць
у Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь.
288. 2005 г., 23 чэрвеня. Пагадненне аб падрыхтоўцы ваенных кадраў для дзяржаў – членаў
Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы.
289. 2005 г., 24 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Польшча аб унясенні змянення ў артыкул 3 Дагавора паміж Урадам Рэспублікі Беларусь
і Урадам Рэспублікі Польшча па пытанню пагранічных пераходаў, які быў падпісаны ў Вар
шаве 24 красавіка 1992 года, заключанае шляхам абмену нотамі, ад 24 чэрвеня 2005 года.
290. 2005 г., 27 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Арабскай
Рэспублікі Егіпет аб бязвізавых паездках па дыпламатычных, службовых і спецыяльных
пашпартах.
291. 2005 г., 30 чэрвеня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі
Польшча аб адкрыцці пагранічнага пераходу Пярэраў – Белавежа для міжнароднага беста
варнага руху асоб пяшком або з выкарыстаннем веласіпедаў, што знаходзяцца ў іх асабістым
карыстанні, заключанае шляхам абмену нотамі 30 чэрвеня 2005 года.
292. 2005 г., 19 ліпеня. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў
у Закон Рэспублікі Беларусь “Аб прававым становішчы замежных грамадзян і асобаў без
грамадзянства ў Рэспубліцы Беларусь”».
293. 2005 г., 11 жніўня. Канвенцыя паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Італьянскай
Рэспублікі аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання ў дачыненні да падаткаў на даходы
і капітал і папярэджанні ўхілення ад выплаты падаткаў.
294. 2005 г., 12 жніўня. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб далучэнні Рэспублікі Бе
ларусь да кіёцкага пратакола да Рамачнай канвенцыі Арганізацыі Аб’яднаных Нацый аб
змяненні клімату.
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295. 2005 г., 20 жніўня. Пагадненне паміж Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь
і Цэнтральным банкам Рэспублікі Арменія аб арганізацыі разлікаў.
296. 2005 г., 24 жніўня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Сірыйскай
Арабскай Рэспублікі аб бязвізавых паездках грамадзян па дыпламатычных і службовых
пашпартах.
297. 2005 г., 25 жніўня. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб удасканальванні экспарту
калійных угнаенняў.
298. 2005 г., 26 жніўня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Славацкай
Рэспублікі аб заахвочванні і ўзаемнай ахове інвестыцый.
299. 2005 г., 6 верасня. Дэкрэт Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб некаторых мерах па
рэалізацыі Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай Федэрацыі
аб прынцыпах узымання ўскосных падаткаў пры экспарце і імпарце тавараў, выкананні ра
боты, аказанні паслуг, падпісанага ў г. Астане 15 верасня 2004 г., і аб унясенні дапаўненняў у
асобныя дэкрэты Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.
300. 2005 г., 16 верасня. Пастанова Дзяржаўнага мытнага камітэта Рэспублікі Беларусь аб
зацвярджэнні наменклатураў тавараў, забароненых і абмежаваных да перамяшчэння праз
мытную мяжу Рэспублікі Беларусь.
301. 2005 г., 30 верасня. Пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь аб зацвярджэнні
Нацыянальнай праграмы развіцця экспарту на 2006–2010 гады.
302. 2005 г., 30 верасня. Пагадненне паміж Рэспублікай Беларусь і Федэратыўнай
Рэспублікай Германія аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання ў дачыненні да падаткаў
на даходы і маёмасць.
303. 2005 г., 5 кастрычніка. Дагавор паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Індыя аб
узаемнай прававой дапамозе па крымінальных справах.
304. 2005 г., 6 кастрычніка. Пратакол аб умацаванні прававога супрацоўніцтва
і ўзаемадзеяння паміж Пракуратурай Рэспублікі Беларусь і Генеральнай пракуратурай
Рэспублікі Арменія.
305. 2005 г., 7 кастрычніка. Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Нацыянальным банкам
Рэспублікі Беларусь і Цэнтральным банкам Расійскай Федэрацыі (Банкам Расіі) у галіне
банкаўскага нагляду.
306. 2005 г., 20 кастрычніка. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб прыняцці Рэспублікай
Беларусь Канвенцыі аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе ў трансгранічным кан
тэксце.
307. 2005 г., 20 кастрычніка. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб прыняцці пратакола
да Пагаднення паміж Урадам Рэспублікі Беларусь, Урадам Рэспублікі Казахстан, Урадам
Кыргызскай Рэспублікі, Урадам Расійскай Федэрацыі і Урадам Рэспублікі Таджыкістан аб
узаемных бязвізавых паездках грамадзян ад 30 лістапада 2000 года.
308. 2005 г., 26 кастрычніка. Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб прыняцці Пратакола
аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Пратакол аб парадку ажыццяўлення кантролю за
мэтавым выкарыстаннем прадукцыі ваеннага прызначэння, што пастаўляецца ў рамках Па
гаднення аб асноўных прынцыпах ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва паміж дзяржавамі –
удзельніцамі Дагавора аб калектыўнай бяспецы ад 15 мая 1992 года.
309. 2005 г., 4 лістапада. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Рэспублікі Польшча аб адкрыцці пагранічнага пераходу Лясная – Рудаўка на Аўгустоўскім
канале, заключанае шляхам абмену нотамі, ад 4 лістапада 2005 года.
310. 2005 г., 6 лістапада. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб спыненні Пагаднення паміж Ура
дам Рэспублікі Беларусь і Урадам Рэспублікі Казахстан аб падатковай палітыцы».
311. 2005 г., 11 лістапада. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфікацыі Канстытуцыі
Міжнароднай арганізацыі па міграцыі».
312. 2005 г., 5 снежня. Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствам фінансаў
Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам фінансаў Кітайскай Народнай Рэспублікі.
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313. 2005 г., 5 снежня. Пагадненне паміж Міністэрствам эканомікі Рэспублікі Беларусь
і Дзяржаўным камітэтам па справах развіцця і рэформ Кітайскай Народнай Рэспублікі аб
эканамічным супрацоўніцтве.
314. 2005 г., 5 снежня. Пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне інфармацыі і друку паміж
Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь і прэс-канцылярыяй Дзяржаўнага савета
Кітайскай Народнай Рэспублікі.
315. 2005 г., 5 снежня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Кітайскай
Народнай Рэспублікі аб прадастаўленні бязвыплатнай дапамогі Урадам Кітайскай Народ
най Рэспублікі Ураду Рэспублікі Беларусь.
316. 2005 г., 5 снежня. Рамачнае пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам
Кітайскай Народнай Рэспублікі аб прадастаўленні льготнага крэдыту Кітайскай Народнай
Рэспублікай Рэспубліцы Беларусь.
317. 2005 г., 8 снежня. Пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне аховы здароўя і медыцын
скай навукі паміж Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Куба і Міністэрствам аховы
здароўя Рэспублікі Беларусь.
318. 2005 г., 10 снежня. Пагадненне паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Расійскай
Федэрацыі аб прадастаўленні Рэспубліцы Беларусь дзяржаўнага крэдыту.
319. 2005 г., 12 снежня. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб далучэнні Рэспублікі Беларусь да
факультатыўнага Пратакола да Канвенцыі па правах дзіцяці, што датычыць удзелу дзяцей
ва ўзброеных канфліктах».
320. 2005 г., 15 снежня. Канвенцыя паміж Урадам Рэспублікі Беларусь і Урадам Каралеўства
Тайланд аб пазбяганні двайнога падаткаабкладання і папярэджанні ўхілення ад выплаты
падаткаў у дачыненні да падаткаў на даходы і маёмасць.
321. 2005 г., 26 снежня. Закон Рэспублікі Беларусь «Аб ратыфікацыі Канвенцыі аб гра
мадзянска-прававой адказнасці за карупцыю».
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