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“Тут, у Вашингтоні, ми віддали данину здобуткам
минулого і сформували новий Альянс, покликаний
вирішувати проблеми майбутнього”.
Із Комюніке Вашингтонського саміту

“Криза в Косовому є безпрецедентним викликом
тим цінностям, які відстоює НАТО з моменту сво8
го заснування: демократії, правам людини та вер8
ховенству закону… Ми не допустимо, щоб ця кам8
панія терору досягла своєї мети”.
Із Заяви Вашингтонського саміту
з приводу становища в Косовому

Вашингтонський саміт проходив у безпрецедентний період в історії існування Альянсу. В
квітні 1999 року, коли НАТО проводило військово0повітряну кампанію в Югославії, підтри0
муючи політичні цілі міжнародної спільноти, спрямовані на досягнення миру в Косовому,
вся увага була прикута до Балкан. І саме тоді, під час відзначення 500ї річниці свого заснуван0
ня, Альянс вітав у своїх лавах трьох нових членів, завершивши таким чином два роки на0
пруженої праці, спрямованої на виконання грандіозної програми, оприлюдненої на Мадридсь0
кому саміті 1997 року.
Документи, що стали результатом проведення Вашингтонського саміту, віддзеркалюють
ті величні часи. У текстах розкрито всю широчінь та глибину повсякденної праці Альянсу
та наголошено на спроможності Альянсу належним чином адаптуватися до змін обста0
вин. Насамперед в них описано ті усебічні аспекти діяльності Альянсу, які свідчать про його
неухильну відданість справі миру, стабільності та свободи, справі розбудови Європи, що
має бути “цілісною та вільною.., де безпека та процвітання стануть спільним та не0
від’ємним надбанням усіх її народів”. (Із Вашингтонської декларації).
У цьому виданні зібрано всі офіційні тексти та декларації, які було оприлюднено в рамках
Вашингтонського саміту. Кожен з цих документів надруковано в повному варіанті, і кож0
ний із них відображає офіційні погляди Альянсу та тих держав, які брали участь у різних
засіданнях Вашингтонського саміту.
До цієї добірки матеріалів також увійшла велика кількість текстів загального характе0
ру. В них міститься інформація історичного плану, а також роз’яснюються програми Аль0
янсу та здійснювані ним заходи, опис яких викладено в офіційних текстах. Це, зокрема,
питання реформування військової структури НАТО та ініціатив, спрямованих на подаль0
ше поширення програми “Партнерство заради миру”. На відміну від офіційно узгоджених
комюніке та декларацій НАТО такі тексти не є офіційними документами, в них викладено
інформацію загального та історичного плану.

7

Âñòóï

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ ДОВІДНИКОМ

Âñòóï

Матеріали в цьому виданні розміщено за тематичним принципом, починаючи з Вашинг0
тонської декларації, тобто заяви, де викладено бачення Альянсу, та закінчуючи комюніке
Вашингтонського саміту, в якому пункт за пунктом описано досягнення самого саміту. Це
документи загального характеру, в яких окреслено всеосяжні цілі та напрями подальшого
розвитку Альянсу.
У розділі “НАТО на Балканах” відображається глибоке залучення НАТО до врегулювання кризи
на Балканах, подаються офіційні заяви та історичний матеріал стосовно кризи в Косово0
му, а також щодо ролі НАТО в Боснії та Герцеговині. У Вашингтоні керівники НАТО, які ча0
сом проводили засідання спільно з керівниками двадцяти п’яти країн0партнерів та з керів0
никами країн Балканського регіону, зосередили багато уваги на подіях в Югославії, що також
знайшло відображення у документах саміту.
Далі йде добірка документів більш конкретного змісту — висвітлюються стратегічні та
військово0оборонні питання. Вона починається зі Стратегічної концепції, в якій окреслено
цілі та завдання Альянсу та викладено рекомендації стосовно розвитку військового потен0
ціалу для досягнення цих цілей. У Вашингтоні Альянс також оприлюднив заяву щодо нової
програми підвищення обороноздатності,— Ініціативу оборонних можливостей. Повний
текст цієї заяви надруковано слідом за Стратегічною концепцією. Далі розміщено додат0
кові матеріали, в яких детально викладено інформацію стосовно споріднених питань, зок0
рема розбудови в рамках Альянсу власне Європейської системи безпеки й оборони (ЄСБО)
та реформування інтегрованої структури військового командування НАТО.
Кульмінаційним моментом саміту стала повноправна участь у ньому Польщі, Угорщини
та Чеської Республіки. Відображенням схильності НАТО до політики відкритих дверей стало
оприлюднення керівниками Альянсу Плану отримання членства в НАТО, який передбачає
надання допомоги та рекомендацій країнам, що поставили собі за мету вступити до Аль0
янсу. Додаткові матеріали, що супроводжують текст цього документа, містять детальну
інформацію щодо недавнього вступу до НАТО трьох нових членів та стосовно політики
відкритих дверей, яку проводить Альянс.
У розділі “Програми партнерства НАТО” розміщено офіційні тексти, що їх було оприлюд0
нено на саміті Ради євро0атлантичного партнерства (РЄАП) та на саміті Україна — НАТО,
а також додаткову інформацію історичного характеру з цих двох питань та стосовно
тих усебічних заходів, які здійснює НАТО разом з країнами0партнерами. Кількість та ши0
рокий діапазон програм партнерства і різних ініціатив свідчать про те, що метою Альянсу
є закладення “основ системи спільної безпеки для НАТО та країн0партнерів на XXI сто0
ліття”. (Із комюніке Вашингтонського саміту). І, нарешті, в додатках, які розміщено в
кінці цієї книги, надається стисла інформація довідкового характеру про НАТО, про виник0
нення Північноатлантичної ради та про роль самітів в історії Альянсу, а також наводить0
ся список загальновживаних основних скорочень та словосполучень.
Офіс інформації та преси НАТО сподівається, що в цьому підборі документів відображено
всі ті грандіозні заходи, які проводилися в рамках Вашингтонського саміту, і що ці матері0
али стануть цінним джерелом інформації для науковців, спеціалістів та широкої громадсь0
кості.
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ВАШИНГТОНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ

1. Ми, глави держав та урядів країн — членів Північноатлантичного альянсу, оголошуємо,
що в новому сторіччі беремо на себе взаємне зобов’язання захищати наш народ, нашу
територію та нашу свободу, засновану на принципах демократії, прав людини та верхо8
венства закону. Світ докорінно змінився за останні п’ятдесят років, проте наші спільні
цінності та інтереси безпеки залишаються без змін.
2. На цьому ювілейному саміті ми підтверджуємо нашу рішучість і надалі йти у напрямку
досягнення цих цілей, розбудовуючи традиції довіри та співпраці, що склалися у нас про8
тягом п’ятдесяти років. Колективна безпека залишається головною метою НАТО. Ми
підтверджуємо нашу відданість справі зміцнення миру, стабільності та свободи.
3. Ми віддаємо належне тим чоловікам та жінкам, котрі служили нашому Альянсові та про8
сували вперед справу свободи. Щоб вшанувати цих людей та побудувати краще майбутнє,
ми зробимо свій внесок у розбудову ще міцнішої та всеохоплюючої євро8атлантичної
спільноти демократичних країн, де дотримуються права людини та основоположні сво8
боди, де кордони стають відкритішими для людей, ідей та торгівлі і де війна стає недопу8
стимою.
4. Ми знову стверджуємо, як про це зазначається у Північноатлантичному договорі, нашу
віру в цілі та принципи Статуту Об’єднаних Націй та наголошуємо на нашому бажанні
жити в мирі з усіма народами, а будь8які міжнародні суперечки вирішувати мирними
засобами.
5. Ми повинні при розв’язанні нових складних проблем у майбутньому бути такими ж дійо8
вими, якими були в минулому. Вступаючи в XXI сторіччя, ми прокладаємо шлях для НАТО.
Це такий Альянс, який присвятив себе справі колективної оборони, який спроможний
подолати ризики для нашої безпеки як тепер, так і в майбутньому, зміцнений та відкри8
тий для приєднання до нього нових членів, який співпрацює з іншими організаціями, з
країнами8партнерами та країнами Середземноморського діалогу для взаємного зміцнення
та з метою посилення євро8атлантичної безпеки й стабільності.
6. НАТО втілює у собі життєво важливе партнерство між Європою та Північною Амери8
кою. Ми вітаємо новий імпульс, якого було надано процесу зміцнення європейської обо8
роноздатності, щоб європейські члени Альянсу змогли ефективніше взаємодіяти, в ре8
зультаті чого було зміцнено трансатлантичне партнерство.
7. Ми рішуче налаштовані на те, щоб протистояти тим, хто порушує права людини, веде
війну та завойовує території. Ми будемо зберігати політичну солідарність і військову
силу, необхідні для захисту наших країн та вирішення складних проблем безпеки в на8
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ступному сторіччі. Ми зобов’язуємося зміцнити нашу обороноздатність для того, щоб ви8
конати в повному обсязі всі ті завдання, що постануть перед Альянсом у XXI сторіччі. Ми
й надалі будемо зміцнювати довіру та безпеку шляхом контролю над озброєнням, через
впровадження заходів, спрямованих на роззброєння та нерозповсюдження зброї масо8
вого знищення. Ми знову категорично засуджуємо тероризм та підкреслюємо нашу
рішучість захистити себе від цього лиха.
8. Наш Альянс залишається відкритим для всіх демократичних країн Європи, незалежно
від їх географічного розташування, які готові та спроможні взяти на себе відповідальність
за членство в Альянсі, приєднання яких зміцнить загальноєвропейську безпеку та
стабільність. НАТО є дуже важливою опорою для широкої спільноти, що має спільні
цінності та несе спільну відповідальність. Працюючи разом, країни 8члени та країни —
партнери Альянсу, зокрема Росія й Україна, розвивають співробітництво та знищують
лінії розмежування, нав’язані їм за часів холодної війни, сприяючи розбудові цілісної та
вільної Європи, де безпека і процвітання стануть спільним та невід’ємним надбанням
усіх її народів.
9. Через п’ятдесят років після створення НАТО долі Північної Америки та Європи залиша8
ються нерозривними. Завдяки нашим спільним діям ми захищаємо нашу свободу та без8
пеку і зміцнюємо стабільність ефективніше, ніж будь8хто з нас був би спроможний це
зробити лише своїми власними силами. Сьогодні, враховуючи плани на наступне сто8
річчя, ми заявляємо про те, що основоположними цілями нашого Альянсу є стійкий мир,
безпека і свобода для всіх людей Європи та Північної Америки.
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КОМЮНІКЕ ВАШИНГТОНСЬКОГО САМІТУ

АЛЬЯНС XXI СТОРІЧЧЯ
1. Ми, глави держав та урядів країн — членів Північноатлантичного альянсу, зібрались у
Вашингтоні, щоб відсвяткувати 508ту річницю НАТО і викласти своє бачення Альянсу
XXI сторіччя. Північноатлантичний альянс, заснований на принципах демократії, свобо8
ди особистості та верховенства закону, залишається основою нашої колективної оборо8
ни; він є уособленням трансатлантичного зв’язку, що об’єднує Північну Америку і Євро8
пу в унікальному партнерстві заради оборони й безпеки.
2. П’ятдесят років тому Північноатлантичний альянс було засновано в нестабільні та три8
вожні часи. Він витримав випробування п’яти десятиріч і дав громадянам країн8членів
безпрецедентний період миру, свободи та процвітання. Тут, у Вашингтоні, ми віддали
данину здобуткам минулого і сформували новий Альянс, покликаний вирішувати про8
блеми майбутнього. Новий Альянс буде більшим, вправнішим і гнучкішим, відданим
ідеям колективної оборони і спроможним виконувати нові завдання, серед яких —
участь в ефективному запобіганні конфліктам і врегулюванні кризових ситуацій, вклю8
чаючи й операції з реагування на кризи. Альянс співпрацюватиме з іншими країнами
й організаціями з метою сприяння безпеці, процвітанню та демократії в усьому євро8ат8
лантичному регіоні. Сьогоднішня присутність серед країн Альянсу нових членів – Польщі,
Угорщини та Чеської Республіки — свідчить про те, що ми подолали розкол Європи.
3. З нагоди 508ї річниці Альянс засвідчує своє визнання вірності військовослужбовців усіх
країн Альянсу справі свободи і складає їм щиру подяку за рішучість і самовідданість.
Альянс вітає особовий склад збройних сил, усіх, хто перебуває на дійсній службі та в ре8
зерві, хто протягом 50 років був гарантом свободи і безпеки у трансатлантичному регі8
оні. Наші народи і Альянс в боргу перед ними, і ми засвідчуємо їм свою глибоку вдячність.
4. НАТО XXI сторіччя починається уже сьогодні. Це Альянс, який зберігає те, що становило
його силу в минулому, і має нові завдання, нових членів та нових партнерів. З огляду на це ми:
— ухвалили оновлену Стратегічну концепцію;
— підтвердили свою підтримку ідеї розширення Альянсу та ухвалили План отримання член8
ства, розроблений для країн, заінтересованих у вступі до НАТО;
— завершили опрацювання ключових елементів Берлінських рішень щодо створення влас8
не Європейської системи безпеки й оборони в межах Альянсу та ухвалили рішення щодо
збільшення її ефективності;
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(ôåäåðàëüíèé îêðóã Êîëóìá³ÿ)
24 êâ³òíÿ 1999 ð.

— започаткували Ініціативу оборонних можливостей;
— активізували наші відносини з партнерами через удосконалену й оперативнішу програму
“Партнерство заради миру” та поліпшили процес консультацій і співпраці в межах Ради
євро8атлантичного партнерства;
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— розвинули Середземноморський діалог;
— вирішили активізувати зусилля Альянсу, спрямовані проти розповсюдження зброї масо8
вого знищення та засобів її доставки.
5. У контексті адаптації Альянсу ми привели нашу Стратегічну концепцію у відповідність
до вимог, що постають перед НАТО у новому середовищі безпеки. Оновлена концеп8
ція підтверджує наші зобов’язання щодо колективної оборони і трансатлантичного
зв’язку; враховує нові проблеми, що постають перед Альянсом; відображає готовність
Альянсу зміцнити – з допомогою широкої низки засобів — безпеку й стабільність в
євро8атлантичному регіоні; підтверджує нашу відданість ідеї створення ЄСБО в межах
Альянсу; наголошує на посиленні ролі партнерства та зростанні значення діалогу;
підкреслює необхідність розбудови усього потенціалу обороноздатності для виконан8
ня завдань, що стоять перед Альянсом, зокрема збройних сил, які будуть більш життє8
здатними та краще підготовленими до розгортання та тривалого й ефективного веден8
ня військових дій; надає військовому керівництву НАТО головні директиви щодо
досягнення цих цілей.
6. Для досягнення своєї головної мети Альянс, що є об’єднанням держав, вірних принци8
пам Вашингтонського договору та Статуту Організації Об’єднаних Націй, виконує такі
основні завдання в галузі безпеки:
Безпека: гарантує одну з найголовніших передумов стабільного середовища безпеки євро8
атлантичного регіону, що грунтується на розвитку демократичних інститутів і зобов’я8
занні щодо мирного улагодження конфліктів, аби жодна країна не могла вдаватися до
залякувань або примусу іншої шляхом погрози силою або її застосування.
Консультації: виконує, згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору, функції головного
трансатлантичного форуму для консультацій між членами Альянсу з будь8яких питань,
що стосуються їх життєвих інтересів, зокрема щодо ситуацій, які можуть загрожувати
безпеці членів Альянсу, а також для необхідної координації зусиль у галузях, що станов8
лять спільний інтерес.
Стримування і оборона: стримує і захищає від будь8якої загрози агресії проти кожної з
держав НАТО, як передбачено статтями 5 та 6 Вашингтонського договору.
Для зміцнення безпеки і стабільності євро8атлантичного регіону:
— Врегулювання кризових ситуацій: зберігає, згідно зі статтею 7 Вашингтонського договору,
готовність діяти в конкретних ситуаціях відповідно до рішення, що приймається на ос8
нові консенсусу, з метою ефективного запобігання конфлікту, та брати активну участь у
врегулюванні кризових ситуацій, зокрема в операціях з реагування на кризу.
— Партнерство: розвиває широкомасштабні програми партнерства, співпраці та діалогу з
іншими країнами євро8атлантичного регіону з метою посилення прозорості, взаємної
довіри і спроможності діяти разом з країнами Альянсу.
7. Ми щиро вітаємо нових членів – Польщу, Угорщину та Чеську Республіку, які вперше
беруть участь у саміті Альянсу. Приєднання цих країн до Північноатлантичного договору
відкриває нову сторінку в історії Атлантичного альянсу.

14

На саміті в Мадриді ми визнали прогрес у виконанні зобов’язань та вимог щодо членства,
досягнутий певними країнами, що прагнуть приєднатися до Альянсу.
Сьогодні ми визнаємо і вітаємо подальші зусилля і поступ у цьому напрямку таких країн,
як Румунія та Словенія. Ми також визнаємо й вітаємо подальші зусилля і досягнення
Естонії, Латвії і Литви. Ми відзначаємо і вітаємо позитивні зрушення, що відбулися в
Болгарії з часу проведення Мадридського саміту. Ми також відзначаємо і вітаємо зміни
на краще, які нещодавно відбулись у Словаччині. Ми вдячні колишній Югославській Рес8
публіці Македонії1 за співпрацю з НАТО у врегулюванні теперішньої кризи і вітаємо
успіхи цієї країни у проведенні реформ. Ми вітаємо співпрацю Албанії з Альянсом у
врегулюванні нинішньої кризи і підтримуємо зусилля цієї країни у проведенні реформ.
Ми вітаємо зусилля заінтересованих країн та прогрес у проведенні політичних, військо8
вих та економічних реформ, якого вони досягли з часу нашої останньої зустрічі. Ми висо8
ко цінуємо їх здобутки і сподіваємось на подальший прогрес цих країн у зміцненні
демократичних інститутів, реформуванні економічних систем та збройних сил. Ми відзна8
чаємо зусилля цих держав та інших країн8партнерів, спрямовані на поліпшення відно8
син зі своїми сусідами та зміцнення стабільності й безпеки євро8атлантичного регіону. Спо8
діваємося на подальше поглиблення нашої співпраці з країнами, заінтересованими у
членстві, і чекаємо від них ще активнішої політичної та військової участі в роботі Альянсу.
Згодом НАТО сподівається запросити інші країни, які бажають і можуть взяти на себе
відповідальність і зобов’язання членів Альянсу, за умов, що приєднання нових членів слу8
гуватиме загальним політичним та стратегічним інтересам Альянсу і сприятиме зміцнен8
ню загальноєвропейської безпеки й стабільності. Щоб наповнити це зобов’язання реаль8
ним змістом, НАТО підтримуватиме тісні відносини з країнами, що заявили про свій
інтерес до вступу, а також з тими, які прагнутимуть членства в майбутньому. Можливість
членства держав, що висловили бажання приєднатися до НАТО, буде і надалі уважно
розглядатися Альянсом. Жодна європейська демократична країна, приєднання якої відпо8
відатиме цілям Договору, не залишиться поза увагою і буде розглядатися об’єктивно,
незалежно від її географічного розташування. Кожна держава має невід’ємне право оби8
рати власні засоби безпеки. Більше того, зміцнення загальної безпеки й стабільності ви8
магає, щоб подальші кроки в процесі розширення Альянсу урівноважували інтереси без8
пеки усіх його членів.
Ми вітаємо прагнення дев’яти країн, що заявили про свій намір приєднатись до Альянсу.
Відповідно ми готові надавати їм консультації, допомогу та практичну підтримку. З цією ме8
тою ми ухвалюємо сьогодні План отримання членства в НАТО, який передбачає:
— подання цими країнами індивідуальних річних національних програм підготовки до мож8
ливого майбутнього членства, які охоплюють аспекти політики, економіки, оборони, ре8
сурсів, безпеки і права;
Òóðå÷÷èíà
âèçíàº
Ðåñïóáë³êó
Ìàêåäîí³þ
çà ¿¿
êîíñòèòóö³éíîþ
íàçâîþ.
1

— створення механізму цілеспрямованого та відкритого зворотного зв’язку щодо ефектив8
ності виконання заінтересованими країнами своїх програм, а також надання їм по8
літичних і технічних консультацій та проведення щорічних засідань Ради за формулою
19 + 1 з метою оцінки результатів;
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Сьогодні ми підтверджуємо свою відданість ідеї відкритості Альянсу відповідно до статті
10 Північноатлантичного договору та пункту 8 Декларації Мадридського саміту. Ми ствер8
джуємо, що НАТО і надалі вітатиме членство в Альянсі нових країн, спроможних сприя8
ти розвитку принципів Договору та зміцненню миру й безпеки у євро8атлантичному ре8
гіоні. Це є складовою еволюційного процесу, зумовленого загальноєвропейським
розвитком подій у галузі політики й безпеки. Наша відданість ідеї розширення є еле8
ментом загальної стратегії посилення стабільності та співпраці з країнами8партнерами
у розбудові єдиної і вільної Європи. Процес розширення зміцнює Альянс та сприяє без8
пеці й стабільності євро8атлантичного регіону. Три нових члени не будуть останніми, хто
приєднався до Альянсу.

— створення “клірингового дому” (центру аналізу і синтезу інформації) , що сприятиме ко8
ординації допомоги заінтересованим країнам з боку НАТО та держав Альянсу у військо8
во8оборонній галузі;
— вироблення підходу заінтересованих країн до оборонного планування, охоплюючи роз8
робку та перегляд узгоджених планових нормативів.
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Ми зобов’язуємо міністрів закордонних справ країн НАТО тримати під постійним кон8
тролем процес розширення Альянсу та виконання Плану отримання членства і подавати
відповідні звіти. Цей процес буде проаналізовано на наступному саміті, що відбудеться
не пізніше 2002 року.
8. Ми підтверджуємо свою відданість ідеї збереження трансатлантичного зв’язку та готовність
досягати спільних цілей безпеки через Альянс, коли це можливо. Ми задоволені результата8
ми виконання Берлінських рішень і підтверджуємо рішучий намір продовжувати процес
зміцнення європейської опори Альянсу на основі Брюссельської декларації 1994 року та
принципів, узгоджених у Берліні в 1996 році. Ми із задоволенням відзначаємо, що ключові
елементи Берлінських рішень втілюються в життя. Вони передбачають гнучкі альтерна8
тивні процедури щодо призначення командувача ОЗС НАТО в Європі та створення штабу
НАТО для операцій під проводом ЗЄС, а також конкретні повноваження заступника Го8
ловнокомандувача ОЗС НАТО в Європі (DSACEUR) і адаптовану концепцію БООТС. Між
НАТО та ЗЄС було встановлено тісні контакти, зокрема з питань планування, навчань
(головним чином, спільних навчань з урегулювання криз, які заплановано провести в 2000
році), консультацій та процедур надання у тимчасове розпорядження Західноєвропейсь8
кого союзу сил і засобів НАТО та їх повернення.
9. Ми вітаємо подальше зміцнення спільної європейської політики безпеки й оборони, пе8
редбачене Амстердамським договором та відповідними заходами з боку ЗЄС, а з прий8
няттям Декларації Сен8Мало — і ЄС, включно з висновками Віденського засідання Євро8
пейської ради. Цей процес є актуальним для всіх країн Альянсу. Ми підтверджуємо, що
посилення ролі Європи сприятиме життєздатності нашого Альянсу в XXI сторіччі та
зміцнить основу колективної оборони його членів. У цьому контексті:
а) ми визнаємо прагнення Європейського союзу мати змогу вживати незалежних заходів,
приймати рішення та вдаватися до військових дій у разі, коли Альянс в цілому не бере в
цьому участі;
б) впродовж цього процесу НАТО та ЄС мають забезпечувати проведення ефективних взає8
мних консультацій, розвиток співпраці та досягнення більшої прозорості з урахуванням
досвіду взаємодії між НАТО та ЗЄС;
в) ми вітаємо рішучість держав ЄС та європейських членів Альянсу вжити заходів для зміцнен8
ня своєї обороноздатності, особливо для виконання нових місій, без зайвого дублювання дій;
г) ми надаємо великого значення забезпеченню якнайширшої участі тих європейських членів
Альянсу, що не входять до ЄС, в операціях з реагування на катастрофи під проводом
Європейського союзу з використанням існуючого механізму проведення консультацій в
рамках ЗЄС. Ми також відзначаємо інтерес Канади до участі в таких операціях за відпо8
відних умов;
д) ми переконані, що рішення, ухвалені в Берліні у 1996 році, включаючи концепцію вико8
ристання відокремлюваних, але не окремих сил та засобів НАТО для операцій під прово8
дом ЗЄС, потребують подальшого вдосконалення.
10. Таким чином, на основі вищевказаних принципів та на виконання Берлінських рішень
ми готові виробити і запровадити необхідні процедури для відкритого доступу Євро8
пейського союзу до колективних сил і засобів Альянсу та їх використання в операціях, у
яких НАТО як організація не бере військової участі. Ці процедури будуть ухвалені на
постійній сесії Ради з урахуванням вимог щодо операцій НАТО та цілісності командної
структури Альянсу і мають передбачати:
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а) забезпечення доступу ЄС до структур планування НАТО, які можуть бути використані
для планування операцій під проводом ЄС;
б) можливий доступ Європейського союзу до попередньо визначених сил та спільних ре8
сурсів НАТО для їх використання в операціях під проводом ЄС;
в) визначення комплексу можливих варіантів європейського командування операціями під
проводом ЄС та сприяння посиленню ролі заступника Головнокомандувача ОЗС НАТО
в Європі (DSACEUR), що дозволить йому взяти на себе і в повному обсязі виконувати
відповідні обов’язки в європейському регіоні;

Ми зобов’язуємо Раду розглядати ці заходи в робочому порядку на постійній сесії з
урахуванням розробки відповідних структур в рамках ЄС. Рада надасть рекомендації
для розгляду на наступній зустрічі на рівні міністрів.
11. Ми започаткували Ініціативу оборонних можливостей з метою забезпечення ефективного
виконання багатонаціональних операцій та повного комплексу завдань Альянсу в уже
існуючому та прогнозованому на майбутнє середовищі безпеки, зосереджуючись, голов8
ним чином, на вдосконаленні оперативної сумісності сил країн НАТО, а коли це можливо —
сил держав Альянсу та країн8партнерів. Підвищення обороноздатності буде досягатися шля8
хом вдосконалення спроможності сил Альянсу до розгортання й мобільності, їх витрива8
лості, матеріально8технічного забезпечення, спроможності виживати, ефективності ведення
бойових дій, систем командування і управління та інформаційного забезпечення. Тому ми
схвалюємо рішення Ради розпочати до кінця 1999 року втілення концепції Багатонаціо8
нального загальновійськового центру матеріально8технічного забезпечення та розробити
до 2002 року структуру системи КУК (командування, управління, комунікації), щоб закла8
сти основу для формування інтегрованого ядра сил Альянсу з метою забезпечення опера8
тивної сумісності з національними системами. Ми створили тимчасову керівну групу для
нагляду за реалізацією Ініціативи оборонних можливостей та виконання вимог коорди8
нації і гармонізації відповідних дисциплін планування, включаючи планування сил відпо8
відних країн8членів, з метою досягнення довгострокового підвищення обороноздатності та
оперативної сумісності. Вдосконалення оперативної сумісності та ключових чинників обо8
роноздатності має також зміцнити європейську опору НАТО.
12. Ми підтверджуємо нашу відданість принципам та ідеї цілковитого виконання Мирної
угоди 1995 року, підписаної в Парижі за результатами Дейтонських переговорів, якою
Боснія та Герцеговина проголошені єдиною демократичною, багатонаціональною дер8
жавою. Ми ще раз засвідчуємо свою готовність до конструктивної співпраці з усіма сто8
ронами, що підтримують Мирну угоду і прагнуть її реалізації.
13. На своєму засіданні в грудні 1998 року Мадридська рада втілення миру підтвердила, що на8
ступні два роки будуть вирішальними у зміцненні мирного процесу в Боснії та Герцеговині, і
визнала, що присутність сил СФОР залишається необхідним чинником підтримки миру, га8
рантування безпеки та сприяння виконанню цивільних аспектів угоди. Повернення біженців
у регіони, де вони становлять меншину, залишається вирішальною передумовою політичної
стабільності та примирення. Ми підтримуємо будь8які зусилля, що сприяють цьому процесу.
14. Сили СФОР продовжуватимуть тісну і ефективну співпрацю з Верховним представни8
ком, функції якого ми підтримуємо, Міжнародним трибуналом з питань злочинів у ко8
лишній Югославії, ОБСЄ та іншими ключовими міжнародними організаціями, Силами
міжнародної поліції ООН, іншими установами, що втілюють цивільні аспекти Мирної
угоди. Ми вітаємо визначний внесок чоловіків та жінок з держав НАТО та країн8парт8
нерів, що служать у складі СФОР і допомагають відновити мир у Боснії та Герцеговині.
15. Однак присутність сил СФОР не може тривати безкінечно. Завдяки заходам щодо підви8
щення ефективності відбувається раціоналізація їх складу і характеру. Варто зазначити, що
постійна сесія Ради розглядає можливі варіанти щодо чисельності та структури СФОР.
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г) подальшу адаптацію системи оборонного планування НАТО з комплексним урахуван8
ням можливості виділення сил Альянсу для виконання операцій під проводом ЄС.
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16. Криза, що продовжується в Косовому та навколо нього, загрожує подальшою дестабіліза8
цією регіонів за межами Федеративної Республіки Югославії (ФРЮ). Потенційна загро8
за поширення нестабільності вимагає комплексного підходу до стабілізації регіону кри8
зи в Південно8Східній Європі. Ми визнаємо і підтверджуємо вирішальне значення процесу
перетворення Південно8Східної Європи на регіон, вільний від насильства та нестабіль8
ності. Тому виникає потреба у новому рівні міжнародної участі в гарантуванні безпеки,
процвітанні та розбудові демократичного громадянського суспільства, що з часом приве8
де до цілкової інтеграції регіону в розширену європейську родину.
17. НАТО має твердий намір зробити свій вагомий внесок у цей процес, сприяючи встанов8
ленню міцніших відносин співробітництва з країнами регіону та між ними. З огляду на
розбіжності між усіма країнами регіону в рівнях економічного розвитку та характері й
складності наявних проблем міжнародні зусилля, спрямовані на розвиток і стабілізацію
регіону, мають бути комплексними, послідовними та скоординованими. З метою досяг8
нення цих цілей НАТО, ЗЄС, ЄС, ОБСЄ та ООН мають тісно співпрацювати. Міжна8
родні фінансові організації також мають відігравати суттєву роль. Діяльність Альянсу,
спрямована на зміцнення безпеки й стабільності в Південно8Східній Європі та вирі8
шення гуманітарних проблем, а також зусилля інших міжнародних організацій та країн
регіону мають бути взаємодоповнюючими.
18. Завтра ми зустрічаємось із колегами з країн Південно8Східної Європи. Ми маємо намір
використати цю зустріч для продовження процесу консультацій між НАТО та країнами
регіону. Ми запропонуємо їм консультативний форум з питань безпеки, який збиратиме
всі держави НАТО та країни регіону на належному рівні.
19. Ми даємо доручення Раді на своїй постійній сесії наповнити дану пропозицію практич8
ним змістом з належним використанням існуючих структур РЄАП та ПЗМ. Пропозиція,
зокрема, передбачає:
— проведення консультацій за формулою 19 + 1, коли це доцільно:
— сприяння регіональній співпраці з використанням відповідного механізму в рамках РЄАП
і врахуванням інших регіональних ініціатив;
— розробку цільових програм співпраці в галузі безпеки між НАТО та країнами регіону,
коли це доцільно;
— проведення регіональних заходів та навчань у рамках ПЗМ;
— поліпшення цілеспрямованості й координації двосторонньої допомоги регіону з боку
членів Альянсу та країн8партнерів.
20. Діяльність Альянсу, спрямована на зміцнення регіональної безпеки в Південно8Східній
Європі, доповнює зусилля інших міжнародних організацій та країн регіону. Ми вітаємо
заплановану на 27 травня 1999 року конференцію Європейського союзу, присвячену Пак8
ту стабільності Південно8Східної Європи, процес співпраці з Південно8Східною Євро8
пою та інші зусилля регіонального спрямування. Узгодження та координація цих та інших
ініціатив набувають особливого значення.
21. Безпека Балканського регіону має суттєве значення для досягнення довгострокової ста8
більності в усій євро8атлантичній зоні. Нашою метою є інтеграція Балканських країн у
євро8атлантичну спільноту. Ми хочемо, щоб усі країни і народи Південно8Східної Євро8
пи жили в мирі й безпеці і мали цивілізовані відносини, що грунтуються на повазі до
прав людини, демократії, свободи особистості та верховенства закону.
22. Ми підтверджуємо нашу підтримку процесу консультацій, партнерства та практичної
співпраці в рамках Ради євро8атлантичного партнерства та програми “Партнерство за8
ради миру”. Сьогодні ми зобов’язуємось розвивати оперативнішу співпрацю з країна8
ми8партнерами у XXI сторіччі, щоб зміцнити стабільність, взаємну довіру й безпеку в
усьому євро8атлантичному регіоні. РЄАП та ПЗМ змінили політично8військові відно8
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сини на всьому континенті й стали найкращим знаряддям для членів Альянсу та країн8
партнерів у проведенні консультацій та виконанні спільних дій заради миру й стабіль8
ності. Ми чекаємо на продовження наших консультацій з партнерами на завтрашньо8
му саміті РЄАП.

24. Ми вітаємо успішне виконання Альянсом і країнами8партнерами програми “Партнерство
заради миру” за п’ять років та завершення роботи щодо її удосконалення, започаткованої у
1997 році. Завдяки удосконаленій програмі “Партнерство заради миру” співпраця між НАТО
та партнерами є конкретним внеском у зміцнення євро8атлантичної стабільності й безпеки.
Участь 15 країн ПЗМ в операціях ІФОР/СФОР демонструє практичний доробок програми
в досягненні цілей оперативної сумісності і слугує корисним уроком співпраці між Альян8
сом та партнерами на майбутнє. Присутність у військовому штабі НАТО офіцерів з країн8
партнерів з міжнародним статусом дає змогу цим країнам брати участь у плануванні навчань
НАТО в рамках ПЗМ та операцій ПЗМ під проводом НАТО. Удосконалена програма “Партнер8
ство заради миру” також дала можливість НАТО вжити заходів для надання допомоги Албанії
та колишній Югославській Республіці Македонії у вирішенні особливих питань безпеки.
25. Ми вітаємо і особливо відзначаємо ініціативи, спрямовані на підвищення оперативності парт8
нерства і забезпечення активнішої участі країн8партнерів у розробці певних рішень та планів,
як це передбачено Мадридською декларацією. Ці заходи сприятимуть ефективнішому до8
сягненню цілей партнерства і забезпечать міцне підгрунтя для його розвитку як стрижня у
системі колективної безпеки НАТО та країн8партнерів на XXI сторіччя. Щоб сприяти досяг8
ненню цих цілей, сьогодні ми прийняли комплексний пакет рішень, яким ухвалили:
— рамкову політично8військову структуру операцій ПЗМ під проводом НАТО, яка забез8
печить посилення ролі країн8партнерів у системах політичного керівництва, нагляду, пла8
нування та командування цими операціями;
— розширений і адаптований процес планування та огляду сил, що забезпечить подальше
удосконалення оперативної сумісності сил, виділених країнами8партнерами для вико8
нання заходів у рамках ПЗМ, і дасть змогу їм робити цілеспрямованіший і вагоміший
внесок у виконання операцій ПЗМ під проводом НАТО;
— основи Концепції оперативних можливостей для виконання операцій ПЗМ під прово8
дом НАТО, що забезпечить поглиблення військової співпраці між Альянсом та партне8
рами з метою поліпшення спроможності сил країн8партнерів взаємодіяти з Альянсом
при виконанні операцій ПЗМ під проводом НАТО, та доручили Раді подальше опрацю8
вання Концепції на рівні постійних представників;
— основи Програми удосконалення підготовки й освіти в рамках ПЗМ з метою оптимізації і
гармонізації відповідних заходів НАТО та країн8учасниць для виконання сучасних та май8
бутніх вимог щодо підвищення оперативності партнерства. Основні положення програми
охоплюють три нових інструменти ПЗМ: Консорціум академій оборони та інститутів
досліджень з питань безпеки в рамках ПЗМ, мережа тренажерів для підготовки до на8
вчань в рамках ПЗМ та навчальні центри ПЗМ. Раді на рівні постійних представників до8
ручено подальше опрацювання Програми удосконалення підготовки й освіти в рамках ПЗМ.
26. Ми залишаємось відданими цілям нашого партнерства з Росією відповідно до Основополож8
ного акта Росія — НАТО. Росія та НАТО мають спільну мету – зміцнення безпеки й стабіль8
ності у євро8атлантичному регіоні. Під час кризи в Косовому Росія та НАТО поділяли цілі
міжнародного співтовариства: зупинити насильство, відвернути гуманітарну катастрофу та
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23. РЄАП, заснована в 1997 році, робить вагомий внесок у процес розширення політичних
консультацій та практичної співпраці між Альянсом та партнерами у вирішенні питань
безпеки. Ми вітаємо успіхи в цій галузі, що сприяли досягненню більшої прозорості й
взаємної довіри між усіма членами РЄАП. Альянс та країни8партнери проводили регу8
лярні консультації з питань регіональної безпеки, зокрема тих, що стосуються Боснії8
Герцеговини та Косового. Ми також розгорнули співпрацю в нових галузях, таких, як
підтримка миру, розмінування, контроль над передачею вогнепальної зброї, координа8
ція дій з ліквідації наслідків катастроф та надання гуманітарної допомоги.

Ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â ñàì³òó

створити умови для політичного врегулювання. Все це не втратило сили. За часів кризи кон8
сультації та діалог набувають особливого значення. НАТО та країни8члени прагнуть викори8
стати спільні аспекти позицій Альянсу та Росії щодо міжнародної реакції на кризу в Косово8
му і готові відновити консультації та співпрацю в рамках Основоположного акта.
27. Тісні відносини між НАТО та Росією мають велике значення для стабільності й безпеки
в євро8атлантичному регіоні. З часу підписання Основоположного акта в травні 1997
року було досягнуто значного і обнадійливого поступу в активізації консультацій та
співпраці з Росією. Постійна спільна рада НАТО — Росія стала важливим інструментом
проведення консультацій, досягнення більшої прозорості та взаємної довіри і розвитку
співпраці. Участь Росії у втіленні Мирної угоди щодо Боснії та Герцеговини стала важли8
вим кроком у встановленні нових відносин співпраці. Ми розгорнули широкий діалог з
таких питань, як роззброєння та контроль над озброєнням, включаючи адаптацію Дого8
вору ЗЗСЄ, підтримка миру, проблеми ядерної зброї. Стратегія, оборонна політика і док8
трини, програми розробки бюджетів та розвитку інфраструктури, нерозповсюдження
зброї масового знищення – таким є неповний перелік галузей розширеної співпраці.
28. Ми надаємо великого значення міцному і тривалому особливому партнерству між Україною
та НАТО. Україна відіграє важливу роль у зміцненні безпеки й стабільності в євро8атлантич8
ному регіоні і особливо в Центральній та Східній Європі. Ми задоволені поступом, досягну8
тим з часу підписання Хартії Україна — НАТО в Мадриді, і продовжуватимемо зміцнювати
наше особливе партнерство. Ми продовжуємо підтримувати суверенітет і державну неза8
лежність України, її територіальну цілісність, демократичний розвиток, економічне процвітан8
ня та статус без’ядерної держави як ключові чинники стабільності й безпеки в Європі. Ми
закликаємо Україну продовжувати демократичні та економічні перетворення, включаючи
оборонну реформу, і ще раз заявляємо про підтримку Альянсом зусиль України, спрямова8
них на досягнення згаданих цілей. Ми схвалюємо успіхи, досягнуті Спільною робочою гру8
пою з питань військової реформи. Ми вітаємо відкриття у Києві офісу зв’язку з НАТО, що
посилить роль України як особливого партнера. Ми з надією очікуємо відкриття сьогодні
інаугураційного засідання Комісії Україна — НАТО на найвищому рівні.
29. Середземноморський діалог є невід’ємною складовою спільного підходу Альянсу до питань
безпеки, оскільки загальноєвропейська безпека тісно пов’язана з безпекою й стабільністю на
Середземномор’ї. Ми задоволені розвитком нашого Середземноморського діалогу. Він є по8
ступальним за своєю сутністю, і ми вітаємо успіхи, досягнуті в розширенні та поглибленні
співпраці й діалогу з країнами Середземноморського регіону. Ми схвалюємо рішення про
удосконалення політичної та практичної співпраці в рамках Середземноморського діалогу,
прийняте постійною сесією Ради, і зобов’язуємо її продовжувати роботу щодо його якнай8
швидшого виконання. Ми заохочуємо країни Альянсу та держави, що беруть участь у Серед8
земноморському діалозі, до проведення заходів на зразок Римської конференції 1997 року
та Валенсійської конференції 1999 року, які є позитивними кроками до поліпшення регіо8
нального порозуміння. Ми з надією очікуємо нових можливостей для зміцнення співпраці у
тих галузях, де НАТО може зробити практичний внесок, особливо у військовій сфері та пи8
таннях, інтерес до яких висловили країни — учасниці Діалогу. Взаємно доповнюючи та підси8
люючи один одного, Середземноморський діалог та інші міжнародні заходи, зокрема Барсе8
лонський процес ЄС, сприяють досягненню більшої прозорості й взаємної довіри у регіоні.
30. Розповсюдження ядерної, біологічної і хімічної (ЯБХ) зброї та засобів її доставки може ста8
новити безпосередню військову загрозу населенню, території та збройним силам країн
НАТО, а відтак продовжує викликати серйозне занепокоєння членів Альянсу. Для Альянсу
та його членів політика нерозповсюдження головним чином має на меті запобігти розпов8
сюдженню зброї масового знищення, а коли це сталося – вирішити проблему диплома8
тичними засобами. Ми підтверджуємо нашу цілковиту підтримку міжнародних режимів
нерозповсюдження та процесів їх зміцнення. Ми визнаємо, що у цій галузі було досягнуто
великих успіхів. У відповідь на ризики, що постають перед безпекою Альянсу у зв’язку з
розповсюдженням зброї масового знищення (ЗМЗ) та засобів її доставки, ми започаткува8
ли ініціативу, що є продовженням роботи, розпочатої після Брюссельського саміту і спря8
мованої на активізацію політичних та військових зусиль Альянсу в цій галузі.

20

32. Контроль над озброєнням, роззброєння та нерозповсюдження ЗМЗ і надалі відігравати8
муть важливу роль у досягненні Альянсом цілей безпеки. НАТО має довгострокові зобов’я8
зання у цій галузі. По закінченні холодної війни та у зв’язку із загальною зміною середови8
ща безпеки об’єднані сили Альянсу, як звичайні, так і ядерні, зазнали значного скорочення.
Усі держави Альянсу приєдналися до головних договорів про роззброєння та нерозпов8
сюдження зброї масового знищення: Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Кон8
венції з біологічної і токсичної зброї та Конвенції з хімічної зброї, і обстоюють ідею цілко8
витого виконання цих договорів. НАТО є оборонним Альянсом, який прагне зміцнити
безпеку й стабільність при мінімальній чисельності збройних сил, необхідній для вико8
нання усього комплексу завдань, що стоять перед ним. У контексті широкого підходу до
питань безпеки НАТО активно підтримує процес контролю над озброєнням та роззброє8
ння, як звичайне, так і ядерне, і продовжує боротьбу з розповсюдженням зброї масового
знищення та засобів її доставки. У світлі загальних стратегічних подій і зменшення значення
ядерної зброї Альянс розглядатиме варіанти заходів щодо зміцнення довіри та безпеки, ве8
рифікації, нерозповсюдження зброї масового знищення, контролю над озброєнням та роз8
зброєння. У грудні Рада на рівні постійних представників запропонує міністрам розглянути
такі варіанти. Це буде виконано відповідними органами НАТО. Ми виступаємо за поглиб8
лення консультацій в цій та інших галузях з Росією через Постійну спільну раду, з Україною
— через Комісію Україна — НАТО, а також з іншими партнерами — через РЄАП.
33. Договір про звичайні збройні сили в Європі є наріжним каменем європейської безпеки. Ми
підтверджуємо нашу відданість ідеї адаптації Договору задля того, щоб він відповідав новому
клімату безпеки і прокладав шлях до більшої безпеки і стабільності в Європі з огляду на зви8
чайні озброєння. Під час переговорів члени Альянсу вже оголосили про свої наміри скороти8
ти кількість озброєнь у своєму розпорядженні, і ми настійно закликаємо інших наслідувати
цей приклад та здійснити подібні значні скорочення. У цьому контексті ми раді зазначити,
що в березні 1999 року у Відні держави — учасниці Договору про звичайні збройні сили в
Європі дійшли згоди з ключових питань, які досі не були розв’язані, що дає змогу без затрим8
ки виробити проект документа. Члени Альянсу зроблять усе, що в їх силах, для того щоб
підготувати адаптований Договір до підписання на Стамбульському саміті ОБСЄ у листопаді
1999 року. Поки не завершено процес адаптації, надзвичайно важливим залишається цілко8
вите й послідовне втілення у життя існуючого Договору та супровідних документів.
34. Ми закликаємо Росію без затримки ратифікувати Договір СТАРТ ІІ. Це проклало б шлях знач8
ному скороченню ядерних арсеналів і уможливило б переговори з Договору СТАРТ ІІІ, спрямо8
вані на подальше далекосяжне скорочення. Ми залишаємось прихильниками якомога швид8
шого набуття чинності Договором про цілковиту заборону випробувань і закликаємо усі держави
приєднатись до нього і втілити цей Договір у життя. Ми виступаємо за якнайшвидший початок
переговорів з Договору про скорочення матеріалів, що розщеплюються.
35. Ми налаштовані добитися підписання юридично зобов’язуючого протоколу, що містить
ефективні заходи з верифікації, задля підвищення ступеня виконання і сприяння глас8
ності, що посилить процес виконання Конвенції з біологічної та токсичної зброї. Ми зно8
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31. Ініціатива щодо ЗМЗ забезпечить ширше і предметніше обговорення даної проблеми
серед країн НАТО, що сприятиме спільному розумінню ними питань, пов’язаних із ЗМЗ,
та шляхів їх вирішення; поліпшить якість та збільшить кількість розвідувальної інфор8
мації з питань ЗМЗ та ефективність її спільного використання членами Альянсу; сприя8
тиме розробці країнами Альянсу стратегії громадської інформації, що має привернути
увагу широкого загалу до проблем розповсюдження ЗМЗ та зусиль Альянсу, спрямова8
них на їх вирішення; удосконалить існуючі програми Альянсу щодо підвищення військо8
вої готовності до виконання операцій у середовищі ЗМЗ та протистояння загрозам ЗМЗ;
активізує процес обміну інформацією про національні програми держав Альянсу щодо
двостороннього знищення ЗМЗ та надання допомоги у цій галузі; збільшить можливості
для взаємної допомоги країн Альянсу в захисті їх цивільного населення від загрози ЗМЗ;
забезпечить створення при Міжнародному секретаріаті НАТО Центру з питань ЗМЗ для
підтримки зазначених зусиль. Ініціатива щодо ЗМЗ об’єднає політичні та військові ас8
пекти діяльності Альянсу в боротьбі з розповсюдженням зброї масового знищення.

ву підкреслюємо важливість того, щоб усі дотримувались Конвенції з хімічної зброї та
ефективно її втілювали. Ми підтримуємо зусилля з розмінування у Боснії, розробку прак8
тичних ініціатив під егідою РЄАП та зусилля, спрямовані на виконання Оттавської кон8
венції тими, хто її підписав.
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36. Ми закликаємо Білорусь, Росію та Україну без затримки ратифікувати Договір “Відкрите небо”.
37. Ми намагатимемося інтенсифікувати на взаємовигідній основі контакти і співпрацю
Альянсу з іншими міжнародними організаціями, які відіграють роль у консолідації де8
мократії та збереженні миру в євро8атлантичному регіоні.
38. Як сказано у Вашингтонському договорі, ми визнаємо, що Рада Безпеки ООН несе голов8
ну відповідальність за збереження міжнародного миру та безпеки. Альянс і ООН ефек8
тивно співпрацюють над втіленням Мирної угоди щодо Боснії та Герцеговини. Ми ба8
жаємо розвивати подальші контакти і обмін інформацією з ООН в контексті співпраці з
запобігання конфліктам, врегулювання криз, операцій з реагування на кризи, зокрема з
підтримки миру та гуманітарної допомоги. Під час кризи в Косовому Альянс використо8
вує свою цивільну та військову потужність для співпраці з Управлінням Верховного ко8
місара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), провідною організацією в галузі надання
допомоги біженцям, та іншими відповідними міжнародними організаціями, надаючи
гуманітарну допомогу та підтримку біженцям. Альянс буде і в майбутньому розглядати
можливість такої співпраці у кожному конкретному випадку.
39. Співпраця й координація дій між Альянсом і Організацією з безпеки та співробітництва в
Європі значно розширились в світлі підтримки, яку ми надали Верифікаційним місіям ОБСЄ
в Косовому. Ми сподіваємось скористатися цими важливими контактами між нашими
організаціями для спільної роботи над запобіганням конфліктам, підтримкою миру, вре8
гулюванням криз та постконфліктною реабілітацією в дусі Спільної концепції ОБСЄ щодо
розвитку співпраці між організаціями, що доповнюють одна одну. Ми продовжуємо підтри8
мувати зусилля ОБСЄ в розробці документа — Хартії європейської безпеки, яку варто
було б прийняти на Стамбульському саміті ОБСЄ у листопаді 1999 року.
40. Альянс і Європейський союз мають спільні стратегічні інтереси. Наші зусилля побудува8
ти мир в колишній Югославії доповнюють одне одного. Обидві організації зробили вирі8
шальні внески у досягнення миру і стабільності на європейському континенті. Між ними
існують можливості розвитку співпраці над важливими для обох сторін питаннями, які
визначаються в кожному конкретному випадку, виходячи з того, чи це сприятиме ефек8
тивності дій НАТО та ЄС.
41. З метою адаптації своїх структур до майбутніх завдань Альянс розпочав комплексну про8
граму, зокрема адаптацію командної структури НАТО. Члени Альянсу вітали рішення
про початок етапу втілення цієї нової структури. Це надасть НАТО можливість викону8
вати усі місії ефективніше і гнучкіше, підтримає розширений Альянс і більш практичні
відносини з партнерами; створить у межах розвитку власне Європейської системи без8
пеки й оборони в НАТО європейські командні структури, спроможні готувати, забезпе8
чувати, очолювати і виконувати операції під проводом ЗЄС. Після успішних випробувань
ми розпочали широкомасштабне втілення концепції БООТС, що надає нам новий важ8
ливий інструмент для врегулювання криз у наступному сторіччі. Члени Альянсу вітають
цілковиту інтеграцію Іспанії до військової структури НАТО з січня цього року, що є ще
однією важливою віхою на шляху Альянсу.
42. Тероризм становить серйозну загрозу миру, безпеці й стабільності, що може в свою чергу
загрожувати територіальній цілісності держав. Ми підтверджуємо наше засудження те8
роризму і ще раз заявляємо про рішучість боротися з ним відповідно до наших міжна8
родних зобов’язань та національного законодавства. Загроза терористичних актів проти
сил та об’єктів НАТО вимагає уваги і прийняття відповідних заходів задля їх захисту з
огляду на відповідальність країни, на території якої вони перебувають.
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43. Глави держав та урядів НАТО вважають, що ключем до успішного майбутнього Північно8
атлантичного альянсу є ефективне виробництво і наявність сучасних озброєнь і технологій
задля гарантування безпеки усіх його членів. Ми також вважаємо, що життєздатна оборон8
на промисловість по обидва боки Атлантики є надзвичайно важливою для ефективного
функціонування збройних сил НАТО. В цьому сенсі ми вітаємо трансатлантичну промис8
лову кооперацію оборонних виробництв, яка допомагає досягти сумісності, масового ви8
робництва, забезпечує конкуренцію та інновації. Ми намагатимемось забезпечити
відповідність діяльності НАТО в галузі озброєнь військовим потребам, що виникають.

45. Ми висловлюємо свою глибоку подяку за щиру гостинність, яку виявив до нас уряд Спо8
лучених Штатів Америки з нагоди 508ї річниці Північноатлантичного договору.
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44. Ми вітаємо присутність у Вашингтоні Президента та інших представників Парламент8
ської Асамблеї НАТО (ПАН), яка відіграє важливу роль, доповнюючи зусилля НАТО в
поширенні стабільності на всьому європейському континенті. Ми надаємо великого зна8
чення вдосконаленню наших відносин з ПАН в галузях спільних інтересів. Ми також
цінуємо внесок Асоціації Атлантичного договору в сприяння кращому розумінню Аль8
янсу і його цілей нашою громадськістю.

ЗДОБУТКИ ВАШИНГТОНСЬКОГО САМІТУ

З 23 по 25 квітня 1999 року НАТО проводило у Вашингтоні, округ Колумбія, 150й саміт за
всю 500річну історію свого існування. Саміт проходив у надзвичайно складний період історії
Альянсу. Святкування 500ї річниці НАТО було затьмарено безпрецедентною військово0по0
вітряною кампанією НАТО, спрямованою на досягнення миру в Косовому, що у Федеративній
Республіці Югославії. І хоча увага саміту була зосереджена на кризі в Косовому, однак керів0
ники НАТО, зібравшись у Вашингтоні, схвалили низку різних програм та завдань, які впли0
ватимуть на майбутнє Альянсу.
Здобутки Вашингтонського саміту стали своєрідним виконанням тих зобов’язань, що їх було
взято за два роки до того на Мадридському саміті, який проходив у липні 1997 року. У Мадриді
Польщу, Угорщину та Чеську Республіку було запрошено розпочати переговори щодо їх вступу
до НАТО. З боку Альянсу було також обіцяно, що двері до НАТО залишатимуться відкритими й
для інших країн. У Вашингтоні керівники трьох вищевказаних країн вперше зайняли свої місця за
столом саміту, а Альянс оприлюднив ще одну ініціативу, розраховану на те, щоб допомогти й
іншим заінтересованим країнам підготуватись до можливого членства в НАТО. “Три нових
члени не будуть останніми”,— заявили в комюніке Вашингтонського саміту керівники Альянсу.
У Мадриді керівники Альянсу взяли на себе зобов’язання розширити програму “Партнерство зара0
ди миру” та збільшити діапазон заходів у рамках партнерства. У Вашингтоні керівники Альянсу
відзначили той прогрес, якого було досягнуто на цьому шляху, а також оприлюднили нові ініціа0
тиви, розраховані на те, щоб продовжити цю працю. На Мадридському саміті керівники Альянсу
виступили з ініціативою здійснити перегляд Стратегічної концепції, яка, по суті, є дороговказом
для виконання завдань, що стоять перед Альянсом, та способів їх виконання. У Вашингтоні було
схвалено нову Стратегічну концепцію, яка відображає трансформований контекст євро0атлан0
тичної безпеки наприкінці ХХ століття. В Мадриді НАТО та Україна підписали Хартію про особ0
ливе партнерство, а у Вашингтоні керівники НАТО та Президент України провели свій перший
саміт і визнали значимість України для євро0атлантичної безпеки й стабільності.
Робота Вашингтонського саміту знайшла своє відображення в усіх документах саміту, але
найповніше вона представлена в комюніке Вашингтонського саміту та в Стратегічній кон0
цепції. У комюніке відбито в рамках одного документа головні теми саміту та проблеми
Альянсу в цей вирішально важливий період історії НАТО. Стратегічна концепція озброює
Альянс тими знаряддями, які будуть необхідні для подолання складних проблем та для ви0
користання тих можливостей, що виникнуть у ХХІ столітті. Вона слугуватиме провідни0
ком для політичного та військового розвитку НАТО в майбутньому.
Конкретні здобутки саміту, що знайшли своє втілення у рішеннях та програмах, створили
передумови для входження Альянсу в ХХІ століття. Поряд з визнанням того, що атмосфера
в плані безпеки на євро0атлантичному просторі різко змінилася за останні 10 років, Стра0
тегічна концепція також вказує на “виникнення нових ризиків, що загрожують євро0атлан0
тичному миру і стабільності. Це, зокрема, утиски, етнічні конфлікти, економічний зане0
пад, руйнація політичного устрою та розповсюдження зброї масового знищення”. У ній
викладено цілі та завдання Альянсу на майбутнє, а також віддзеркалено рішучість держав
— членів Альянсу підтримувати “належний рівень боєздатності та цілковиту готовність
кожної з цих країн дати колективну відсіч агресору шляхом створення спільної оборони...”.
Важливою притаманною рисою процесу трансформування військової системи НАТО є розвиток
власне Європейської системи безпеки й оборони (ЄСБО) в рамках самого Альянсу. На Вашинг0
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“НАТО XXI століття створюється сьогодні”.
Із Комюніке Вашингтонського саміту
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тонському саміті керівники Альянсу вітали той прогрес, якого було досягнуто в цьому питанні на
цей час, і закликали до подальшої роботи щодо впровадження ідеї ЄСБО в життя. НАТО також
започаткувало Ініціативу оборонних можливостей, спрямовану на те, щоб допомогти військо0
вим силам Альянсу стати мобільнішими, досягти оперативної сумісності, зробити їх спромож0
ними до ведення тривалих бойових дій, а також підвищити їх бойову ефективність.
У комюніке Вашингтонського саміту вміщено ще одну нову ініціативу Альянсу, яка стосується
зброї масового знищення (ЗМЗ). Головною метою НАТО стосовно цієї нищівної зброї є “запобі0
гання її розповсюдженню, а у разі, якщо це станеться, зведення цього процесу нанівець диплома0
тичними засобами”. З метою ефективнішого реагування на складні проблеми розповсюдження
ЗМЗ НАТО створює Центр ЗМЗ в рамках Міжнародного секретаріату в штаб0квартирі НАТО.
Центр координуватиме інтегрований політично0військовий підхід до виконання таких завдань:
заохочення в НАТО дискусій навколо проблем, пов’язаних зі зброєю масового знищення, та їх
кращого розуміння; посилення існуючих програм з метою підвищення боєздатності у разі необ0
хідності проводити операції в середовищі, де застосовується ЗМЗ; активізація обміну інформа0
цією стосовно програм надання допомоги для знищення ЗМЗ серед держав — членів НАТО.
Під час церемонії привітання трьох нових членів НАТО з нагоди їх участі в першому для них
саміті Альянсу керівники НАТО наголосили на тому, що двері до Альянсу залишатимуться
відкритими й для інших країн. На саміті було оприлюднено План отримання членства в
НАТО (ПОЧ), який є ”практичним проявом політики відкритих дверей”. ПОЧ – це програма
заходів, із якої заінтересовані країни можуть вибирати ті чи інші заходи для участі в них на
підставі національних рішень та самостійного підбору. Програма охоплює п’ять напрямів:
політичні та економічні питання, військово0оборонні аспекти, ресурси, питання безпеки та
правові аспекти. НАТО підкреслює, що цю програму не слід розглядати як перелік критеріїв
для отримання членства і що активна участь в програмі “Партнерство заради миру” та в
роботі Ради євро0атлантичного партнерства залишається суттєво важливим чинником для
отримання членства в майбутньому. Альянс підкреслює, що будь0яке рішення стосовно член0
ства буде прийматися з урахуванням усіх обставин в кожному конкретному випадку та відпо0
відно до декларацій Мадридського і Вашингтонського самітів.
Після саміту Північноатлантичної ради керівники та представники країн, що входять до Ради євро0
атлантичного партнерства, також провели своє засідання у Вашингтоні. Керівники РЄАП обгово0
рили становище в Косовому та висловили свою підтримку вимогам світової спільноти, а також
засудили політику насильства, репресій та етнічних чищень, що проводилися властями Федера0
тивної Республіки Югославії. Керівники РЄАП висловили свою підтримку ідеї створення всеосяжної
безпеки, а також зусиллям, спрямованим на економічну відбудову та розбудову демократії в півден0
но0східному регіоні Європи. Вони також підтримали документ під назвою “На шляху до партнер0
ства в ХХІ столітті: зміцнення партнерства та посилення його ефективності”, метою якого є
поліпшення спроможності військ Альянсу та країн0партнерів діяти спільно у майбутньому.
І хоча через події в Югославії Росія відмовилась брати участь у Вашингтонському саміті,
керівники НАТО у комюніке Вашингтонського саміту підтвердили свою відданість ідеї парт0
нерства з Росією в рамках Основоположного акта Росія — НАТО. Вони також підтвердили,
що тісні зв’язки між НАТО та Росією становлять взаємний інтерес для обох сторін і мають
важливе значення для стабільності й безпеки в євро0атлантичному регіоні.
Керівники НАТО провели також перший в історії відносин України з НАТО саміт з Президен0
том України. Обидві сторони схвально оцінили той прогрес, якого було досягнуто в розвит0
ку особливого партнерства, а також обговорили низку питань євро0атлантичної безпеки.
У комюніке Вашингтонського саміту знову підкреслено важливість Середземноморського діалогу
НАТО, що є невід’ємною частиною колективного підходу Альянсу до проблем безпеки. Керівники
НАТО спрямували Альянс у напрямку невідкладної реалізації завдань щодо посилення політичного
й практичного співробітництва, розпочатого в рамках Середземноморського діалогу.
Здобутки Вашингтонського саміту є наявними як в практичній, так і в концептуальній пло0
щині. Вони є результатом напруженої праці протягом семи років. Досягнення саміту чітко
віддзеркалюють нагальні пріоритети країн — членів НАТО, а саме: негайно покласти край
конфліктові у Косовому та поновити права жителів Косового. Здобутки саміту свідчать
про те, що НАТО – це Альянс, який спроможний адаптуватися до нових часів і готовий до
подолання складних проблем наступного сторіччя.
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ЗАЯВА З ПРИВОДУ СТАНОВИЩА В КОСОВОМУ
Ãëàâè äåðæàâ òà óðÿä³â, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü
ó çàñ³äàíí³ Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íî¿ ðàäè ó Âàøèíãòîí³
23 òà 24 êâ³òíÿ 1999 ðîêó,
âèñòóïèëè ç òàêîþ çàÿâîþ:

2. Військові дії НАТО проти Федеративної Республіки Югославії (ФРЮ) спрямовані на підтримку
політичних цілей міжнародної спільноти, які було ще раз підтверджено в останніх заявах
Генерального секретаря ООН та Європейського союзу, а саме: створення мирного, багатоет8
нічного та демократичного Косового, де всі люди матимуть змогу жити в безпечному середо8
вищі та користуватися всіма правами і свободами людини на рівноправних засадах.
3. Наші військові дії не спрямовані проти сербського народу, вони спрямовані проти політи8
ки белградського режиму, який неодноразово відкидав усі зусилля міжнародної спільно8
ти врегулювати кризу мирним шляхом. Президент Мілошевич мусить:

_ Забезпечити на практиці призупинення всіх військових дій та негайне припинення
насильств і репресій у Косовому;
_ Вивести з Косового свої війська, поліцейські сили та воєнізовані загони;
_ Погодитися на розміщення у Косовому міжнародних військових сил;
_ Погодитися на беззастережне та безпечне повернення всіх біженців і переміщених осіб
та на безперешкодний доступ до них організацій з надання гуманітарної допомоги;
_ Переконати у своїй готовності працювати над укладанням політичної рамкової угоди
на основі домовленостей, досягнутих у Рамбуйє.
4. З приводу цих умов не може бути ніякого компромісу. Доти, поки Белград не виконає за8
конні вимоги міжнародної спільноти та продовжуватиме спричиняти жахливі людські
страждання, повітряні операції Альянсу проти військової машини Югославії не припиня8
тимуться. Ми вважаємо, що президент Мілошевич та белградське керівництво несуть відпо8
відальність за безпеку всіх громадян у Косовому. Ми виконаємо нашу обіцянку перед насе8
ленням Косового повернути людей до їхніх домівок і створити умови миру та безпеки.
5. Ми нарощуємо військові дії НАТО з метою збільшення тиску на Белград. Уряди країн —
членів НАТО вдаються до додаткових заходів, щоб посилити тиск на режим у Белграді.
До цих заходів належить посилене впровадження економічних санкцій, а також ембарго
на нафтопродукти, і ми відзначаємо провідну роль, яку відіграє в цьому процесі Євро8
пейський союз. Ми надали міністрам оборони наших країн відповідні вказівки, щоб вони
визначили шляхи, якими НАТО може сприяти припиненню поставок матеріалів воєн8
ного призначення, зокрема через запровадження морських операцій, враховуючи при
цьому можливі наслідки для Чорногорії.
6. НАТО готове призупинити свої повітряні удари, як тільки Белград беззаперечно пого8
диться з вищезгаданими умовами та розпочне виведення своїх сил з Косового згідно із
чітким та прискореним графіком. Це може статися відразу після прийняття Радою Без8
пеки ООН резолюції (і ми будемо докладати всі зусилля для її прийняття), яка вимагати8
ме виведення сербських сил та демілітаризації Косового, а також міститиме в собі поло8
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1. Криза в Косовому є безпрецедентним викликом тим цінностям, які відстоює НАТО з
моменту свого заснування: демократії, правам людини та верховенству закону. Покладе8
но кінець свідомій політиці пригноблення, етнічних чищень та насильств, яка проводиться
белградським режимом під керівництвом президента Мілошевича. Ми не допустимо, щоб
ця кампанія терору досягла своєї мети.

ження про розгортання міжнародних військових сил для забезпечення якнайшвидшого
повернення всіх біженців та переміщених осіб, а також передбачатиме створення тим8
часової міжнародної адміністрації в Косовому, яка б забезпечила населенню Косового
реальну автономію в межах ФРЮ. НАТО готове до того, щоб сформувати ядро таких
міжнародних військових сил, які будуть багатонаціональними за характером і у складі
яких будуть також військові контингенти країн — не членів НАТО.
7. Росія несе особливу відповідальність в ООН та відіграє важливу роль у пошуках розв’язання
Косовського конфлікту. Таке рішення має бути побудованим на умовах міжнародної спільноти,
які викладено вище. На сьогодні пропозиції президента Мілошевича не відповідають цим
вимогам. Ми бажаємо конструктивної співпраці з Росією в дусі Основоположного акта.
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8. Заздалегідь сплановане, невгамовне та безупинне насильство над мешканцями Косового, що
чиниться югославськими військовими та поліцейськими силами і воєнізованими загонами, а
також репресії проти інших національних меншин ФРЮ загострюють і без того масштабну
гуманітарну катастрофу. Це викликає загрозу дестабілізації навколишнього регіону.
9. НАТО, його країни8члени та партнери відгукнулися на гуманітарну біду і нині активізу8
ють операції з надання гуманітарної допомоги в тісній співпраці з Управлінням Верхов8
ного комісара ООН у справах біженців, провідною установою в цій сфері, так само як і з
іншими відповідними організаціями. Ми продовжуватимемо надавати нашу допомогу,
доки в ній буде потреба. Сили НАТО роблять свій вагомий внесок у цю справу.
10. Ми віддаємо належне військовослужбовцям НАТО, чоловікам та жінкам, чия хоробрість
та відданість справі забезпечують успіх наших військових і гуманітарних операцій.
11. Звірства, які чиняться проти населення Косового військовими та поліцейськими силами, а
також воєнізованими загонами ФРЮ, є обурливим порушенням міжнародного права. Уряди
наших країн будуть співпрацювати з Міжнародним судом з питань злочинів, скоєних у
колишній Югославії, з метою надання підтримки в розслідуванні вчинків всіх тих осіб, навіть
найвищих посадових рівнів, які несуть відповідальність за воєнні злочини та злочини проти
людства. НАТО надасть підтримку Міжнародному суду в його зусиллях, спрямованих на
отримання відповідної інформації. Не може бути тривалого миру без правосуддя.
12. Ми висловлюємо вдячність за ту сміливу підтримку, яку надають нашим зусиллям в Косо8
вому країни цього регіону, та всіляко вітаємо їх позицію. Колишня Югославська Респуб8
ліка Македонія та Албанія відіграють особливо важливу роль, не в останню чергу завдяки
тому, що приймають у себе сотні тисяч біженців з Косового. Країни цього регіону несуть
на собі значний економічний та соціальний тягар внаслідок конфлікту, що розгорається.
13. Ми не залишимось байдужими до погроз з боку белградського режиму стосовно безпеки
сусідніх країн. Ми відреагуємо на такі виклики Белграда його сусідам, які виникатимуть у
зв’язку з присутністю сил НАТО та їх діями на території цих країн під час нинішньої кризи.
14. Ми ще раз підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету всіх
країн регіону.
15. Ми знову підтверджуємо нашу міцну підтримку демократично обраного уряду Чорногорії. Будь8
які спроби з боку Белграда завдати шкоди урядові президента Дюкановича матимуть серйозні
наслідки. Сили ФРЮ мусять негайно покинути демілітаризовану зону навколо Превлаки.
16. Завдання, що стоїть перед нами — створення вільної, заможної, відкритої та економічно
інтегрованої Південно8Східної Європи — не може бути виконано до того часу, поки ФРЮ
не стане на шлях переходу до демократії. Таким же чином ми висловлюємо нашу підтрим8
ку зусиль, спрямованих на створення демократичної ФРЮ, де будуть захищені права всіх
меншин, зокрема права Воєводинської та Сандякської меншин, і обіцяємо добиватися
таких змін впродовж нинішнього конфлікту та після його закінчення.
17. Нашою метою є надання пріоритетного значення стабільності Південно8Східної Європи в
нашій трансатлантичній програмі завдань. Уряди наших країн наполегливо співпрацюва8
тимуть через НАТО, так само як і через ОБСЄ, а також через Європейський союз, коли
йтиметься про його членів, з метою надання підтримки країнам Південно8Східної Європи
в їх зусиллях з розбудови кращого майбутнього для свого регіону, який буде засновано на
засадах демократії, справедливості, економічної інтеграції та співпраці в ім’я безпеки.

30

ПІДСУМКИ ЗАСІДАННЯ
Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íî¿ ðàäè íà ð³âí³ ãëàâ äåðæàâ òà óðÿä³â
ç êðà¿íàìè ðåã³îíó Ôåäåðàòèâíî¿ Ðåñïóáë³êè Þãîñëàâ³¿
25 êâ³òíÿ 1999 ðîêó

2. Всі учасники зустрічі погодилися на тому, що криза в Косовому є основною проблемою
для всієї євро8атлантичної спільноти та, зокрема, для регіону. Глави держав та урядів країн —
членів НАТО і лідери країн регіону засудили безупинне насильство та репресії в Косово8
му. Вони підкреслили, що треба покласти край пригнобленню, етнічним чищенням та
насильству, всім біженцям і переміщеним особам надати можливість повернутися до
своїх домівок в умовах безпеки та спокою, що треба уможливити досягнення тривалого
політичного вирішення косовської проблеми, яке б викликало довіру та не було голослів8
ним. Вони наголосили на тому, що Федеративна Республіка Югославія повинна погоди8
тися з усіма вимогами міжнародної спільноти.
3. На зустрічі було висловлено підтримку територіальної цілісності та суверенітету всіх країн
регіону.
4. Глави держав та урядів країн — членів НАТО визнали, що сусідні країни особливо ура8
жені гуманітарними, політичними та економічними наслідками кризи. Учасники пого8
дилися, що необхідно активізувати зусилля, спрямовані на підтримку операцій з надання
гуманітарної допомоги біженцям.
5. Глави держав та урядів країн — членів НАТО висловили свою вдячність сусіднім країнам
за їх зусилля та солідарність, яку вони продемонстрували на підтримку тих завдань, що
стоять перед Альянсом та міжнародною спільнотою. В цьому контексті вони знову підтвер8
дили, що безпека сусідніх країн є безпосередньою та істотною турботою країн — членів
Альянсу і що НАТО відреагує на будь8які виклики з боку Белграда стосовно країн8сусідів
з приводу присутності сил НАТО та їх діяльності на території цих країн під час кризи.
6. На зустрічі було також підкреслено, що за допомогою різних інститутів необхідно розро8
бити на майбутнє універсальну стратегію забезпечення стабільності та процвітання на
основі економічних принципів та посиленого економічного і політичного розвитку. Учас8
ники зустрічі підкреслили, що їх спільною метою є розбудова кращого майбутнього для
регіону, про який іде мова, зокрема для Федеративної Республіки Югославії, виходячи з
принципів демократії, справедливості, економічної інтеграції та співробітництва заради
безпеки. Цілковите втілення Дейтонської мирної угоди розглядається як суттєвий еле8
мент цього процесу.
7. НАТО та країни регіону, про який ідеться, домовилися, що вони будуть продовжувати
процес консультацій як з питань нинішньої кризи в Косовому, так і з питань розробки
широкомасштабнішої стратегії для цього регіону.
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1. Глави держав та урядів країн — членів НАТО провели засідання зі своїми колегами з
Албанії, Болгарії, колишньої Югославської Республіки Македонії, Румунії та Словенії та з
міністрами закордонних справ Боснії8Герцеговини та Хорватії. Вони обговорили поточ8
ну ситуацію в Косовому та її вплив на країни регіону, а також стратегію на більш віддале8
ну перспективу стосовно безпеки, процвітання та стабільності у Південно8Східній Європі.

ЗАЯВА
çà ï³äñóìêàìè çàñ³äàííÿ ì³í³ñòð³â çàêîðäîííèõ ñïðàâ òà ì³í³ñòð³â îáîðîíè
íà ñàì³ò³ ÍÀÒÎ ó Âàøèíãòîí³ (îêðóã Êîëóìá³ÿ),
â³ä 23 êâ³òíÿ 1999 ðîêó

Вони обмінялися думками з приводу політичного та військового становища та підкреслили,
що повітряні удари авіації НАТО будуть продовжуватися, доки президент Мілошевич не ви8
конає вимог міжнародної спільноти, як це знову було підтверджено сьогодні у заяві глав дер8
жав та урядів. Вони також проаналізували стан широкомасштабної гуманітарної допомоги,
яку надає НАТО в Албанії та в колишній Югославській Республіці Македонії. Міністри вис8
ловили вдячність країнам — партнерам Балканського регіону та інших частин земної кулі за
ту підтримку, яку вони надають НАТО.
Міністри закордонних справ розглянули шляхи зміцнення безпеки й стабільності в Півден8
но8Східній Європі із залученням НАТО та інших організацій.
Міністри оборони розглянули шляхи, за якими НАТО могло б зробити свій внесок у справу
припинення воєнних поставок до Федеративної Республіки Югославії.
Міністри віддали належне багатьом тисячам військовослужбовців НАТО та відзначили їх
безмежну відданість справі виконання військових та гуманітарних місій Альянсу.
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23 квітня 1999 року міністри закордонних справ та міністри оборони провели неофіційні
окремі зустрічі в рамках Вашингтонського саміту, щоб проаналізувати розвиток кризи у Ко8
совому.

УРИВКИ З КОМЮНІКЕ
ВАШИНГТОНСЬКОГО САМІТУ
ЩОДО РОЛІ НАТО В КОЛИШНІЙ ЮГОСЛАВІЇ

Глави держав та урядів країн — членів НАТО також обговорили необхідність вироб0
лення всеосяжного підходу до проблеми стабілізації в кризовому регіоні Південно0Східної
Європи. Відповідні пункти комюніке (пункти 16—21) наведено нижче.
Повний текст комюніке можна знайти у розділі 2 цієї книги.
“12. Ми підтверджуємо нашу відданість принципам та ідеї цілковитого виконання Мирної
угоди 1995 року, підписаної в Парижі за результатами Дейтонських переговорів, якою
Боснія та Герцеговина проголошені єдиною демократичною, багатонаціональною дер8
жавою. Ми ще раз засвідчуємо свою готовність до конструктивної співпраці з усіма сто8
ронами, що підтримують Мирну угоду і прагнуть її реалізації.
13. На своєму засіданні в грудні 1998 року Мадридська рада втілення миру підтвердила, що
наступні два роки будуть вирішальними у зміцненні мирного процесу в Боснії та Герце8
говині, і визнала, що присутність сил СФОР залишається необхідним чинником підтримки
миру, гарантування безпеки та сприяння виконанню цивільних аспектів угоди. Повер8
нення біженців у регіони, де вони становлять меншину, залишається вирішальною перед8
умовою політичної стабільності та примирення. Ми підтримуємо будь8які зусилля, що
сприяють цьому процесу.
14. Сили СФОР продовжуватимуть тісну й ефективну співпрацю з Верховним представни8
ком, функції якого ми підтримуємо, Міжнародним трибуналом з питань злочинів у ко8
лишній Югославії, ОБСЄ та іншими ключовими міжнародними організаціями, Силами
міжнародної поліції ООН, іншими установами, що втілюють цивільні аспекти Мирної
угоди. Ми вітаємо визначний внесок чоловіків та жінок з держав НАТО та країн8парт8
нерів, що служать у складі СФОР і допомагають відновити мир у Боснії та Герцеговині.
15. Однак присутність сил СФОР не може тривати безкінечно. Завдяки заходам щодо підви8
щення ефективності відбувається раціоналізація їх складу і характеру. Варто зазначи8
ти, що постійна сесія Ради розглядає можливі варіанти щодо чисельності та структури
СФОР”.

“16. Криза, що продовжується в Косовому та навколо нього, загрожує подальшою дестабілі8
зацією регіонів за межами Федеративної Республіки Югославії (ФРЮ). Потенційна за8
гроза поширення нестабільності вимагає комплексного підходу до стабілізації регіону
кризи в Південно8Східній Європі. Ми визнаємо і підтверджуємо вирішальне значення
процесу перетворення Південно8Східної Європи на регіон, вільний від насильства та
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На Вашингтонському саміті глави держав та урядів країн — членів НАТО підтверди0
ли свої зобов’язання стосовно Дейтонської мирної угоди та розглянули поточні пріоритетні
завдання, які виконують Стабілізаційні сили у Боснії та Герцеговині, а також необхідність
здійснити оптимізацію цих сил та розглянути їх чисельність і структуру в майбутньому.
Для зручностей посилання на відповідні пункти Вашингтонського комюніке (пункти 12—
15), які стосуються цих питань, їх наведено нижче.

нестабільності. Тому виникає потреба у новому рівні міжнародної участі в гарантуванні
безпеки, процвітанні та розбудові демократичного громадянського суспільства, що з ча8
сом приведе до цілковитої інтеграції регіону в розширену європейську родину.
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17. НАТО має твердий намір зробити свій вагомий внесок у цей процес, сприяючи встанов8
ленню міцніших відносин співробітництва з країнами регіону та між ними. З огляду на
розбіжності між усіма країнами регіону в рівнях економічного розвитку та характері й
складності наявних проблем міжнародні зусилля, спрямовані на розвиток і стабілізацію
регіону, мають бути комплексними, послідовними та скоординованими. З метою досяг8
нення цих цілей НАТО, ЗЄС, ЄС, ОБСЄ та ООН мають тісно співпрацювати. Міжна8
родні фінансові організації також мають відігравати суттєву роль. Діяльність Альянсу,
спрямована на зміцнення безпеки й стабільності в Південно8Східній Європі та вирі8
шення гуманітарних проблем, а також зусилля інших міжнародних організацій та країн
регіону мають бути взаємодоповнюючими.
18. Завтра ми зустрічаємось із колегами з країн Південно8Східної Європи. Ми маємо намір
використати цю зустріч для продовження процесу консультацій між НАТО та країнами
регіону. Ми запропонуємо їм консультативний форум з питань безпеки, який збиратиме
всі держави НАТО та країни регіону на належному рівні.
19. Ми даємо доручення Раді на своїй постійній сесії наповнити дану пропозицію практич8
ним змістом з належним використанням існуючих структур РЄАП та ПЗМ. Пропозиція,
зокрема, передбачає:
— проведення консультацій за формулою 19 + 1, коли це доцільно;
— сприяння регіональній співпраці з використанням відповідного механізму в рамках РЄАП
і врахуванням інших регіональних ініціатив;
— розробку цільових програм співпраці в галузі безпеки між НАТО та країнами регіону,
коли це доцільно;
— проведення регіональних заходів та навчань у рамках ПЗМ;
— поліпшення цілеспрямованості й координації двосторонньої допомоги регіону з боку
членів Альянсу та країн8партнерів.
20. Діяльність Альянсу, спрямована на зміцнення регіональної безпеки в Південно8Східній
Європі, доповнює зусилля інших міжнародних організацій та країн регіону. Ми вітаємо
заплановану на 27 травня 1999 року конференцію Європейського союзу, присвячену Пак8
ту стабільності Південно8Східної Європи, процес співпраці з Південно8Східною Євро8
пою та інші зусилля регіонального спрямування. Узгодження та координація цих та інших
ініціатив набувають особливого значення.
21. Безпека Балканського регіону має суттєве значення для досягнення довгострокової стабіль8
ності в усій євро8атлантичній зоні. Нашою метою є інтеграція Балканських країн у євро8
атлантичну спільноту. Ми хочемо, щоб усі країни і народи Південно8Східної Європи жили
в мирі й безпеці і мали цивілізовані відносини, що грунтуються на повазі до прав людини,
демократії, свободи особистості та верховенства закону”.
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РОЛЬ НАТО У КОСОВСЬКОМУ КОНФЛІКТІ

Ö²Ë² ÍÀÒÎ
Цілі, які стояли перед НАТО у Косовському конфлікті, викладено в Заяві, зробленій на поза0
черговому засіданні Північноатлантичної ради 12 квітня 1999 року, а далі підтвердженій
главами держав та урядів у Вашингтоні 23 квітня 1999 року. Цілями НАТО є:
— неголослівне призупинення всіх військових дій та негайне припинення насильства й репресій;
— розгортання в Косовому міжнародної військової присутності;
— беззастережне та безпечне повернення всіх біженців і переміщених осіб та безперешкод0
ний доступ до них організацій з надання гуманітарної допомоги;
— укладення політичної рамкової угоди для Косового на основі домовленостей, досягнутих в
Рамбуйє, та відповідно до міжнародного права і Статуту Організації Об’єднаних Націй.
Впродовж усього конфлікту досягнення цих цілей, супроводжуване заходами із забезпечення
їх реалізації, розглядалося Альянсом як передумова того, щоб покласти край насильству та
людським стражданням у Косовому.

ÙÎ ÏÅÐÅÄÓÂÀËÎ ÊÎÍÔË²ÊÒÎÂ²
Провінція Косово розташована у південній Сербії. Має змішаний склад населення, серед якого
більшість становлять етнічні албанці. До 1989 року цей край користувався високим сту0
пенем автономії в складі колишньої Югославії. Сербський лідер Слободан Мілошевич змінив
статус цього краю, позбавивши його автономії та підпорядкувавши під прямий контроль
Белграда, столиці Сербії. Косовські албанці з усіх сил чинили опір цьому свавіллю.
Протягом 1998 року між сербськими військовими й поліцейськими силами, з одного боку, та
загонами косовських албанців, з іншого боку, розгорівся відкритий конфлікт, який призвів до
загибелі понад 1500 косовських албанців та змусив 400 000 осіб покинути свої домівки. Ес0
калація конфлікту, його гуманітарні наслідки та ризик поширення на інші країни виклика0
ли серйозне занепокоєння міжнародної спільноти. Зневага президента Мілошевича до дип0
ломатичних зусиль, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту, та дестабілізуюча
роль бойовиків із числа косовських албанців ще більш посилили це занепокоєння.
28 травня 1998 року Північноатлантична рада на своєму засіданні на рівні міністрів закор0
донних справ поставила два головних завдання з врегулювання Косовської кризи, а саме:
— сприяти досягненню мирного врегулювання кризи через посилення реакції міжнародної
спільноти;
— посилювати стабільність та безпеку в сусідніх країнах, особливо в Албанії та колишній
Югославській Республіці Македонії.
12 червня 1998 року Північноатлантична рада на своєму засіданні на рівні міністрів оборо0
ни зробила запит щодо оцінки можливих заходів, до яких могло б вдатися НАТО в контексті
розвитку кризи в Косовому. В результаті такого запиту було розглянуто велику кількість
можливих варіантів вирішення проблеми військовим шляхом.
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— виведення з Косового військових сил, поліцейських та воєнізованих загонів;

13 жовтня 1998 року слідом за погіршенням ситуації в Косовому Північноатлантична рада
НАТО санкціонувала наказ на введення в дію, а саме — нанесення ударів з повітря. Цей крок
було зроблено з метою підтримки дипломатичних зусиль, спрямованих на те, щоб приму0
сити режим Мілошевича вивести війська з Косового, добитися співробітництва, поклавши
край насильству, та полегшити повернення біженців до своїх домівок. В останній момент
слідом за дипломатичними ініціативами, включаючи поїздки до Белграда Генерального сек0
ретаря НАТО Хав’єра Солани, спеціальних посланців США Холбрука та Хілла, голови військо0
вого комітету НАТО генерала Науманна та Верховного головнокомандувача об’єднаними
збройними силами НАТО в Європі генерала Кларка, президент Мілошевич погодився на вико0
нання умов, і нанесення ударів з повітря було відкладено.
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У резолюції Ради Безпеки ООН за номером 1199 висловлювалося глибоке занепокоєння з приво0
ду надмірного застосування сили сербськими силами безпеки та югославською армією і містив0
ся заклик до обох сторін конфлікту припинити бойові дії. В дусі резолюції Ради Безпеки ООН
було поставлено обмеження на чисельність сербських сил в Косовому та масштаби їх опе0
рацій після того, як було укладено окрему угоду з генералами Науманном та Кларком.
Крім того, було погоджено, що Організація з питань безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)
створить Верифікаційну (Перевірочну) місію в Косовому (ВМК) для ведення спостережень за
дотриманням домовленостей на землі і що НАТО здійснюватиме місію інспектування з по0
вітря. Створення двох місій було підтримано резолюцією Ради Безпеки ООН за номером 1203.
Декілька країн, що не входять до складу НАТО, але є учасниками програми “Партнерство зара0
ди миру” (ПЗМ), дали згоду на участь в місії інспектування, яку організувало НАТО.
На підтримку ОБСЄ Альянс створив спеціальну оперативно0тактичну групу, яка б допомагала
за надзвичайних обставин здійснювати евакуацію членів Верифікаційної місії в Косовому на той
випадок, якщо відновлення конфлікту поставить їх життя під загрозу. Цю оперативно0так0
тичну групу було розгорнуто в колишній Югославській Республіці Македонії під загальним керів0
ництвом Верховного головнокомандувача об’єднаними збройними силами НАТО в Європі.
Незважаючи на ці кроки, ситуація в Косовому на початку 1999 року знову стала вибухонебез0
печною слідом за численними провокаційними акціями з обох сторін та застосуванням над0
мірної й непропорційної сили з боку сербської армії та спеціальної поліції. Деякі з цих інцидентів
вдалося залагодити завдяки посередницьким зусиллям інспекторів ОБСЄ, проте в середині січня
ситуація ще більш погіршилася після ескалації наступу сербів на косовських албанців.
Було поновлено міжнародні зусилля, щоб надати нового політичного імпульсу пошукам мир0
ного розв’язання конфлікту. Контактна група за участю представників шести країн, ство0
рена в 1992 році на Лондонській конференції з питань колишньої Югославії, провела своє
засідання 29 січня. Було вирішено негайно провести переговори між сторонами конфлікту
під міжнародним посередництвом.
НАТО підтримало та підкріпило зусилля Контактної групи, погодившись 30 січня на нане0
сення у разі необхідності ударів з повітря та звернувшись з попередженням до обох сторін
конфлікту. Такі цілеспрямовані ініціативи привели до початку переговорів в Рамбуйє, що
поблизу Парижа, які проходили з 6 по 23 лютого, після чого відбувся другий раунд в Парижі з
15 по 18 березня. Наприкінці другого раунду переговорів делегація косовських албанців підпи0
сала запропоновану Мирну угоду, але переговори було зірвано через відмову сербської деле0
гації поставити свій підпис під цим документом.
Негайно після цього сербські військові та поліцейські сили почали нарощувати інтенсивність
своїх операцій проти етнічних албанців у Косовому, направивши в цей регіон додаткові війська
та сучасні танки, грубо порушивши положення жовтневої угоди. Десятки тисяч людей почали
рятуватися втечею, покидаючи свої домівки перед лицем загрози систематичних нападів.
20 березня Верифікаційну місію в Косовому було виведено з краю в зв’язку з тим, що вона
зіткнулася із серйозною протидією з боку сербських сил і більше не могла продовжувати
виконання свого завдання. Посланець США Холбрук знову полетів до Белграда. Це була його
остання спроба переконати президента Мілошевича в необхідності призупинити напади
на косовських албанців, щоб уникнути неминучого нанесення повітряних ударів НАТО, якщо
він цього не зробить. Мілошевич відмовився, і 23 березня було дано наказ розпочати нанесен0
ня ударів з повітря (операція “Елайд Форс”).
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10 червня 1999 року після проведення повітряної кампанії, що тривала сімдесят дві доби,
Генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана оголосив про те, що він видав розпорядження
Верховному головнокомандувачу об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генералу
Уеслі Кларку тимчасово призупинити повітряні операції НАТО проти Югославії. Це рішен0
ня було прийнято після консультацій з Північноатлантичною радою та отримання
підтвердження від генерала Кларка про те, що розпочалося повне виведення югославських
сил із Косового.
Виведення проходило відповідно до Військово0технічної угоди, укладеної між НАТО та Феде0
ративною Республікою Югославією увечері 9 червня. Від імені НАТО цю угоду було підписано
генерал0лейтенантом сером Майклом Джексоном, а від імені урядів Федеративної Респуб0
ліки Югославії та Сербської Республіки – генерал0полковником югославської армії Свєтоза0
ром Мар’яновичем та генерал0лейтенантом із Міністерства внутрішніх справ Обрадом
Стевановичем. Виведення югославських сил відбувалося також згідно з домовленістю, до0
сягнутою 3 червня між Федеративною Республікою Югославією та спеціальними посланця0
ми Європейського союзу й Росії, президентом Фінляндії Ахтісаарі та колишнім прем’єр0
міністром Росії Віктором Черномирдіним.

Віддаючи належне генералові Кларку та всім військовим, що зробили свій внесок в операцію
“Елайд Форс”, а також згуртованості та рішучості всіх країн — членів НАТО, Генеральний
секретар заявив про те, що НАТО готове до виконання нової місії, щоб повернути людей до
своїх домівок та побудувати міцний і справедливий мир у Косовому.
10 червня Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію за номером 1244, в якій було схвалено
прийняття Федеративною Республікою Югославією принципів політичного врегулювання
Косовської кризи, включаючи негайне припинення насильства та швидке виведення усіх військ,
а також поліцейських і воєнізованих загонів. У резолюції, яку було прийнято чотирнадцять0
ма голосами “за” (жодного голосу “проти” і лише одна країна — Китай— утрималася),
йшлося про рішення Ради Безпеки ООН розгорнути в Косовому міжнародну цивільну при0
сутність та сили безпеки під егідою Організації Об’єднаних Націй.
Відповідно до Розділу VII Статуту ООН Рада Безпеки також прийняла рішення про те, що полі0
тичне врегулювання кризи має базуватися на загальних принципах, прийнятих 6 травня міністра0
ми закордонних справ семи промислово розвинутих країн та Російської Федерації (велика вісімка),
а також принципах, викладених у документі, який було представлено в Белграді президентом
Фінляндії і спеціальним представником Російської Федерації та прийнято урядом Федеративної
Республіки Югославії 3 червня. Обидва документи було вміщено в Резолюцію у формі додатка.
До цих принципів входило негайне та неголослівне припинення насильства й репресій у Ко0
совому, виведення усіх військ, а також поліцейських і воєнізованих загонів Федеративної Рес0
публіки Югославії, розгортання ефективної міжнародної присутності та сил охорони за
умови суттєвої участі НАТО в діяльності сил охорони та в об’єднаному командуванні й
управлінні, створення тимчасової адміністрації, безпечне та безперешкодне повернення усіх
біженців. Необхідно було налагодити такий політичний процес, який би забезпечував сут0
тєве самоврядування, роззброєння Армії визволення Косового та широкоплановий підхід до
економічного розвитку краю.
Рада Безпеки уповноважила країни0члени та відповідні міжнародні організації створити міжна0
родну присутність сил безпеки та прийняла рішення, що такі сили нестимуть відповідальність
за стримування можливостей відновлення бойових дій, роззброєння Армії визволення Косового
та створення безпечного середовища для повернення біженців, а також безпечних умов праці для
міжнародних цивільних сил. Рада Безпеки також уповноважила Генерального секретаря ООН
забезпечити міжнародну цивільну присутність та звернулася до нього із запитом про призна0
чення спеціального представника для контролю за реалізацією цього завдання.
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Генеральний секретар НАТО оголосив про те, що він написав листа Генеральному сек0
ретарю ООН пану Кофі Аннану та голові Ради Безпеки ООН, в якому поінформував їх
про останній розвиток подій. Генеральний секретар НАТО закликав усі сторони конф0
лікту скористатися можливостями, що відкрилися для миру, та дотримуватися взя0
тих на себе зобов’язань відповідно до укладених угод та усіх належних резолюцій Ради
Безпеки ООН.

Після прийняття Резолюції Ради Безпеки ООН за номером 1244 генерал Джексон, діючи за
розпорядженням Північноатлантичної ради, провів термінову підготовку до швидкого роз0
гортання сил безпеки, на що було отримано мандат Ради Безпеки ООН.
Перші підрозділи увійшли до Косового 12 червня. Як було погоджено у Військово0технічній
угоді, розгортання сил безпеки КФОР було скоординовано в часі з виведенням сербських сил
безпеки з Косового. До 20 червня виведення сербських сил було завершено, а сили КФОР міцно
зайняли свої позиції в Косовому.
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Після завершення комплектування сил КФОР їх чисельність становитиме близько 50 000
військовослужбовців. Це багатонаціональні сили під єдиним командуванням і управлінням
та із значним залученням сил НАТО. Було досягнуто угоди стосовно механізму залучення
до цих сил військового контингенту Російської Федерації. Ще дванадцять країн, що не є чле0
нами НАТО, висловили свої наміри взяти участь в діяльності сил КФОР.
20 червня відразу ж після того, як Верховний головнокомандувач об’єднаними збройними си0
лами НАТО в Європі (ВГК ОЗСЄ) підтвердив, що сербські сили безпеки покинули Косово,
Генеральний секретар НАТО оголосив, що відповідно до Військово0технічної угоди він офі0
ційно припиняє військово0повітряну кампанію.
Сили НАТО перебували на передньому краї гуманітарних зусиль, спрямованих на полегшення
страждань багатьох тисяч біженців, котрі були змушені рятуватися втечею із Косового внас0
лідок проведення сербами кампанії етнічних чищень. У колишній Югославській Республіці Ма0
кедонії війська НАТО будували табори для біженців, центри прийому біженців та пункти на0
дання термінової допомоги й харчування, а також перевезли багато сотень тонн гуманітарної
допомоги, щоб надати її тим, хто опинився в біді. В Албанії НАТО розгорнуло значні сили, щоб
там теж надати подібну допомогу. НАТО також допомагало Управлінню Верховного коміса0
ра ООН у справах біженців (УВКБ ООН) здійснювати координацію польотів з гуманітарними
вантажами, а також забезпечувати додаткові рейси завдяки використанню літаків із країн —
членів НАТО. Євро0атлантичний центр координації реагування на катастрофи (ЄАЦКРК),
який було створено при НАТО у червні 1998 року, також відіграв важливу роль у координації
зусиль при наданні підтримки УВКБ ООН під час проведення рятувальних операцій.
Особливе занепокоєння країн — членів НАТО та всієї міжнародної спільноти із самого почат0
ку кризи викликало становище тих косовських албанців, які залишилися на території Косо0
вого. Біженці, що покинули провінцію, описували лихо, яке спіткало тих, хто там залишився.
Всі свідчення очевидців вказували на організоване переслідування і масові страти, викорис0
тання нещасних людей як живих щитів, згвалтування, масове виселення з власних помеш0
кань, спалювання й пограбування будинків та цілих сіл, знищення посівів та домашніх тва0
рин, позбавлення ідентифікації особи, ознак походження та прав на власність шляхом
вилучення документів, а також голод, недоїдання та фізичне й моральне виснаження. Це дале0
ко не повний перелік порушень прав людини та міжнародних норм цивілізованої поведінки.

Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ ÑÓÑ²ÄÍ²Õ ÊÐÀ¯Í
Альянс визнав ті величезні гуманітарні, політичні та економічні проблеми, з якими зіткну0
лися країни всього регіону внаслідок Косовського конфлікту. Зокрема, зусилля Альянсу було
зосереджено на наданні термінової практичної допомоги, спрямованої на подолання кризи з
біженцями, шляхом залучення військ НАТО, що опинилися в цьому регіоні, до виконання зав0
дань гуманітарного характеру.
На початку квітня 1999 року командувачу військами НАТО в колишній Югославській Республіці
Македонії було надано усі повноваження щодо координації допомоги НАТО цій країні та сто0
совно створення в Албанії передового штабу. Необхідно було провести оцінку гуманітарної
ситуації та забезпечити надання допомоги шляхом координації зусиль з органами влади Ал0
банії та з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Північноатлантична
рада також поставила завдання перед військовими органами НАТО зі здійснення додаткового
планування для досягнення цієї мети. Подальша допомога полягала в терміновому забезпе0
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ченні житлом тих, кого спіткало лихо, побудові таборів для біженців, а також у сприянні
гуманітарним організаціям через надання їм транспорту та інших видів допомоги, включаю0
чи розподіл харчів і медикаментів. Країни НАТО надають нині фінансову й інші види допомоги
Албанії та колишній Югославській Республіці Македонії. Вони також запевнили, що відреагу0
ють на будь0які виклики з боку Югославії, якщо вони загрожуватимуть безпеці цих двох країн
у зв’язку з присутністю та діяльністю сил НАТО на їх територіях.

ÔÀÊÒÈ ÒÀ ÖÈÔÐÈ
— За період між березнем 1998 року та березнем 1999 року, що передував рішенню урядів
країн — членів НАТО вдатися до військових дій, було вбито понад 2000 людей внаслідок
політики сербського уряду в Косовому.
— Влітку 1998 року чверть мільйона косовських албанців було силоміць виселено з їхніх
домівок, а їхні хати, села та посіви було знищено.
— У січні 1999 року в селі Рачак групою ООН з гуманітарних питань було знайдено докази
масового вбивства понад 40 осіб.
— Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців було підраховано, що на по0
чатку квітня 1999 року в результаті проведення кампанії етнічних чищень на тери0
торії Албанії опинилося 226 000 біженців, в колишній Югославській Республіці Македонії
їх було 125 000, а в Чорногорії – 33 000.
— Допомога, яку надавали сили НАТО з метою полегшення страждань біженців, включала
надання будівельних матеріалів та обладнання, а також будівництво таборів і розта0
шування в них 50 000 біженців у Албанії, надання допомоги з розширення таборів у ко0
лишній Югославській Республіці Македонії, забезпечення медикаментами та виконання
невідкладних хірургічних операцій серед жертв розстрілів, що здійснювалися сербськи0
ми силами, вивезення біженців у безпечні райони, забезпечення транспортом для переве0
зень гуманітарної допомоги та продовольства.
— Наприкінці травня 1999 року понад 230 000 біженців прибуло до колишньої Югославської Рес0
публіки Македонії, понад 430 000 біженців 0 до Албанії і близько 64 000 – до Чорногорії. При0
близно 21 500 біженців опинилося у Боснії, а понад 61 000 біженців було евакуйовано до інших
країн. За підрахунками в межах самого Косового 580 000 осіб опинилося без притулку.
— За підрахунками на початок травня 1,5 мільйона осіб, тобто 90% населення Косового,
було силоміць виселено з власних помешкань. Вважалося, що близько 225 000 осіб про0
пали безвісти. Понад 5000 косовців було страчено.
— Сили НАТО доставили літаками та гелікоптерами багато тисяч тонн харчів та об0
ладнання в цей регіон. Наприкінці травня 1999 року в район лиха було перевезено понад
4666 тонн харчів та води, 4325 тонн інших вантажів, 2624 тонни наметів та майже
1600 тонн медикаментів.
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У Вашингтоні глави держав та урядів країн — членів НАТО виклали своє бачення шляхів досяг0
нення міцного миру, стабільності й майбутнього добробуту цих країн на основі посилення їх
інтеграції до європейських структур та спільної праці разом з іншими інституціями заради
досягнення цих цілей. Вони започаткували процес індивідуальних консультацій та дискусій
між дев’ятнадцятьма країнами — членами НАТО і країнами цього регіону за формулою 19+1
та зобов’язалися поглиблювати регіональне співробітництво в рамках Ради євро0атлантич0
ного партнерства (РЄАП). Вони також зійшлися на тому, що слід скористатися ресурсами,
виділеними в рамках програми “Партнерство заради миру”, для надання безпосередньої та
цілеспрямованої допомоги у вирішенні проблем безпеки цих країн. Альянс також схвально відре0
агував на подібні заходи, запропоновані на інших форумах, зокрема на пропозицію Європейсь0
кого союзу скликати наприкінці травня 1999 року конференцію з питань Пакту стабіль0
ності для країн Південно0Східної Європи, а також визнати роль країн великої сімки та
фінансових інституцій, зокрема Світового банку та Міжнародного валютного фонду, яку вони
мають відігравати в процесі відбудови регіону після завершення Косовської кризи.

РОЛЬ НАТО У БОСНІЇ ТА ГЕРЦЕГОВИНІ
На Вашингтонському саміті керівники Альянсу підтвердили своє зобов’язання стосовно цілко0
витого втілення Мирної угоди 1995 року, в якій визначено, що Боснія та Герцеговина – це
єдина, демократична і багатоетнічна держава. Одним із найбільших викликів НАТО в цьому
десятилітті стало забезпечення миру в Боснії та Герцеговині: спочатку створення багато0
національних Сил імплементації (ІФОР) та керівництво цими силами в період 1995 – 1996
років, а потім відправка до цього регіону подібних до ІФОР Стабілізаційних сил (СФОР).

_
_
_
_

Реалізація Мирної угоди в Боснії;
Запобігання розширенню конфлікту;
Припинення гуманітарної кризи;
Створення умов для відбудови країни.

Пріоритетні завдання НАТО в Боснії на 1999 рік:

_
_
_

Підтримання постійної військової присутності з метою стримання воєнних дій, ство0
рення безпечного середовища та надання підтримки для впровадження цивільних служб;
Досягнення прогресу щодо повернення переміщених осіб до їх власних помешкань в 1999 році;
Впровадження заходів, що сприятимуть примиренню між збройними силами Боснійсь0
ко0Хорватської Федерації і Сербської Республіки та посиленню ролі Постійного коміте0
ту з військових питань, утвореного згідно з Дейтонською мирною угодою, як ефектив0
ної, централізованої військово0оборонної установи для всієї країни.

²ÑÒÎÐÈ×ÍÀ ÄÎÂ²ÄÊÀ:
Починаючи з 1992 року і до підписання Дейтонської мирної угоди наприкінці 1995 року, Аль0
янс підтримував цілі ООН в колишній Югославії через проведення морських та військово0
повітряних операцій різного типу, зокрема:

_
_
_
_

Контроль за дотриманням санкцій ООН та їх впровадження військово0морськими силами
НАТО, що базуються в Адріатичному морі (спільно із Західноєвропейським союзом (ЗЄС);
Контроль військово0повітряними силами НАТО за дотриманням над Боснією забороне0
ної для польотів зони;
Надання безпосередньої авіаційної підтримки Силам охорони ООН в Боснії (СООНО);
Нанесення ударів з повітря для зняття облоги Сараєво.

Рішучі дії з боку Альянсу на підтримку ООН в поєднанні з заповзятливими дипломатичними
зусиллями привели до припинення вогню та уможливили врегулювання конфлікту шляхом
переговорів восени 1995 року.
У грудні 1995 року Північноатлантична рада розпочала найбільшу військову операцію, яку
будь0коли проводив Альянс, під кодовою назвою “Спільні зусилля” (JOINT ENDEAVOUR). Сили
імплементації (ІФОР), тобто багатонаціональні сили під керівництвом НАТО чисельні0
стю в 60 000 військовослужбовців, було розгорнуто для впровадження військових аспектів
Дейтонської мирної угоди. Члени НАТО та країни, що не входять до Альянсу, об’єдналися в
безпрецедентній коаліції за мир у складі ІФОР.
У грудні 1996 року ІФОР було замінено на СФОР, чисельність яких на той час становила
приблизно 30 000 військовослужбовців. Влітку 1998 року було погоджено стратегію пере0
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Стабілізаційні сили (СФОР), які нині налічують близько 32 000 військовослужбовців з 38 країн,
підтримують зусилля міжнародної спільноти та Організації Об’єднаних Націй, метою яких є:

хідного періоду для СФОР, що дало змогу поступово, крок за кроком, скоротити чисельність,
функції та профіль цих сил, щоб привести їх у відповідність з процесом переходу від військо0
вих до цивільних аспектів впровадження Дейтонської мирної угоди. Було розпочато процес
регулярного, офіційного перегляду масштабів діяльності з метою скорочення цих сил.
У грудні 1998 року було вирішено розпочати процес оптимізації СФОР (за умови, що це не
передбачатиме підтримання на невизначений час присутності СФОР в Боснії на нинішньо0
му рівні), а також розглянути варіанти суттєвого коригування чисельності та структури
СФОР на віддаленішу перспективу.
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Крім того, визнаючи, що міжнародна військова присутність не може стати єдиною базою
для підтримання безпеки та стабільності в Боснії в більш віддаленій перспективі, НАТО
започаткувало Програму співпраці в інтересах безпеки, завдяки якій здійснюються конк0
ретні та практичні заходи, що сприяють зміцненню стабільності та поглибленню при0
мирення серед боснійської військово0оборонної спільноти.
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СТРАТЕГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ АЛЬЯНСУ
Çàòâåðäæåíà ãëàâàìè äåðæàâ ³ óðÿä³â, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü
ó çàñ³äàíí³ Ï³âí³÷íîàòëàíòè÷íî¿ ðàäè ó Âàøèíãòîí³
(ôåäåðàëüíèé îêðóã Êîëóìá³ÿ)
23-24 êâ³òíÿ 1999 ðîêó

ВСТУП
1. На саміті, що відбувся у Вашингтоні в квітні 1999 року, глави держав і урядів країн —
членів НАТО затвердили нову Стратегічну концепцію Альянсу.

3. Загрози холодної війни поступилися місцем новим перспективам, які вселяють великі надії,
але водночас потребують напруження всіх зусиль, новим можливостям і ризикам. Відбу8
вається процес формування нової Європи на вищому рівні інтеграції, йде розбудова нової
євро8атлантичної структури безпеки, в якій НАТО відіграє провідну роль. Альянс докладав
активних зусиль, спрямованих на створення нових форм співпраці та взаєморозуміння в
євро8атлантичному регіоні, а також взяв на себе зобов’язання щодо нових напрямів діяль8
ності заради розширення стабільності. Зусилля Альянсу, спрямовані на припинення людсь8
ких страждань, спричинених конфліктом на Балканах, ще раз довели його відданість но8
вим зобов’язанням. За роки, що минули від закінчення холодної війни, відбулися суттєві
зрушення в процесі контролю над озброєнням, участь в якому Альянс вважає своїм обо8
в’язком. Роль Альянсу в цих позитивних змінах грунтується на комплексній адаптації його
підходу до проблем безпеки, трансформації структур і процедур. Проте останні десять років
були також позначені виникненням нових ризиків, що загрожують євро8атлантичному миру
і стабільності. Це, зокрема, утиски, етнічні конфлікти, економічний занепад, руйнація по8
літичного устрою та розповсюдження зброї масового знищення.
4. Альянс покликаний відіграти важливу роль в утвердженні та збереженні позитивних до8
сягнень недавнього минулого, а також у вирішенні існуючих та майбутніх завдань у сфері
безпеки. Відтак він має дуже насичений порядок денний. Він має обстоювати інтереси
безпеки в умовах, які змінюються і які не завжди можна передбачити. Він має забезпечу8
вати колективну оборону і посилювати трансатлантичний зв’язок, а також подбати про
збалансованість сил, що дасть можливість європейським союзникам взяти на себе більшу
відповідальність. Він має розвивати свої відносини з країнами8партнерами і готуватися
до приєднання нових членів. Насамперед він має зберігати політичну волю і військові
засоби, необхідні для виконання всього спектра місій.
5. Виконуючи завдання, що входять до його порядку денного, Альянс буде керуватися цією
новою Стратегічною концепцією. Вона віддзеркалює незмінну мету Альянсу та його ос8
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2. Протягом 40 років холодної війни НАТО успішно забезпечувало свободу держав — членів
Альянсу і запобігало війні в Європі. НАТО відіграло незамінну роль у мирному вирішенні
проблеми конфронтації між Заходом та Сходом шляхом поєднання завдань оборони і
розвитку діалогу. Після закінчення холодної війни євро8атлантичний стратегічний простір
дуже змінився, що знайшло своє відображення у Стратегічній концепції Альянсу 1991
року. Проте з того часу відбулися подальші суттєві зміни в галузі політики і безпеки.

новні завдання в галузі безпеки, визначає головні характеристики нового простору безпе8
ки та складові широкого підходу Альянсу до питань безпеки, окреслює провідні напрями
подальшої адаптації його збройних сил.

ЧАСТИНА І – МЕТА І ЗАВДАННЯ АЛЬЯНСУ
6. Основна і незмінна мета НАТО, визначена у Вашингтонському договорі, полягає в тому,
щоб захищати свободу і безпеку всіх членів Альянсу з допомогою політичних і військо8
вих засобів. Заснований на спільних цінностях демократії, прав людини і верховенства
закону, Альянс від самого початку свого існування прагне до встановлення справедливо8
го і сталого мирного порядку в Європі. Він і надалі це робитиме. Перепоною на шляху до
досягнення цієї мети можуть стати кризи і конфлікти, що загрожують безпеці євро8ат8
лантичного регіону. Отже, Альянс не тільки забезпечує оборону своїх членів, але й робить
внесок у зміцнення миру і стабільності в цьому регіоні.
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7. Альянс уособлює трансатлантичний зв’язок, який міцно поєднує безпеку Північної Аме8
рики з безпекою Європи. НАТО є практичним втіленням дієвих колективних зусиль, яких
члени Альянсу докладають заради підтримки їх спільних інтересів.
8. Основоположним керівним принципом діяльності Альянсу є спільне зобов’язання суве8
ренних держав та їх співробітництво у гарантуванні неподільної безпеки всіх членів НАТО.
Солідарність і згуртованість держав Альянсу, втілені у повсякденній співпраці в політичній
і військовій галузях, є запорукою того, що жоден з членів Альянсу не змушений поклада8
тися лише на свої власні зусилля при вирішенні головних проблем безпеки. Не позбавля8
ючи держав8членів права та обов’язку брати на себе суверенну відповідальність в галузі
оборони, Альянс дає їм можливість досягти головних цілей національної безпеки шля8
хом колективних зусиль.
9. В результаті у держав Альянсу, незважаючи на відмінності в їх становищі та національних
військових потенціалах, з’являється відчуття рівної безпеки, що сприяє зміцненню стабіль8
ності в євро8атлантичному регіоні. Альянс не ставить собі за мету забезпечувати ці переваги
тільки для своїх членів, він прагне створити сприятливі умови для розвитку партнерства,
співпраці та діалогу з іншими державами, що поділяють його головні політичні цілі.
10. Для досягнення своєї головної мети Альянс, що є об’єднанням держав, вірних принци8
пам Вашингтонського договору та Статуту Організації Об’єднаних Націй, виконує такі
основні завдання в галузі безпеки:
Безпека: гарантує одну з найголовніших передумов стабільного середовища безпеки євро8
атлантичного регіону, що грунтується на розвитку демократичних інститутів і зобов’я8
занні щодо мирного улагодження конфліктів, аби жодна країна не могла вдаватися до
залякувань або примусу іншої шляхом погрози силою або її застосування.
Консультації: виконує, згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору, функції головного
трансатлантичного форуму для консультацій між членами Альянсу з будь8яких питань,
що стосуються їх життєвих інтересів, зокрема щодо ситуацій, які можуть загрожувати
безпеці членів Альянсу, а також для необхідної координації зусиль у галузях, що станов8
лять спільний інтерес.
Стримування і оборона: стримує і захищає від будь8якої загрози агресії проти кожної з
держав НАТО, як передбачено статтями 5 і 6 Вашингтонського договору.
Для зміцнення безпеки і стабільності євро8атлантичного регіону:
— Врегулювання кризових ситуацій: зберігає, згідно зі статтею 7 Вашингтонського договору,
готовність діяти в конкретних ситуаціях відповідно до рішення, що приймається на ос8
нові консенсусу, з метою ефективного запобігання конфлікту та брати активну участь у
врегулюванні кризових ситуацій, зокрема в операціях з реагування на кризу.
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— Партнерство: розвиває широкомасштабні програми партнерства, співпраці та діалогу з
іншими країнами євро8атлантичного регіону з метою посилення прозорості, взаємної
довіри і спроможності діяти разом з країнами Альянсу.
11. Досягнення головної мети Альянсу і виконання головних завдань у сфері безпеки і надалі буде
грунтуватися на принципі поваги до законних інтересів безпеки інших і прагненні до мир8
ного улагодження конфліктів, як передбачається Статутом Організації Об’єднаних Націй.
Альянс сприятиме розвиткові мирних і дружніх міжнародних відносин та підтримуватиме
демократичні інститути. Альянс не вважає себе супротивником будь8якої країни.

ЧАСТИНА ІІ – СТРАТЕГІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ
ÅÂÎËÞÖ²ß ÑÒÐÀÒÅÃ²×ÍÎ¯ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÈ

13. Водночас НАТО успішно адаптувалося, аби ще ефективніше сприяти зміцненню миру і
стабільності в євро8атлантичному регіоні. Внутрішня реформа охопила створення нової
командної структури, яка, зокрема, передбачає втілення концепції Багатонаціональних
об’єднаних оперативно8тактичних сил (БООТС), створення системи швидкого розгор8
тання сил для виконання всього спектра місій Альянсу та розбудову в рамках Альянсу
власне Європейської системи безпеки й оборони (ЄСБО).
14. Організація Об’єднаних Націй (ООН), Організація з безпеки і співробітництва в Європі
(ОБСЄ), Європейський союз (ЄС) і Західноєвропейський союз (ЗЄС) зробили значний
внесок в євро8атлантичну безпеку і стабільність. Організації, що доповнюють діяльність
одна одної, стали головною ознакою середовища безпеки.
15. Рада Безпеки ООН несе головну відповідальність за збереження міжнародного миру і
стабільності і, як така, відіграє ключову роль у підтримці безпеки й стабільності в євро8
атлантичному регіоні.
16. ОБСЄ, як регіональне об’єднання, є найбільшою організацією з безпеки в Європі, до якої
входять також Канада і Сполучені Штати Америки. Вона робить значний внесок у справу
миру і стабільності, зміцнення спільної безпеки, а також у розвиток демократії та прав
людини в Європі. Діяльність ОБСЄ є особливо активною в галузях превентивної дипломатії
і запобігання конфліктам, у врегулюванні кризових ситуацій і постконфліктних реабіліта8
ційних заходах. НАТО і ОБСЄ активно співпрацюють в практичних заходах, особливо в
межах міжнародних зусиль, спрямованих на встановлення миру в колишній Югославії.
17. Європейський союз прийняв важливі рішення і дав новий імпульс зусиллям, спрямова8
ним на зміцнення виміру безпеки й оборони. Цей процес, що матиме вплив на весь Аль8
янс, має охопити всіх європейських союзників, які розвиватимуть домовленості, розроб8
лені НАТО і ЗЄС. Формування спільної зовнішньої політики та політики безпеки (СЗПБ)
передбачає поступову розробку спільної політики в галузі оборони. Така політика, як пе8
редбачено Амстердамським договором, буде сумісною із спільною політикою в сфері
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12. Альянс діє в середовищі, що постійно змінюється. Зміни, що відбулися за останні роки,
були загалом позитивними, але існуючі й нині прояви нестабільності й ризики можуть
призвести до гострої кризи. За час, що минув після закінчення холодної війни, Альянс
відіграв провідну роль у зміцненні євро8атлантичної безпеки в середовищі, що продов8
жує змінюватися. Зростаюча політична роль Альянсу; розвиток партнерства, співпраці та
діалогу з іншими державами, зокрема з Росією, Україною і країнами Середземноморсь8
кого діалогу; відкритість Альянсу для нових членів; його співпраця з іншими міжнарод8
ними організаціями; його прагнення, продемонстроване на Балканах, запобігати конф8
ліктам і врегульовувати кризові ситуації, зокрема шляхом проведення операцій з
підтримки миру – все це свідчить про рішучість Альянсу сформувати середовище безпе8
ки та зміцнити мир і стабільність в євро8атлантичному регіоні.

безпеки й оборони, що існує в межах Вашингтонського договору. Важливими етапами
діяльності в цьому напрямку є включення Пітерсберзьких завдань ЗЄС у Договір Євро8
пейського союзу та розвиток тісніших інституційних зв’язків із ЗЄС.

Ñòðàòåã³ÿ òà îáîðîíà

18. Як було зазначено в декларації, прийнятій на саміті 1994 року, і підтверджено в Берліні в
1996 році, Альянс підтримує розвиток власне Європейської системи безпеки й оборони
в межах НАТО шляхом надання своїх ресурсів для операцій під проводом ЗЄС. У цьому
контексті Альянс і ЗЄС розвинули тісні відносини і практично розробили основні скла8
дові ЄСБО, як передбачено домовленістю, досягнутою в Берліні. З метою зміцнення миру
і стабільності в Європі та в більш широких межах європейські союзники посилюють
свою дієздатність, зокрема шляхом вдосконалення свого військового потенціалу. Поси8
лення відповідальності і потенціалу європейських союзників у галузі безпеки й оборони
стане вагомим внеском у зміцнення середовища безпеки Альянсу.
19. Стабільність, прозорість, передбачуваність, зниження рівня озброєнь і процес перевірки,
передбачений угодами про контроль над озброєнням і нерозповсюдження зброї масово8
го знищення, підтримують політичні і військові зусилля НАТО, спрямовані на досягнен8
ня стратегічної мети Альянсу. Держави НАТО відіграли провідну роль у забезпеченні
досягнень у цій сфері. Серед них – посилення стабільності на основі Договору ЗЗСЄ,
значні скорочення ядерних озброєнь, передбачені договорами СНО; підписання Дого8
вору про загальну заборону ядерних випробувань, безумовна і необмежена пролонгація
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, приєднання до нього Білорусі, Казах8
стану і України в ранзі неядерних держав, набрання чинності Конвенцією з хімічної зброї.
Оттавська конвенція про заборону протипіхотних мін і аналогічні угоди стали значним
внеском у справу полегшення людських страждань. Існують довгоочікувані перспективи
подальшого прогресу в здійсненні контролю над звичайним озброєнням, а також над
ядерною, хімічною і біологічною (ЯХБ) зброєю.

ÏÐÎÁËÅÌÈ ÒÀ ÐÈÇÈÊÈ Ó ÑÔÅÐ² ÁÅÇÏÅÊÈ
20. Незважаючи на позитивні зміни в стратегічному середовищі і на той факт, що широкомас8
штабна агресія проти Альянсу із застосуванням звичайних озброєнь є маловірогідною,
можливість виникнення такої загрози в далекосяжній перспективі все ще існує. Безпека
Альянсу залежить від численних військових і невійськових факторів ризику, що є багато8
векторними і важкопередбачуваними. Серед них – непевність і нестабільність всередині
та поза межами євро8атлантичного регіону, можливість регіональних криз на периферії
Альянсу, що можуть швидко набувати великих масштабів. Деякі країни євро8атлантичного
регіону та поза його межами переживають серйозні економічні, соціальні й політичні труд8
нощі. Етнічні та релігійні конфлікти, територіальні претензії, неадекватні або невдалі спро8
би провести реформи, порушення прав людини, розпад держав можуть призвести до ло8
кальної або навіть регіональної нестабільності. Внаслідок цього виникає напруга, що може
спричинити кризи, які будуть позначатися на євро8атлантичній стабільності та призводити
до людських страждань і збройних конфліктів. Такі конфлікти можуть вплинути на безпе8
ку Альянсу через поширення на територію сусідніх країн, зокрема держав Альянсу. Вони
також можуть в інший спосіб вплинути на безпеку інших країн.
21. Існування потужних ядерних сил за межами Альянсу також є істотним фактором, який
Альянс має брати до уваги, дбаючи про безпеку і стабільність в євро8атлантичному регіоні.
22. Розповсюдження ядерної, хімічної і біологічної зброї та засобів її доставки залишається
приводом для серйозного занепокоєння. Незважаючи на значний прогрес у посиленні
міжнародних режимів нерозповсюдження, головні проблеми розповсюдження зброї
масового знищення залишаються невирішеними. Альянс визнає, що розповсюдження
ЗМЗ може відбуватися попри зусилля запобігти йому і відтак створити пряму військову
загрозу населенню, території і збройним силам держав Альянсу. Деякі держави на пери8
ферії Альянсу та в інших регіонах продають або купують чи намагаються придбати ЯХБ
зброю та засоби її доставки. Матеріали і технології, які можуть використовуватись для
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виробництва зброї масового знищення і засобів її доставки, набувають поширення, в той
час як засоби виявлення і запобігання нелегальній торгівлі цими матеріалами і техноло8
гіями залишаються складними. Недержавні дійові особи продемонстрували свою спро8
можність виробляти і використовувати деякі види такої зброї.
23. Глобальне розповсюдження технологій, що можуть бути використані для виробництва
зброї, збільшує ймовірність доступу до високотехнологічних військових ресурсів, що дасть
супротивникам можливість придбати потужні наземні, повітряні й морські системи для
наступу й оборони, крилаті ракети та інші сучасні види озброєнь. Окрім цього, державні
та недержавні супротивники можуть робити спроби використати зростаючу залежність
Альянсу від інформаційних систем шляхом проведення інформаційних операцій, покли8
каних зруйнувати такі системи. Вони можуть намагатися використати такі стратегії, аби
протистояти перевагам НАТО в галузі звичайних озброєнь.
24. Будь8який збройний напад на територію союзників, звідки б його не було здійснено, роз8
глядатиметься відповідно до статей 5 і 6 Вашингтонського договору. Проте безпека Аль8
янсу має розглядатися в глобальному контексті. На інтересах Альянсу можуть позначи8
тись інші, ширші ризики, такі, як акти тероризму, саботаж, організована злочинність і
переривання постачання життєво важливих ресурсів. Неконтрольовані переміщення
великої кількості людей, зокрема внаслідок збройних конфліктів, теж можуть створити
загрозу безпеці й стабільності Альянсу. Згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору,
Альянс має механізм для проведення консультацій між союзниками, а в разі потреби —
для координації їх зусиль, зокрема для реагування на подібні ризики.

25. Альянс виробив ширший підхід до безпеки, який враховує важливість політичних, еконо8
мічних, соціальних та екологічних чинників на додаток до незамінного оборонного ви8
міру. Цей широкий підхід створює підгрунтя для ефективного виконання Альянсом ос8
новних завдань у сфері безпеки і для його зусиль, спрямованих на розбудову ефективної
співпраці з іншими європейськими і євро8атлантичними організаціями, а також з ООН.
Нашою спільною метою є розбудова європейської архітектури безпеки, в межах якої
внесок Альянсу в безпеку і стабільність євро8атлантичного регіону та внески інших міжна8
родних організацій доповнюють і підсилюють один одного як у галузі поглиблення відно8
син між євро8атлантичними країнами, так і у сфері врегулювання кризових ситуацій.
НАТО залишається важливим форумом для проведення консультацій між союзниками і
для узгодження політики щодо зобов’язань держав Альянсу в галузі безпеки й оборони
згідно з Вашингтонським договором.
26. Альянс прагне зберегти мир та зміцнити безпеку і стабільність євро8атлантичного регіо8
ну шляхом збереження трансатлантичного зв’язку; підтримання ефективного військово8
го потенціалу, необхідного для стримування і оборони та виконання всього спектра місій
Альянсу; розвитку власне Європейської системи безпеки й оборони в межах Альянсу;
підтримання загального потенціалу для успішного врегулювання криз; постійної відкри8
тості для нових членів; а також постійного розвитку партнерства, співпраці й діалогу з
іншими країнами в межах спільного підходу до євро8атлантичної безпеки, зокрема в га8
лузі контролю над озброєнням і роззброєння.

ÒÐÀÍÑÀÒËÀÍÒÈ×ÍÈÉ ÇÂßÇÎÊ
27. НАТО віддане ідеї міцного і динамічного партнерства між Європою і Північною Амери8
кою в ім’я підтримки спільних цінностей та інтересів. Безпека Європи і Північної Аме8
рики є неподільною. Отже, відданість Альянсу незамінному трансатлантичному зв’язку
та справі колективної оборони його членів є неодмінною умовою збереження довіри до
нього і безпеки й стабільності євро8атлантичного регіону.
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Ñòðàòåã³ÿ òà îáîðîíà

ЧАСТИНА ІІІ – ПІДХІД ДО БЕЗПЕКИ У ХХІ СТОЛІТТІ

ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Â²ÉÑÜÊÎÂÎÃÎ ÏÎÒÅÍÖ²ÀËÓ ÀËÜßÍÑÓ
28. Забезпечення адекватного військового потенціалу і чітко визначена готовність до колектив8
них дій у спільній обороні залишаються головним стратегічним завданням Альянсу. Разом з
політичною солідарністю цей потенціал лежить в основі спроможності Альянсу запобігати
будь8яким спробам залякування чи примусу і є запорукою того, що військова агресія проти
Альянсу ніколи не буде розглядатися як можливість, що має хоч якийсь шанс на успіх.
29. Військова потужність, ефективна за будь8яких передбачуваних обставин, є також осно8
вою спроможності Альянсу робити внесок у запобігання конфліктам і врегулювання кри8
зових ситуацій шляхом проведення операцій з реагування на кризи, на які не поширюєть8
ся дія статті 5. Виконання цих місій може потребувати тих самих політичних і військових
якостей, зокрема згуртованості, багатонаціональних навчань, детального попереднього
планування, які є важливими і при проведенні операцій, передбачених статтею 5. І хоча
вони можуть передбачати особливі вимоги, виконуватись такі місії будуть з використан8
ням спільних структур та процедур Альянсу.

Ñòðàòåã³ÿ òà îáîðîíà

ÂËÀÑÍÅ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÁÅÇÏÅÊÈ É ÎÁÎÐÎÍÈ
30. Альянс, що є основою колективної оборони його членів, а також інструментом досягнення
спільних цілей безпеки, залишається відданим збалансованому і динамічному трансатлантич8
ному партнерству. Європейські союзники прийняли рішення, які дадуть їм можливість взяти
на себе більшу відповідальність в галузі безпеки й оборони з метою зміцнення миру і стабіль8
ності в євро8атлантичному регіоні, а відтак безпеки всіх членів Альянсу. На основі рішень, прий8
нятих Альянсом у Берліні в 1996 році і в подальші роки, власне Європейська система безпеки
й оборони розвиватиметься в межах НАТО. Цей процес вимагатиме тісної співпраці між НАТО,
ЗЄС і, якщо це буде необхідно, Європейським союзом. Він дасть можливість європейським
союзникам робити цілісний і ефективний внесок у виконання місій та діяльність Альянсу в
межах нашої спільної відповідальності; він посилить трансатлантичне партнерство і допоможе
європейським союзникам діяти незалежно завдяки готовності Альянсу в окремих випадках та
згідно з рішенням, прийнятим на основі консенсусу, надавати свої ресурси для проведення
операцій, в яких Альянс не братиме військової участі і які будуть проводитись під політичним і
стратегічним керівництвом ЗЄС або іншої організації за домовленістю. За таких умов брати8
меться до уваги участь усіх європейських союзників, якщо таким буде їх рішення.

ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ÊÎÍÔË²ÊÒÀÌ ² ÂÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÊÐÈÇ
31. У межах здійснення політики збереження миру, запобігання війні та зміцнення безпеки і
стабільності, а також згідно з головними стратегічними завданнями НАТО буде намагатися,
у співпраці з іншими організаціями, запобігати конфліктам або, якщо криза виникне, спри8
яти її ефективному врегулюванню на засадах міжнародного права, зокрема шляхом прове8
дення операцій з реагування на кризу, що не регулюються статтею 5. Готовність Альянсу
проводити такі операції є складовою досягнення більшої мети – зміцнення і поширення
стабільності, що передбачає і участь країн — партнерів НАТО. НАТО нагадує про зроблену
ним у Брюсселі в 1994 році пропозицію щодо підтримки, в окремих випадках і згідно з його
власними процедурами, миротворчих та інших операцій під егідою Ради Безпеки ООН або
під проводом ОБСЄ, зокрема шляхом надання в їх розпорядження ресурсів та спеціальних
знань і навичок НАТО. В цьому контексті НАТО нагадує про свої подальші рішення щодо
операції з реагування на кризу на Балканах. Зважаючи на необхідність збереження солідар8
ності й згуртованості Альянсу, рішення про участь в будь8якій такій операції або місії буде
ухвалюватися державами — членами Альянсу згідно з національними конституціями.
32. НАТО буде використовувати весь потенціал партнерства, співпраці та діалогу, а також своїх
зв’язків з іншими організаціями для запобігання кризам і, в разі їх виникнення, для врегу8
лювання їх на ранній стадії. Послідовний підхід до врегулювання кризових ситуацій, як і в
будь8якому випадку застосування Альянсом сили, вимагатиме, щоб політичне керівництво
Альянсу з8поміж низки політичних і військових засобів обрало і скоординувало належні
дії у відповідь, а також здійснювало ретельний політичний контроль на всіх етапах.
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ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÎ, ÑÏ²ÂÏÐÀÖß ² Ä²ÀËÎÃ
33. Активна діяльність у галузі розвитку партнерства, співпраці й діалогу робить Альянс по8
зитивною силою, яка сприяє зміцненню безпеки і стабільності в усьому євро8атлантич8
ному регіоні. Через зв’язок з іншими країнами і відкритість Альянс прагне зберегти мир,
підтримати і розвинути демократію, зробити свій внесок у прогрес і процвітання, а та8
кож заохотити розбудову щирого партнерства з усіма демократичними країнами євро8
атлантичного регіону та між ними. Ця діяльність спрямована на досягнення безпеки для
всіх без винятку, на подолання розколів і незгоди, що можуть призвести до нестабіль8
ності і конфліктів.
34. Рада євро8атлантичного партнерства (РЄАП) залишатиметься розгорнутою структурою,
в рамках якої будуть реалізовуватися всі складники співпраці між НАТО та країнами8
партнерами. Вона створює розширений політичний вимір для проведення консультацій
і співпраці. Консультації в межах РЄАП сприяють зміцненню прозорості й довіри між її
членами в питаннях безпеки, роблять внесок у запобігання конфліктам і врегулювання
криз, в розвиток практичної співпраці, зокрема в галузях планування на випадок надзви8
чайних ситуацій, науки та екології.

36. Росія відіграє особливу роль в євро8атлантичній системі безпеки. В межах Основополож8
ного акта Росія — НАТО про взаємні відносини, співпрацю та безпеку Росія і НАТО
взяли на себе зобов’язання розвивати відносини на основі спільних інтересів, взаємності
і прозорості з метою досягнення тривалого і всеосяжного миру в євро8атлантичному ре8
гіоні, що грунтуватиметься на принципах демократії й спільної безпеки. Росія і НАТО
погодились наповнити конкретним змістом спільне зобов’язання будувати стабільну,
мирну і неподільну Європу. Міцне, стабільне і непорушне партнерство між Росією і НАТО
є необхідним для досягнення тривалої стабільності в євро8атлантичному регіоні.
37. Україна посідає особливе місце в євро8атлантичному просторі безпеки і є важливим та
корисним партнером у справі розвитку стабільності та спільних демократичних ціннос8
тей. НАТО зобов’язується і надалі зміцнювати своє особливе партнерство з Україною на
засадах Хартії Україна — НАТО, що передбачає, зокрема, політичні консультації з пи8
тань, які становлять спільний інтерес, а також широкий спектр практичних заходів
співпраці. Альянс продовжує підтримувати суверенітет і незалежність України, її тери8
торіальну цілісність, демократичний розвиток, економічне процвітання та її неядерний
статус, які НАТО вважає важливими чинниками стабільності й безпеки в Центральній
та Східній Європі, а також у Європі в цілому.
38. Середземномор’я є регіоном, що становить особливий інтерес для Альянсу. Безпека Євро8
пи тісно пов’язана із безпекою та стабільністю в Середземномор’ї. Процес Середземно8
морського діалогу НАТО є невід’ємною частиною підходу НАТО до безпеки через співпра8
цю. Він створює широкі можливості для зміцнення довіри, розвитку прозорості і співпраці
в регіоні, посилює і посилюється іншими міжнародними зусиллями в цій сфері. Альянс
прагне поступово розвивати політичні, військові та цивільні аспекти діалогу з метою досяг8
нення тіснішої співпраці з країнами8партнерами та їх активнішої участі в Діалозі.
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35. Партнерство заради миру є головним механізмом для створення практичних зв’язків без8
пеки між Альянсом та його партнерами і для удосконалення оперативної сумісності
країн8партнерів та НАТО. В межах детальних програм, що віддзеркалюють індивідуальні
можливості та інтереси країн8партнерів, Альянс і його партнери спрямовують свою
діяльність на досягнення прозорості національних оборонних бюджетів і планування;
посилення демократичного контролю над збройними силами; готовність до катастроф
цивільного характеру та інших надзвичайних ситуацій; а також на розвиток спромож8
ності діяти разом, зокрема під час операцій в рамках ПЗМ під проводом НАТО. Альянс
прагне посилити роль партнерів у процесі планування і прийняття рішень в межах ПЗМ
та зробити цю програму оперативнішою. НАТО взяло на себе зобов’язання щодо прове8
дення консультацій з будь8яким активним учасником програми “Партнерство заради
миру”, якщо ця країна8партнер вбачає пряму загрозу своїй територіальній цілісності, по8
літичній незалежності або безпеці.

ÐÎÇØÈÐÅÍÍß
39. Згідно зі статтею 10 Вашингтонського договору, Альянс залишається відкритим для нових
членів. У наступні роки НАТО сподівається зробити запрошення іншим країнам, які бажа8
ють і можуть взяти на себе відповідальність і зобов’язання членів Альянсу, а також за умов,
що приєднання нових членів слугуватиме загальним політичним та стратегічним інтересам
Альянсу, посилить його згуртованість та ефективність і зробить внесок у безпеку і стабільність
Європи. З урахуванням цього НАТО розробило програму діяльності, спрямовану на допомо8
гу країнам, що бажають приєднатися, у підготовці до майбутнього членства в контексті шир8
ших відносин з цими державами. Можливість членства кожної європейської демократичної
держави, приєднання якої відповідатиме цілям Договору, буде уважно розглядатися.
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ÊÎÍÒÐÎËÜ ÍÀÄ ÎÇÁÐÎªÍÍßÌ, ÐÎÇÇÁÐÎªÍÍß
ÒÀ ÍÅÐÎÇÏÎÂÑÞÄÆÅÍÍß ÇÁÐÎ¯ ÌÀÑÎÂÎÃÎ ÇÍÈÙÅÍÍß
40. Політика, спрямована на забезпечення контролю над озброєнням, роззброєння та нерозпов8
сюдження зброї масового знищення і надалі відіграватиме провідну роль у досягненні цілей
Альянсу в сфері безпеки. Члени НАТО шукають шляхів зміцнення безпеки та стабільності за
найнижчого можливого рівня сил, який забезпечував би достатню потужність, необхідну для
колективної оборони і виконання усього спектра місій Організації. Альянс, в межах свого
широкого підходу до безпеки, продовжуватиме працювати над тим, щоб оборона та конт8
роль над озброєнням, роззброєння і цілі боротьби з розповсюдженням зброї масового зни8
щення гармонійно поєднувались. Альянс продовжуватиме активно працювати як над роз8
робкою угод з контролю над озброєнням, роззброєння та нерозповсюдження зброї масового
знищення, так і над заходами із зміцнення довіри й безпеки. Члени Альянсу серйозно став8
ляться до своєї особливої ролі у досягненні більш широкого, комплексного та контрольовано8
го міжнародного процесу контролю над озброєнням та роззброєння. Альянс активізуватиме
політичні зусилля, спрямовані на зменшення загрози від розповсюдження зброї масового
знищення та засобів її доставки. Принциповою метою Альянсу та його членів у боротьбі з
розповсюдженням зброї масового знищення є запобігання її розповсюдженню, а у разі,
якщо це станеться, зведення цього процесу нанівець дипломатичними засобами. Альянс
надає великого значення дієвості та цілковитій реалізації Договору ЗЗСЄ усіма його учасни8
ками як важливому елементу стабільності євро8атлантичного регіону.

ЧАСТИНА IV — РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СИЛ АЛЬЯНСУ
ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÑÒÐÀÒÅÃ²¯ ÀËÜßÍÑÓ
41. Альянс буде утримувати військову потужність, необхідну для виконання усіх місій НАТО.
Принципи солідарності та стратегічної єдності Альянсу залишаються головними для усіх
його місій. Сили Альянсу мають забезпечувати військову ефективність та свободу дій НАТО.
Безпека усіх членів Альянсу є неподільною: напад на одного є нападом на усіх. У світлі ко8
лективної оборони відповідно до статті 5 Вашингтонського договору об’єднані збройні сили
НАТО мають бути спроможними стримати будь8яку потенційну агресію або, в разі здійснен8
ня нападу, зупинити наступ агресора на самому ранньому етапі, а також гарантувати по8
літичну незалежність та територіальну недоторканність країн8членів. Вони також мають
бути готовими зробити свій внесок у запобігання конфлікту та проводити операції з реагу8
вання на кризові ситуації, що не передбачені статтею 5. Сили Альянсу відіграють важливу
роль у сприянні співробітництву та взаєморозумінню з країнами8партнерами та іншими
державами, зокрема допомагаючи країнам8партнерам підготуватись до можливої участі в
операціях ПЗМ під проводом НАТО. Так вони роблять свій внесок у збереження миру,
забезпечення спільних інтересів членів Альянсу в галузі безпеки та підтримки стабільності
й безпеки в євро8атлантичному регіоні. Стримуючи застосування ядерної, хімічної та біо8
логічної зброї, вони роблять свій внесок у зусилля Альянсу, спрямовані на запобігання роз8
повсюдженню цієї зброї та засобів її доставки.
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42. Досягнення цілей Альянсу повною мірою залежить від справедливого розподілу обов’язків,
ризику та відповідальності, а також і переваг спільної оборони. Присутність звичайних
та ядерних сил США в Європі залишається абсолютно необхідною для безпеки конти8
ненту, яка нерозривно пов’язана з безпекою Північної Америки. Північноамериканські
члени Альянсу роблять свій внесок в Організацію через військові сили, які надаються для
виконання місій Організації, через активну участь у гарантуванні міжнародного миру і
безпеки та через надання унікальних можливостей для тренування на Північноамери8
канському континенті. Європейські члени Альянсу також роблять великі та важливі вне8
ски. З розвитком процесу формування власне Європейської системи безпеки й оборони
в Альянсі європейські члени збільшуватимуть свої внески в спільну оборону та міжна8
родний мир і стабільність, зокрема через багатонаціональні формування.

44. Багатонаціональне фінансування, зокрема через військовий бюджет та програму інвес8
тицій НАТО у безпеку, буде й надалі відігравати важливу роль в отриманні й збереженні
необхідних ресурсів та потужностей. Управління ресурсами визначається військовими
потребами Альянсу в міру їх виникнення.
45. Альянс підтримує подальший розвиток власне Європейської системи безпеки й оборони
в межах НАТО, зокрема він готовий надати ресурси та сили для операцій під політичним
контролем та стратегічним керівництвом ЗЄС або іншого органу за домовленістю.
46. Для захисту миру та запобігання війні або примусу будь8якого типу Альянс буде у най8
ближчому майбутньому утримувати і, в разі потреби, модернізувати відповідний баланс
ядерних та звичайних сил в Європі, хоча й на мінімальному достатньому рівні. З огляду на
усебічність ризиків, з якими Альянс може зіткнутись, він має утримувати сили, достатні
для забезпечення ефективного стримування та широкого спектра варіантів реагування із
застосуванням звичайних озброєнь. Але звичайні сили Альянсу самі по собі не можуть
забезпечити надійного стримування. Ядерна зброя є унікальним засобом, який робить
ризик агресії проти Альянсу таким, що не піддається обрахуванню, а відтак і неприйнят8
ним. Тому вона залишається важливою запорукою збереження миру.

ÑÒÐÀÒÅÃ²ß ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÇÁÐÎÉÍÈÕ ÑÈË ÀËÜßÍÑÓ
МІСІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ АЛЬЯНСУ
47. Головною роллю збройних сил НАТО є захист миру і гарантування територіальної недо8
торканності, політичної незалежності та безпеки країн8членів. Таким чином, сили Аль8
янсу мають бути спроможні ефективно стримувати і захищатись від загрози, утримувати
або відновлювати територіальну цілісність країн8членів та, у разі конфлікту, швидко при8
пинити війну, примусивши агресора переглянути своє рішення, припинити напад і відійти.
Сили НАТО мають бути спроможними забезпечувати колективну оборону і водночас
проводити ефективні операції з врегулювання криз, що не підпадають під статтю 5.
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43. Принцип колективних зусиль в обороні Альянсу закладено в практичні домовленості, які
дають змогу членам Організації користуватися надзвичайно важливими політичними,
військовими та економічними перевагами колективної оборони та попереджають рена8
ціоналізацію оборонної політики, не позбавляючи їх суверенітету. Ці домовленості та8
кож дають змогу силам НАТО виконувати операції з реагування на кризи поза межами
статті 5 і є передумовою спільної реакції Альянсу на усі можливі несподівані обставини.
Вони грунтуються на процедурах консультацій, інтегрованій військовій структурі та уго8
дах зі співпраці. Їх основними характеристиками є: колективне планування сил; спільне
фінансування; спільне оперативне планування; багатонаціональні формування; команд8
но8штабні структури; інтегрована система протиповітряної оборони; збалансований роз8
поділ ролей та відповідальності між членами Альянсу; розташування та розгортання сил
за межами національної території в разі необхідності; домовленості щодо врегулювання
криз, планування та взаємного підкріплення; спільні стандарти і процедури для облад8
нання, навчання та тилового забезпечення; спільні та об’єднані доктрини і навчання, якщо
вони є необхідними; співпраця з питань інфраструктури, озброєнь та тилового забезпе8
чення. Включення партнерів НАТО в такі домовленості або розробка для них подібних
домовленостей у відповідних галузях значною мірою допомагають посилити співпрацю
та спільні зусилля з розв’язання проблем євро8атлантичної безпеки.

48. Збереження безпеки та стабільності в євро8атлантичному регіоні має першочергове зна8
чення. Важливою метою Альянсу та його сил є запобігання ризикам через врегулювання
потенційних криз на ранніх етапах. У разі кризи, яка підриває євро8атлантичну
стабільність і може вплинути на безпеку членів Альянсу, його збройні сили можуть бути
використані для проведення операцій з її врегулювання. Їх також можуть закликати по8
сприяти збереженню міжнародного миру й безпеки шляхом проведення операцій на
підтримку інших міжнародних організацій, які б доповнювали і підсилювали політичні
дії в межах широкого підходу до безпеки.
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49. Роблячи свій внесок у врегулювання криз через військові операції, сили Альянсу будуть
мати справу зі складною та неоднорідною низкою учасників, ризиків, ситуацій та вимог,
таких, як, наприклад, гуманітарні катастрофи. Деякі операції з врегулювання кризових
ситуацій поза межами статті 5 можуть потребувати не менше зусиль, ніж деякі місії з
колективної оборони. Добре підготовлені та оснащені сили на рівні готовності та потуж8
ності, необхідному для розв’язання будь8яких непередбачених завдань, а також відповідні
структури забезпечення, інструменти планування та командно8штабні можливості є не8
обхідними для забезпечення ефективного військового внеску. Альянс також має бути го8
товим до підтримки – на основі відокремлюваного, але не окремого потенціалу — опе8
рацій під політичним контролем та стратегічним управлінням ЗЄС чи іншої організації
за домовленістю. Потенційна участь партнерів та інших країн, які не є членами НАТО, в
операціях під проводом Альянсу, так само, як і можливі операції спільно з Росією, мо8
жуть стати цінними елементами внеску НАТО у врегулювання криз, що загрожують
безпеці євро8атлантичного регіону.
50. Збройні сили Альянсу допомагають розвивати стабільність у євро8атлантичному регіоні та8
кож через участь у контактах між військовими та інших заходах співпраці й навчання в
рамках програми “Партнерство заради миру”, а також у спеціальних заходах, що прово8
дяться з метою поглиблення відносин з Росією, Україною та країнами Середземноморсь8
кого діалогу. Вони роблять свій внесок у стабільність та взаєморозуміння, беручи участь у
заходах зі зміцнення довіри, зокрема таких, що посилюють прозорість та поліпшують ко8
мунікацію; а також у перевірці з гуманітарних міркувань виконання угод щодо контролю
над озброєнням та розмінуванням. Ключові галузі консультацій та співпраці можуть охоп8
лювати, серед інших, підготовку та навчання, сумісність, цивільно8військові відносини, роз8
робку концепцій і доктрин, оборонне планування, врегулювання криз, питання розпов8
сюдження зброї масового знищення, співпрацю в галузі озброєнь, а також участь в
оперативному плануванні та проведенні операцій.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТРАТЕГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ АЛЬЯНСУ
51. Для виконання фундаментальних завдань Альянсу в галузі безпеки та втілення принципів
його стратегії сили НАТО мають продовжувати активну адаптацію до ефективного задо8
волення вимог повного спектра місій Організації та майбутніх завдань. Стан сил Альян8
су, що грунтуються на потужності різних національних оборонних структур, буде відпо8
відати викладеним у наступних параграфах рекомендаціям.
52. Кількість, готовність, наявність та розгортання збройних сил Альянсу віддзеркалювати8
муть його відданість колективній обороні та проведенню операцій з урегулювання криз,
часом за умов швидкого реагування, на значній відстані від місць постійної дислокації,
можливо, і за межами територій держав Альянсу. Характеристики сил Альянсу також
відповідатимуть положенням згаданих вище угод з контролю над озброєнням. Сили Аль8
янсу за потужністю та можливостями мають бути достатніми для стримування та про8
тидії агресії проти будь8якого члена Організації. Вони повинні бути сумісними і мати
відповідні доктрини та технології. Вони мають зберігати необхідний рівень готовності та
мобільності і бути спроможними успішно вести бойові дії в широкому спектрі комплек8
сних спільних та об’єднаних операцій, в яких, можливо, братимуть участь партнери та
інші країни, що не є членами НАТО.
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53. Це означає:
а) що загальна кількість сил Альянсу буде утримуватись на найнижчому рівні, необхідному
для виконання вимог колективної оборони та інших місій Альянсу; вони перебуватимуть
на відповідних рівнях готовності залежно від призначення;
б) що географічне розташування сил за мирного часу забезпечить достатню військову при8
сутність по всій території Альянсу, зокрема сили можуть розміщуватись та розгортатись
за межами своєї національної території та вод; у разі необхідності передбачено передове
розгортання. Регіональні і, зокрема, геостратегічні чинники мають бути враховані Альян8
сом, оскільки нестабільність на периферії НАТО може спричинити кризи або конфлік8
ти, які вимагатимуть військової реакції Альянсу, можливо, негайної;
в) що командна структура НАТО дозволить здійснювати командування та управління по8
вним спектром військових місій Альянсу через використання мобільних об’єднаних та
спільних штабів, зокрема штабів БООТС, для управління та командування багатонаціо8
нальними силами та силами за участю кількох родів військ. Вона також зможе забезпечу8
вати операції під політичним контролем та стратегічним управлінням ЗЄС або іншої
організації за домовленістю, роблячи таким чином внесок у розвиток власне Європейсь8
кої системи безпеки й оборони в рамках Альянсу, та проводити операції з врегулювання
криз поза статтею 5, у яких можуть брати участь країни8партнери та інші держави;

д) що в будь8який час обмежена, але з військової точки зору значна, частина сухопутних,
повітряних та морських сил зможе відреагувати так швидко, як це необхідно, на різні
непередбачувані обставини, зокрема несподіваний напад на будь8кого з членів Альянсу.
Більша частина сил перебуватиме на необхідних рівнях готовності для проведення три8
валішої операції в межах або поза межами території Альянсу з використанням принци8
пу ротації розміщених сил. Сукупно ці сили мають бути достатніми як за кількістю та
якістю, так і з погляду бойової готовності для стримування і протистояння обмеженим
нападам на Альянс;
е) що Альянсу слід бути готовим скликати чисельніші сили як у відповідь на будь8які фунда8
ментальні зміни у середовищі безпеки, так і на менш масштабні вимоги через виділення
підкріплень, мобілізацію резервів або відновлення боєздатності сил у разі необхідності.
Ця спроможність має відповідати потенційним загрозам безпеці Альянсу, зокрема три8
валій перспективі. Слід брати до уваги можливість суттєвого підвищення готовності та
потужності збройних сил на периферії Альянсу. Спроможність здійснювати вчасне по8
повнення запасів та підкріплення як з Європи і Північної Америки, так і на території
держав Альянсу залишатиметься надзвичайно важливою і потребуватиме високого рівня
мобільності, готовності до розгортання та гнучкості;
є) що відповідні структури і процедури, зокрема, такі, що забезпечують можливість швид8
кого і вибіркового нарощування, розгортання та скорочення сил, необхідні для пропорцій8
ної, гнучкої та вчасної реакції, покликаної зменшити та ліквідувати напруженість. Такі
дії мають регулярно відпрацьовуватись у мирний час;
ж) що оборонні можливості Альянсу матимуть змогу адекватно та ефективно відповідати на
ризики, пов’язані з розповсюдженням ЯХБ зброї та засобів її доставки, які також станов8
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г) що в цілому Альянс як у короткотерміновому, так і в довготерміновому плані вимагати8
ме для здійснення повного спектра своїх місій суттєвої оперативної спроможності, а саме:
ефективних можливостей задіяння; мобільності й можливості швидкого розгортання;
життєздатності сил та інфраструктури, а також спроможності до тривалих дій, включаю8
чи ефективне тилове забезпечення й ротацію сил. Для якнайповнішого розвитку цього
потенціалу, спроможного забезпечити проведення багатонаціональних операцій, не8
обхідні взаємосумісність, зокрема особового складу, використання сучасних технологій,
утримання інформаційної переваги під час проведення військових операцій, а також ви8
сококваліфікований персонал з широким спектром навичок. Достатні можливості в га8
лузі управління, командування та зв’язку, а також розвідки та спостереження слугувати8
муть чинниками підвищення ефективності дій збройних сил;

лять загрозу населенню, території та збройним силам членів Альянсу. Необхідне збалан8
соване об’єднання сил, спроможності реагування та оборонних структур;
з) що сили та інфраструктура Альянсу мають бути захищені від терористичних актів.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВИЧАЙНИХ СИЛ
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54. Необхідно, щоб збройні сили Альянсу були спроможні ефективно виконувати увесь спектр місій
Організації. Ця вимога впливає на структуру сил, рівень їх потужності та оснащеності; готовність,
наявність та спроможність до тривалих дій; навчання та підготовку; варіанти розгортання та
використання; можливості нарощування і мобілізації. За мету має слугувати досягнення опти8
мального балансу між силами на високому рівні готовності, спроможними швидко або, якщо
необхідно, негайно розпочати операції з колективної оборони або з урегулювання кризових
ситуацій поза межами статті 5; силами на різних нижчих рівнях готовності, які становлять
основу сил, необхідних для колективної оборони, для ротації підрозділів з метою утримання
належного рівня операції з урегулювання кризи або подальшого підкріплення сил у конкрет8
ному регіоні; довготермінова спроможність нарощувати та зосереджувати сили у найгіршому
— але малоймовірному — випадку широкомасштабних операцій з колективної оборони. Знач8
на частина сил Альянсу вмітиме виконувати більш ніж одну з цих ролей.
55. Сили Альянсу будуть структуровані таким чином, щоб відображати багатонаціональну та
об’єднану природу місій Альянсу. Важливими завданнями будуть контролювання, захист
та оборона території; забезпечення безперешкодного використання морських, повітря8
них та наземних комунікацій; контроль морського простору та захист розгортання сил
стримування морського базування; проведення незалежних та спільних повітряних опе8
рацій; гарантування безпечного повітряного простору та ефективної розширеної проти8
повітряної оборони; ведення спостереження, розвідки, рекогносцировки та радіоелект8
ронної боротьби; стратегічні повітряні перевезення; забезпечення ефективної та гнучкої
командно8штабної структури, зокрема мобільних об’єднаних спільних штабів.
56. Необхідно продовжувати вдосконалення оборонної структури Альянсу, спрямованої на боротьбу
з ризиком та потенційною загрозою розповсюдження ЯХБ зброї та засобів її доставки, зокрема
протиракетної оборони. Оскільки сили НАТО можуть отримати вказівку провести операцію
за межами кордонів країн НАТО, структури, покликані боротися з ризиком розповсюдження
зброї масового знищення, мають бути гнучкими, мобільними, спроможними до швидкого
розгортання та тривалих дій. Доктрини, плани та система навчань і тренувань мають також
підготувати Альянс до стримування та оборони проти ЯХБ зброї. Метою цього є подальше змен8
шення оперативної вразливості збройних сил НАТО при збереженні їх гнучкості та ефектив8
ності попри присутність ЯХБ зброї, загрозу застосування цієї зброї чи її застосування.
57. Стратегія Альянсу не передбачає ведення хімічної або бактеріологічної війни. Члени Аль8
янсу підтримують ідею загального дотримання відповідних міжнародних угод у сфері
роззброєння. Але навіть якщо буде досягнутий подальший прогрес у забороні хімічної та
біологічної зброї, заходи оборонної перестороги не втратять свого значення.
58. З огляду на скорочені сили та обмежені ресурси спроможність тісно співпрацювати зали8
шатиметься життєво необхідною для досягнення цілей Альянсу. В цьому відношенні не8
обхідними є структури колективної оборони НАТО, у яких для тих, хто бере в ній участь,
провідною є інтегрована військова структура. Різні напрямки оборонного планування
НАТО необхідно ефективно координувати на усіх рівнях для забезпечення готовності
сил та структур підтримки виконати увесь спектр завдань, що стоять перед ними. Обмін
інформацією про планування збройних сил між членами Альянсу забезпечує наявність
потужностей, необхідних для виконання цих завдань. Не менш важливими залишаються
консультації у разі серйозних змін в національних оборонних планах. Задля відповідного
реагування на виникнення нових проблем у сфері безпеки величезне значення матиме
співпраця в розробці нових оперативних концепцій. Практика, що склалася в рамках
власне Європейської системи безпеки й оборони в Альянсі, допомагає союзникам тісно
співпрацювати без зайвого дублювання ресурсів та потужностей.
59. Для того щоб гнучко реагувати на можливі непередбачені ситуації та ефективно виконува8
ти свої місії, Альянс потребує достатнього рівня матеріально8технічного забезпечення, а
саме: транспортних потужностей, медичного забезпечення та запасів, необхідних для ефек8
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тивної підтримки усіх типів сил. Стандартизація сприятиме співпраці та економічності у
тиловому забезпеченні сил Альянсу. Проведення операцій за межами території країн Аль8
янсу, коли не буде зовсім або не буде достатньої підтримки з боку країни, що приймає
сили, ставить особливі завдання перед системою тилового забезпечення. Можливість вчас8
но розбудувати більші, краще оснащені та підготовлені сили того рівня, який дасть змогу
виконати усі можливі місії Альянсу, також є суттєвим внеском у врегулювання кризових
ситуацій та обороноздатність. Сюди належить спроможність підсилити будь8який регіон,
де існує загроза, та забезпечити багатонаціональну присутність там і тоді, коли це необхід8
но. Сили різного типу на різних рівнях готовності можуть гнучко використовуватись для
підсилення як всередині Європи, так і на трансатлантичному рівні. Це потребуватиме
контролю над комунікаціями та відповідної організації забезпечення і навчань.
60. Взаємодія між силами Альянсу та цивільним середовищем (як урядовим, так і неурядовим), у
якому вони функціонують, необхідна для успіху операцій. Співпраця між цивільними та
військовими є взаємозалежною — дедалі частіше цивільні органи влади звертаються за допо8
могою до військових, а цивільна підтримка військових операцій є необхідною з погляду тило8
вого та медичного забезпечення, комунікацій та зв’язків з громадськістю. Відтак співпраця
між військовими та цивільними органами Альянсу залишатиметься пріоритетною.

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ßÄÅÐÍÈÕ ÑÈË
62. Головним призначенням ядерних сил Альянсу є політичне: збереження миру і запобіган8
ня примусу та будь8яким війнам. Вони продовжуватимуть виконувати важливу роль, яка
полягає в тому, що будь8який агресор залишатиметься невпевненим, відсіччю якого типу
Альянс відповість на збройний напад. Вони демонструють, що будь8яка агресія не є ра8
ціональним способом дій. Головна гарантія безпеки союзників надається стратегічними
ядерними силами Альянсу, особливо американськими; незалежні ядерні сили Великої
Британії та Франції, які самостійно відіграють роль стримуючого фактора, сприяють
зміцненню загальної безпеки членів Організації.
63. Достатньо потужні ядерні сили Альянсу і демонстрація солідарності та спільної відда8
ності запобіганню війні потребують широкої участі європейських союзників, які залуча8
ються до планування колективної оборони в ролі держав, які можуть виконувати завдан8
ня з використанням ядерної зброї, розміщують за мирного часу ядерні сили на своїх
територіях та беруть участь у системі консультацій, управління та командування. Розта8
шовані в Європі ядерні сили, які можуть бути надані в розпорядження НАТО, забезпечу8
ють важливий політичний та військовий зв’язок між європейськими та північноамери8
канськими членами Альянсу. Тому НАТО утримуватиме адекватні ядерні сили в Європі.
Ці сили повинні мати відповідні характеристики й бути гнучкими і життєздатними для
того, щоб залишатись важливим та ефективним елементом стратегії Альянсу, спрямова8
ної на відвернення війни. Вони утримуватимуться на найнижчому рівні, необхідному для
збереження миру і стабільності.
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61. Спроможність Альянсу виконувати усі його місії дедалі більше залежатиме від багатона8
ціональних сил, що доповнюють національні сили, які надаються в розпорядження НАТО
заінтересованими членами. Сили, які можна застосовувати для виконання будь8яких місій
Альянсу, демонструють рішучість Організації утримувати ефективну колективну оборо8
ну; підсилювати згуртованість Альянсу та зміцнювати трансатлантичне партнерство і по8
силювати власне Європейську систему безпеки й оборони в НАТО. Багатонаціональні
сили, зокрема, ті, що спроможні швидко розгортатись для проведення операції з колек8
тивної оборони або врегулювання кризи поза статтею 5, зміцнюють солідарність. Вони
також можуть забезпечити розгортання формувань, що будуть потужніші за ті , які можна
створити на чисто національному рівні, допомагаючи, таким чином, ефективніше вико8
ристовувати обмежені оборонні ресурси. До цього можна віднести інтегрований багато8
національний підхід до конкретних завдань і функцій, підхід, який лежить в основі кон8
цепції БООТС. Для операцій з підтримки миру дуже цінними будуть ефективні
багатонаціональні формування та інші форми залучення країн8партнерів. Для викорис8
тання потенціалу багатонаціональних формувань повною мірою вельми важливим є по8
ліпшення взаємосумісності, зокрема, через інтенсивні тренування та навчання.

64. Заінтересовані члени Альянсу вважають, що з радикальними змінами у кліматі безпеки,
зокрема скороченням звичайних збройних сил у Європі та збільшенням часу реагування,
значно поліпшились можливості НАТО врегулювати кризу дипломатичним шляхом або,
в разі необхідності, забезпечити успішну оборону звичайними засобами. Таким чином,
обставини, за яких вони можуть розглядати будь8які варіанти застосування ядерної зброї,
є надзвичайно гіпотетичними. Відтак з 1991 року члени Альянсу здійснили ряд кроків,
які відповідають ситуації в галузі безпеки після холодної війни. До них належать: значне
кількісне та якісне скорочення тактичних (субстратегічних) сил, а саме: ліквідація ядер8
ної артилерії та ядерних ракет короткого радіуса дії наземного базування; значне по8
м’якшення режиму бойової готовності ядерних сил; припинення дії ядерних планів на
випадок надзвичайних ситуацій за мирних часів. Ядерні сили НАТО вже не націлені на
жодну країну. Однак НАТО буде утримувати на мінімальному рівні, що відповідає існу8
ючому клімату безпеки, адекватні тактичні сили в Європі, які забезпечуватимуть необхід8
ний зв’язок зі стратегічними ядерними силами, посилюючи трансатлантичну ланку. Вони
складатимуться з літаків, спроможних нести ядерні заряди, та невеликої кількості бри8
танських боєголовок “Трайдент”. Однак тактичні ядерні озброєння за звичайних обста8
вин не будуть розміщені на кораблях та ударних підводних човнах.
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ЧАСТИНА V — ВИСНОВОК
65. У міру входження Північноатлантичного альянсу в шостий десяток років свого існування
він має бути готовим вирішувати завдання, які постануть перед ним у новому столітті.
Стратегічна концепція підтверджує незмінну мету існування Альянсу і ставить перед
ним фундаментальні завдання у сфері безпеки. Вона дозволяє трансформованій НАТО
зробити свій внесок у еволюціонуюче середовище безпеки, підтримуючи безпеку і
стабільність силою своєї спільної відданості принципам демократії та мирного розв’я8
зання конфліктів. Стратегічна концепція визначатиме політику Альянсу в галузі безпеки
й оборони, його оперативні концепції, стратегію застосування його звичайних та ядер8
них сил та систему його колективної оборони. Вона буде постійно переглядатися з огляду
на розвиток ситуації в галузі безпеки. У нестабільному світі ми мусимо підтримувати
обороноздатність на необхідному рівні. Але підтверджуючи свої зобов’язання у цій сфері,
Альянс буде й надалі використовувати кожну можливість допомогти у розбудові непо8
дільного континенту через плекання й поширення образу вільної та неподільної Європи.
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ІНІЦІАТИВА ОБОРОННИХ МОЖЛИВОСТЕЙ
ÂÑÒÓÏ
1. У Вашингтоні глави держав та урядів країн — членів НАТО виступили з ініціативою з пи8
тань оборонних можливостей. Метою цієї ініціативи є поліпшення обороноздатності для
забезпечення ефективності майбутніх багатонаціональних операцій по всьому спектру
місій, що їх виконує Альянс, у нинішньому та в передбачуваному на майбутнє середовищі
безпеки, де головна увага буде приділятися поліпшенню оперативної сумісності збройних
сил Альянсу, а там, де це доцільно, і між збройними силами Альянсу та країн8партнерів.
Комплексне завдання: адаптація боєздатності до нових умов навколишньої безпеки

3. Майбутні військові операції Альянсу, зокрема операції з реагування на кризи, що не пе8
редбачені статтею 5, певно, будуть меншими за масштабами, ніж ті операції, що стано8
вили основу процесу планування Альянсу під час холодної війни. Вони також можуть
бути тривалішими, охоплювати багатонаціональним співробітництвом ланки нижчого
рівня та проводитися водночас з іншими операціями Альянсу. В багатьох випадках до
операцій, що не передбачені статтею 5, залучатимуться військові контингенти країн8парт8
нерів, а можливо, й з інших країн, що не входять до Альянсу. Може виникнути необхідність
у проведенні операцій поза межами території Альянсу без доступу до існуючої інфраст8
руктури НАТО або в умовах обмеженого доступу до неї. Може статися, що не буде мож8
ливості звертатися до існуючого на випадок надзвичайних ситуацій національного зако8
нодавства, щоб забезпечити цивільними транспортними засобами розгортання військ
або мобілізувати резервні сили. У зв’язку з таким розвитком подій поставатимуть нові
вимоги до боєздатності збройних сил Альянсу, зокрема в сфері оперативної сумісності.
Важливо те, щоб усі країни були спроможними внести справедливу частку до повного спек8
тра місій Альянсу незалежно від розбіжностей в національних оборонних структурах.
4. Значного прогресу було досягнуто за останні роки в адаптації сил Альянсу до вимог нового сере8
довища безпеки. Однак багато країн — членів Альянсу мають лише порівняно обмежені спро8
можності для швидкого розгортання значних сил поза межами їх національної території чи
для тривалого ведення операцій та захисту своїх сил далеко від власних баз. Системи управління
та інформаційні системи необхідно краще узгодити з потребами майбутніх військових опе8
рацій Альянсу, які потребуватимуть обміну інформацією в значно більших масштабах та по8
ширюватимуться на нижчі ланки порівняно з минулими часами. Підтримання ефективності
багатонаціональних операцій потребуватиме особливої уваги стосовно комплексних завдань
оперативної сумісності. В цьому контексті дедалі більше уваги слід приділяти людським чинни8
кам (таким, як спільні підходи до доктрини, навчальні та оперативні процедури) та стандарти8
зації, а також таким складним проблемам, які постають перед нами в зв’язку з прискоренням
темпів науково8технічних змін та внаслідок того, що в різних країнах Альянсу введення передо8
вих досягнень відбувається з різною швидкістю. Поліпшення оперативної сумісності та кри8
тично важливих спроможностей має також посилити європейську основу в НАТО.
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2. Відповідно до нової Стратегічної концепції Альянсу НАТО має й надалі підтримувати свою
боєздатність, щоб бути в змозі подолати широкомасштабну агресію проти однієї або кількох
своїх країн8членів, хоча ймовірність того, що така агресія матиме місце в передбачуваному май8
бутньому, є невеликою. Вірогідно, часи перестороги щодо можливого виникнення такої загро8
зи триватимуть довго. Потенційні загрози для безпеки Альянсу, більш імовірно, виникатимуть
в результаті регіональних, міжетнічних конфліктів або внаслідок інших криз за межами тери8
торії Альянсу, а також через розповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки.

ØËßÕ ÏÎÏÅÐÅÄÓ
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5. На фоні всіх цих вимог часу в Альянсі було ретельно проаналізовано всі ті сфери, в яких
поліпшення боєздатності стане значним внеском у справу здійснення комплексних зав8
дань майбутнього. Мета цього аналізу полягала в тому, щоб розробити спільне визначен8
ня вимог для виконання всього діапазону місій Альянсу. При визначенні найбільш важ8
ливих напрямів удосконалення та з особливою увагою до оперативної сумісності зусилля
було спрямовано на поліпшення спроможностей розгортання військ Альянсу та їх мо8
більність, на стале матеріально8технічне забезпечення, життєздатність та ефективне
спільне функціонування, а також на системи управління та інформації. В окремих випад8
ках стало можливим вже на цьому попередньому етапі визначити ті заходи, до яких не8
обхідно вдатися, щоб поліпшити деякі аспекти боєздатності. В інших випадках необхід8
но провести подальшу роботу з метою ретельного аналізу різних варіантів вирішення
проблем та вироблення чітких рекомендацій щодо тих поліпшень, які треба здійснити. У
висунутій ініціативі підкреслюється важливість обсягу ресурсів у цій роботі, а також
наголошується на необхідності налагодження кращої координації між окремими ланка8
ми у процесі оборонного планування. В ініціативі враховується спроможність європейсь8
ких країн — членів НАТО здійснювати операції під проводом Західноєвропейського со8
юзу, аналізуються шляхи поліпшення боєздатності багатонаціональних військових
об’єднань, а також розглядаються такі питання, як військова підготовка, доктрина, людські
чинники, розробка концепцій та їх перевірка на практиці, а також питання стандарти8
зації.
6. В рамках даної Ініціативи оборонних можливостей (ІОМ) глави держав та урядів створи8
ли тимчасову Керівну групу високого рівня (КГВР) для контролю за реалізацією цієї ініціа8
тиви та з метою дотримання вимог стосовно координації і гармонізації відповідних ла8
нок процесу планування, зокрема планування стосовно збройних сил у сфері уваги країн
— членів Альянсу, з додержанням при цьому стандартизації НАТО, з метою досягнення
стійких результатів в удосконаленні боєздатності та оперативної сумісності.
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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ПРО СТРАТЕГІЧНУ КОНЦЕПЦІЮ
На Вашингтонському саміті країни — члени Альянсу схвалили Стратегічну концеп0
цію з метою озброїти Альянс необхідним знаряддям для подолання складних проблем в сфері
безпеки та скористання всіма тими можливостями, які з’являться в ХХІ столітті, а також
для спрямування військово0політичного розвитку Альянсу в майбутньому.

²ÑÒÎÐÈ×ÍÀ ÄÎÂ²ÄÊÀ
Із самого початку стратегія НАТО була відома під назвою “Стратегічна концепція оборони
району Північної Атлантики”. Її було розроблено в період з жовтня 1949 до квітня 1950
року. В Концепції було викладено стратегію широкомасштабних операцій для забезпечення
територіальної оборони. В середині 500х років було розроблено стратегію нанесення “ма0
сованого удару у відповідь”. В ній наголос було зроблено на засобі залякування, виходячи з
погрози, що НАТО відреагує на будь0яку агресію проти її країн0членів усіма засобами, які має
в своєму розпорядженні, включаючи, зокрема, й ядерну зброю.
Дискусії щодо можливих змін до цього стратегічного підходу розпочалися пізніше, наприкінці
500х років, і продовжувалися до 1967 року, коли після інтенсивних дебатів у межах самого
Альянсу стратегію “масованого удару у відповідь” було замінено стратегією “гнучкого реа0
гування”. Було зроблено наголос на тому, що НАТО має отримати переваги в плані гнуч0
кості та створити непевність для будь0якого потенційного агресора стосовно реакції НАТО
у разі загрози суверенітету чи незалежності будь0якої країни — члена НАТО. Ця Концепція
була розрахована на те, щоб забезпечити такий стан справ, коли будь0яка агресія буде сприй0
матися як така, що пов’язана з неприйнятними ризиками.
Вищеописані стратегії зберігалися у вигляді засекречених документів, які містили в собі
конкретні вказівки національним урядам та рекомендації щодо заходів військового плану0
вання. Вони не були розраховані на ознайомлення з ними широкої громадськості. І хоча ос0
новні положення стратегії були всім добре відомі, проте обговорення деталей громадські0
стю було майже неможливим, тому що ефективність цих положень великою мірою залежала
від їх засекреченості. Вони відображали реалії періоду холодної війни, політичного розподілу
Європи та стан конфронтації в ідеологічному й військовому планах, що було характерною
рисою відносин між Сходом та Заходом протягом багатьох років.
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В осучасненій Стратегічній концепції викладено загальні орієнтири щодо розробки кон0
кретних підходів та військових планів. У ній описано мету та завдання Альянсу, а також
розглянуто стратегічні перспективи у світлі еволюційних змін в стратегічному середовищі,
складних проблем безпеки та ризиків. Окрім того, що в Концепції викладено підхід Альянсу до
проблем безпеки в ХХІ столітті, в ній також підтверджено важливе значення трансатлан0
тичного зв’язку та підтримання на належному рівні військового потенціалу Альянсу і розгля0
нуто роль інших ключових елементів у всеосяжному підході Альянсу до проблем стабіль0
ності й безпеки, а саме: власне Європейської системи безпеки й оборони, механізмів запобігання
конфліктам та врегулювання криз, партнерства, співробітництва та діалогу, розширення
НАТО, механізмів контролю над озброєнням, роззброєння та нерозповсюдження зброї масово0
го знищення. І нарешті, в Концепції викладено головні напрями розвитку збройних сил Альян0
су, що базуються на принципах стратегії Альянсу і тактичних характеристиках його зброй0
них сил. У ній також містяться розділи, в яких описано завдання, що їх мають виконувати
збройні сили Альянсу, та головні напрями розвитку тактичних характеристик збройних сил
Альянсу, а також тактико0технічних характеристик звичайних та ядерних сил.

Однак у міру продовження холодної війни Альянс намагався зменшити небезпеку та закласти
основи прогресу в напрямі більш позитивного розвитку відносин з Радянським Союзом та інши0
ми членами Організації Варшавського договору. Звіт Хармеля, який було опубліковано в 1967
році, став, таким чином, обгрунтуванням ідеї оборони та діалогу, зокрема контролю над
озброєнням, надійною опорою, на яку спирається підхід Альянсу до питань безпеки.
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По закінченні холодної війни політичне становище в Європі та військова ситуація в цілому
змінилися. Слідом за падінням Берлінського муру за два роки було розроблено нову Страте0
гічну концепцію. Вона пройшла етап дискусій та обговорень в межах Альянсу і набула оста0
точного вигляду в листопаді 1991 року. З попередніми концепціями у неї було мало спільно0
го. Наголос було зроблено на співпраці з колишніми супротивниками на відміну від
конфронтації в минулому. Безпека країн — членів НАТО залишалася основоположною ме0
тою Альянсу, але вона поєднувалася із конкретним зобов’язанням працювати в напрямі по0
ліпшення та поширення безпеки на весь Європейський континент. Стратегічна концепція
1991 року значно відрізнялася від своїх попередниць і в деяких інших відношеннях. Її було
опубліковано як документ для ознайомлення з нею громадськості, відкритий для дискусій
та коментарів у парламентах, доступний для спеціалістів з питань безпеки, журналістів
та більш широкого загалу.
У 1997 році керівники НАТО зійшлися на тому, що Концепцію слід переглянути й осучасни0
ти, щоб вона відбивала всі ті зміни, які відбулися в Європі за період, що минув після її прий0
няття, і водночас необхідно було підтвердити зобов’язання країн — членів Альянсу щодо
колективної оборони й трансатлантичного зв’язку, а також зробити все для того, щоб стра0
тегія НАТО була повністю налаштована на вирішення складних проблем ХХІ століття. В
рамках Альянсу було проведено величезну роботу для того, щоб завершити доопрацювання
нової Концепції до проведення Вашингтонського саміту.
Так само як і при вирішенні всіх інших справ Альянсу, прийняття Концепції потребувало
досягнення консенсусу як по суті, так і за мовною формою цього документа, всіма країнами —
членами Альянсу. В зв’язку зі вступом до Альянсу представники Польщі, Угорщини та Чесь0
кої Республіки були присутніми на обговореннях нової Стратегічної концепції з самого по0
чатку їх проведення.
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РОЗВИТОК ВЛАСНЕ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СИСТЕМИ
БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ (ЄСБО) В РАМКАХ НАТО
Північноатлантичний альянс побудовано на принципах взаємних зобов’язань, які взяли на себе
європейські та північноамериканські країни — члени Альянсу в плані збереження безпеки в євро0
атлантичному регіоні. В останні роки Альянс дедалі більше визнає необхідність зміцнення євро0
пейської складової НАТО через розвиток власне Європейської системи безпеки й оборони (ЄСБО).
Після Вашингтонського саміту керівники Альянсу підтвердили свою готовність щодо збере0
ження трансатлантичного зв’язку й одночасного підвищення ролі Європи в Альянсі на основі
Брюссельської декларації 1994 року та принципів, погоджених у Берліні в 1996 році.
На саміті 1994 року в Брюсселі було підтверджено, що поява ЄСБО зміцнить роль Європи в
Альянсі, надасть змогу європейським країнам — членам Альянсу перебрати на себе більше відпо0
відальності за спільну безпеку й оборону і водночас посилить трансатлантичний зв’язок.

Вашингтонський саміт підтвердив, що ключові складові Берлінської ініціативи щодо розбудо0
ви власне Європейської системи безпеки й оборони досягли свого завершення. Було розроблено:
— механізми надання майна, військ і техніки НАТО, здійснення контролю над ними та їх
повернення або відкликання в період надання підтримки операціям, що проводяться під
проводом Західноєвропейського союзу під час виконання конкретних місій;
— механізми проведення тісних консультацій між НАТО та ЗЄС стосовно планування та
проведення операцій під проводом ЗЄС із використанням майна, військ і техніки НАТО;
— механізми ефективного обміну інформацією, зокрема розвідувального характеру, яка
необхідна для НАТО та ЗЄС в контексті операцій, здійснюваних під проводом ЗЄС;
— механізми, які уможливлять використання командної структури НАТО для створен0
ня штабних елементів та командних позицій під час проведення операцій під прово0
дом ЗЄС;
— механізми надання підтримки в рамках Альянсу всім європейським країнам — членам
НАТО на стадії планування операцій під проводом ЗЄС на базі показових профілів військо0
вої місії, які пропонує ЗЄС;
— механізми внесення вимог стосовно операцій, що здійснюються під проводом ЗЄС, в про0
цес військового планування НАТО;
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Починаючи з 1994 року країни — члени Альянсу взялися за наповнення своїх зобов’язань конк0
ретним змістом. Особливо велике значення має рішення, прийняте міністрами закордонних
справ та оборони на зустрічах у червні 1996 року в Берліні та Брюсселі, щодо розвитку ЄСБО в
рамках Альянсу. Для досягнення цієї мети міністри здійснили серію заходів, спрямованих на
підготовку до проведення операцій під проводом Західноєвропейського союзу (ЗЄС) шляхом ство0
рення згуртованих та ефективних сил, спроможних до ведення операцій під політичним та
стратегічним керівництвом ЗЄС. На засіданнях, що проходили двічі на рік, міністри закордон0
них справ та оборони започаткували серію регулярних консультацій стосовно питань подаль0
шого розвитку ЄСБО. Відбулися самостійні та спільні засідання Постійних рад ЗЄС та НАТО,
після чого обом організаціям було доручено втілення нової ідеї в життя.

— перевірки й відпрацювання цих та інших елементів надання Альянсом підтримки опе0
раціям, що здійснюються під проводом НАТО, під час робочого семінару НАТО—ЗЄС 1998
року та семінару НАТО—ЗЄС 1999 року, а також під час проведення спільного навчання
НАТО—ЗЄС із врегулювання криз, запланованого на 2000 рік.

Ñòðàòåã³ÿ òà îáîðîíà

На Вашингтонському саміті було викладено багато принципів, на основі яких глави держав
та урядів країн — членів Альянсу, розбудовуючи рішення Берлінського саміту, заявили про
свою готовність визначити та погодити необхідні механізми вільного доступу з боку Євро0
пейського союзу до колективного майна, військ і техніки НАТО для здійснення тих операцій,
в які Альянс в цілому не залучений з військової точки зору.
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КОНЦЕПЦІЯ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ОБ’ЄДНАНИХ
ОПЕРАТИВНО8ТАКТИЧНИХ СИЛ (БООТС)
ÊÎÐÎÒÊÎ ÏÐÎ ÊÎÍÖÅÏÖ²Þ ÁÀÃÀÒÎÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÕ
ÎÁªÄÍÀÍÈÕ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÀÊÒÈ×ÍÈÕ ÑÈË
— Сила – це будь0яке угруповання військової техніки, особового складу та озброєнь у ви0
гляді організованих військових частин.
— Оперативнотактична група – це група, організована з метою виконання конкрет0
ної місії чи завдання. Після завершення завдання оперативно0тактичну групу розфор0
мовують.
— Об’єднані оперативнотактичні сили — це сили, до складу яких входять підрозділи
двох чи більше видів збройних сил (сухопутних військ, військово0морського флоту,
військово0повітряних сил тощо).
— Багатонаціональні об’єднані оперативнотактичні сили передбачають залучення
сил двох та більше країн.

Широкий спектр обставин, за яких БООТС можуть здійснювати операції, потребує сер0
йозних вимог щодо механізмів командування й контролю такими операціями. Ось чому
життєво важливою є роль штабу БООТС. Ключові фігури в штабі БООТС призначають0
ся на постійній основі в межах спеціально підібраних “головних” штабів військово0ко0
мандної структури НАТО. Такі “осередки” штабів приєднуються до модулів “підкріплен0
ня” та “допоміжних” модулів відповідно до специфіки конкретної операції, створюючи
таким чином штаб БООТС, спеціально розрахований на те, щоб відповідати вимогам
конкретної операції.

ÇÀÃÀËÜÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
Концепцію БООТС було започатковано наприкінці 1993 року і схвалено на Брюссельському
саміті в січні 1994 року. З цього приводу глави держав та урядів країн — членів НАТО випус0
тили директиву стосовно того, що подальший розвиток цієї концепції має відбивати їх
готовність надавати військову техніку та людські ресурси, виходячи з конкретних рішень,
які приймає Північноатлантична рада на випадок операцій, що здійснюються під проводом
Західноєвропейського союзу (ЗЄС). Тим самим підтримується ідея розбудови власне Євро0
пейської системи безпеки й оборони. Крім того, вони поєднали розвиток концепції БООТС з
питаннями практичного військово0політичного співробітництва в контексті партнерства
заради миру (ПЗМ).
На засіданнях міністрів закордонних справ та оборони в Берліні та Брюсселі у червні 1996
року було затверджено загальні політично0військові рамки концепції БООТС. Перший етап
військового втілення цієї концепції свідчить про її життєздатність. Цей попередній висно0
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Багатонаціональні об’єднані оперативно0тактичні сили (БООТС) – це багатонаціональні
оперативно0тактичні групи із залученням частин різних видів збройних сил, які готові до
негайного розгортання в бойовий порядок. Вони створюються та формуються насамперед
(але необов’язково) для виконання військових операцій, які не передбачають оборону тери0
торії Альянсу, наприклад, для надання гуманітарної допомоги та здійснення миротворчих
операцій. Вони забезпечують гнучкий та ефективний спосіб реагування, коли Альянс спро0
можний створювати такі сили, які готові до швидкого розгортання і мають у своєму розпо0
рядженні відповідні механізми командування й контролю.

вок було зроблено завдяки штабній роботі та випробуванням за участю трьох “головних”
штабів БООТС. Другий етап було присвячено ретельному з’ясуванню наступних питань:
(a) здатність Альянсу до розгортання невеликих та широкомасштабних штабів БООТС як
наземного, так і морського базування;
(б) необхідність додаткового визначення “головних” штабів БООТС.
На базі цієї оцінки було розпочато третій, завершальний етап впровадження концепції
БООТС.

Ñòðàòåã³ÿ òà îáîðîíà

Випробування та аналіз свідчать про цінність концепції БООТС. Військові органи НАТО нині
працюють над питанням цілковитого впровадження концепції. За попередніми оцінками,
цей процес, який передбачає придбання необхідного штабного обладнання для управління
процесом матеріально0технічного забезпечення й командування, систем управління та зв’яз0
ку, має бути завершено до кінця 2004 року. Процес впровадження повністю враховує уроки,
винесені під час операцій, що здійснювалися під проводом НАТО у колишній Югославії.
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РЕФОРМА ІНТЕГРОВАНОЇ СТРУКТУРИ
ВІЙСЬКОВОГО КОМАНДУВАННЯ
Роль інтегрованої військової структури НАТО полягає в тому, щоб забезпечувати органі0
заційні основи для виконання військових обов’язків та завдань, які визначаються перед Аль0
янсом урядами країн — членів НАТО.
Деякі з цих завдань пов’язані з основним обов’язком Альянсу захищати свої країни від загроз в
плані безпеки відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору. Інші стосуються ви0
конання нових місій Альянсу, тобто таких, що є довільними і виходять за межі зобов’язання
щодо колективної оборони відповідно до статті 5.

Нове середовище в плані безпеки дало змогу країнам НАТО провести реорганізацію своїх зброй0
них сил. У більшості випадків це означало велике скорочення ядерної зброї, зменшення на
30 – 40% звичайних наземних, сухопутних та військово0морських сил та зниження сту0
пеня боєздатності.
Країни — члени НАТО також схвалили проект нової структури військового командування
НАТО, розрахований на те, щоб надати можливість Альянсу ефективніше виконувати ши0
роке коло завдань, зокрема місії з врегулювання криз, миротворчі операції та операції з
підтримки миру.
До нової структури увійдуть два стратегічних командування (одне для Атлантики, а друге
для Європи) зі спрощеною структурою підпорядкування регіональних та субрегіональних
командувань.
Відбудеться скорочення числа командних штабів, розташованих у різних країнах — членах
НАТО. Нині їх 65, а стане 20. В результаті має з’явитися структура, яка буде гнучкішою та
краще пристосованою до сучасних вимог НАТО. Це полегшить співпрацю між НАТО та краї0
нами0партнерами. Крім того, нова структура міститиме також загальні основи для
здійснення командних операцій із залученням багатонаціональних військових частин висо0
кого ступеня боєздатності, укомплектованих підрозділами із різних видів збройних сил та
пристосованих до вимог концепції Багатонаціональних об’єднаних оперативно0тактич0
них сил (БООТС).
Перехід до нової структури командування – це складний процес, який вимагає координова0
ного створення нових штабів та виведення зі складу структури старих штабів, водночас
не допускаючи загального зниження оперативної ефективності Альянсу. Увесь цей процес
має впроваджуватися в межах існуючих обмежень ресурсів. Його буде повністю реалізовано
лише в 2003 році.
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У розпорядженні НАТО є дуже мало постійних військових сил. У нього порівняно невеликі та
інтегровані багатонаціональні штабні елементи при різних військових штабах та уста0
новах, з яких, власне, й складається інтегрована структура військового командування.
Більшість так званих “Сил НАТО” – це сили, що залишаються під національним управлін0
ням і надаються в розпорядження Альянсу лише за особливих обставин. Їх тоді передають
під відповідальність військовим командувачам НАТО. Інтегрована структура військового
командування – це узгоджені принципи організації й підготовки цих сил та управління ними.

Â³äêðèò³ äâåð³ ÍÀÒÎ
План отримання членства в НАТО
Вступ до НАТО Польщі, Угорщини та Чеської Республіки
Політика відкритих дверей Альянсу
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ПЛАН ОТРИМАННЯ ЧЛЕНСТВА В НАТО
1. Двері для приєднання до складу членів НАТО відповідно до статті 10 Північноатлантич8
ного договору залишаються відкритими. План отримання членства в НАТО (ПОЧ) , що
будується на основі інтенсивного індивідуального діалогу з питань членства, розроблений
з метою підтвердити чітке зобов’язання стосовно подальшого розширення НАТО шля8
хом запровадження програми заходів, спрямованих на сприяння країнам8претендентам
в їх підготовці до можливого майбутнього вступу до НАТО як членів Альянсу. Необхідно
усвідомлювати, що вироблення остаточних рішень країнами8претендентами на основі
одержаних порад мають залишатися рішеннями національного рівня, що приймаються
та впроваджуються виключно на відповідальність конкретної країни.
2. У цій програмі претендентам пропонується перелік заходів, з якого вони можуть вибрати ті,
що, на їх думку, є найціннішими з точки зору сприяння їх підготовці. Активна участь в меха8
нізмах ПЗМ та РЄАП залишається суттєво важливою для країн8претендентів, які бажають
далі поглибити своє військово8політичне залучення до діяльності Альянсу.

ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß ÏËÀÍÓ ÎÒÐÈÌÀÍÍß ×ËÅÍÑÒÂÀ Â ÍÀÒÎ
1. План отримання членства в НАТО, який є фактичним проявом політики відкритих две8
рей, складається з п’яти розділів, а саме:
I.
II.
III.
IV.
V.

Політичні та економічні питання
Оборона/Військові питання
Питання ресурсів
Питання безпеки
Правові питання

У кожному з цих розділів ПОЧ визначено питання, які можуть бути предметом обговорення
(список не є вичерпним), та висвітлюються механізми, за допомогою яких можна якнайкра8
ще здійснювати підготовку до можливого отримання членства. Перелік питань, визначених
для обговорення, не являє собою набір критеріїв для отримання членства; цей перелік розра8
хований на те, щоб охопити всі ті проблеми, які визначать для себе самі країни8претенденти
як питання, котрі вони бажають розглянути.
2. Від кожної країни8претендента вимагатиметься розробити річну національну програму
підготовчої діяльності до можливого майбутнього членства з визначенням завдань та цілей
підготовки і де б містилася конкретна інформація щодо заходів, які вживаються, відпо8
відальних за це органів, а там, де це доцільно, також графік роботи щодо конкретних
аспектів такої підготовки. Країни8претенденти, коли вважатимуть за потрібне, зможуть
модернізувати цю програму. Програма формуватиме основу, з допомогою якої з боку
Альянсу можна буде простежити прогрес, досягнутий країнами8претендентами та для
забезпечення зворотного зв’язку.
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3. Будь8яке рішення щодо запрошення країни8претендента розпочати з Альянсом перего8
вори стосовно приєднання до НАТО прийматиметься в кожному конкретному випадку
країнами — членами НАТО згідно з параграфом 8 Декларації Мадридського саміту і згідно
з Декларацією Вашингтонського саміту. Участь у Плані отримання членства в НАТО, що
має відбуватися на основі самодиференціації, не означає існування ані будь8якого часо8
вого розкладу щодо прийняття таких рішень, ані будь8якої гарантії членства. Цю про8
граму не можна вважати переліком критеріїв для набуття членства.

3. Зустрічі відбуватимуться за формулою 19+1 в Північноатлантичній раді та в інших орга8
нах, а також, якщо це буде доцільно, в рамках Групи НАТО з питань міжнародного пер8
соналу та військових повноважних представників НАТО.
4. Зворотний зв’язок та поради з питань Плану отримання членства в НАТО буде забезпечено
за допомогою механізмів, в основі яких лежатимуть формули, діючі нині для країн8парт8
нерів, а саме: зустрічі за формулою 19+1 та семінари в рамках Групи НАТО. Ці семінари
проводитимуться, коли доцільно, з метою обговорення окремих питань з Плану отримання
членства в НАТО.
5. Групу НАТО, як завжди, очолюватиме помічник Генерального секретаря, помічник ди8
ректора міжнародного військового штабу, начальник управління або його представник.
Група НАТО працюватиме в тісному контакті з відповідними органами НАТО стосовно
надання порад країнам8претендентам. З плином часу та в міру набуття досвіду будуть
відпрацьовані належні процедури. Країни8претенденти мають подавати письмові заяви
на проведення семінарів помічнику Генерального секретаря (або його особистому по8
мічнику), який нестиме відповідальність за впровадження Плану отримання членства в
НАТО та за розробку календарного плану зустрічей під загальним керівництвом та за
координацією Політичного комітету високого рівня (або в його розширеному складі).
6. Щороку Альянс готуватиме звіт для окремих країн8претендентів, що надаватиме зворот8
ний зв’язок, де увагу буде зосереджено на зрушеннях, досягнутих у сферах, охоплених
щорічними національними програмами країн8претендентів. Цей документ стане осно8
вою обговорення на зустрічі Північноатлантичної ради з країною8претендентом. За до8
помогою цього звіту можна буде визначити сфери подальшої діяльності, проте питання
стосовно того, чи брати на себе зобов’язання щодо подальшої діяльності, залишатиметь8
ся на розсуд самої країни8претендента.

Â³äêðèò³ äâåð³ ÍÀÒÎ

I. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ
1. Країнам8претендентам буде запропонована можливість обговорити та обгрунтувати своє
бажання і спроможність взяти на себе зобов’язання згідно з Вашингтонським договором
та відповідними положеннями дослідження з питання про розширення НАТО. Майбутні
члени мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі,
таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у
преамбулі до Вашингтонського договору.
2. Від країн8претендентів також очікується, що вони будуть:
а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;
б) демонструвати відданність принципам верховенства закону та прав людини;
в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти та зовнішні територіальні суперечки,
зокрема й претензії стосовно невоз’єднаних земель та спірні питання внутрішньої юрис8
дикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросу8
сідських відносин;
г) встановити належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;
д) утримуватися від загрози застосування сили чи, власне, її застосування будь8яким чином,
що не відповідає цілям ООН;
е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх
вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;
є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євро8атлан8
тичного партнерства і в програмі “Партнерство заради миру”;
ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотриман8
ня принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охо8
рону довкілля.
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3. Крім того, від країн8претендентів очікується, що після приєднання вони:
а) поєднуватимуть свої зусилля для колективної оборони та для збереження миру й безпеки;
б) підтримуватимуть ефективність Альянсу шляхом розподілу обов’язків, витрат і прибутків;
в) візьмуть на себе зобов’язання добросовісно докладати зусиль для досягнення консенсусу з
усіх питань;
г) зобов’яжуться брати цілковиту участь у консультативному процесі Альянсу та в процесі
прийняття рішень з політичних питань і питань безпеки, що стосуються Альянсу;
д) візьмуть на себе зобов’язання зберігати відкритість Альянсу відповідно до Вашингтонсь8
кого договору та декларацій Мадридського і Вашингтонського самітів.

ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß
4. Очікується, що країни8претенденти опишуть, яким чином відбуваються зміни в їх політиці та
на практиці та наскільки ці зміни відображають вищенаведені міркування
(в пунктах 1—2), а також викладуть свої погляди та підтвердять свою готовність і спроможність
дотримуватися всіх інших положень, що є результатом набутого НАТО досвіду, зокрема
Стратегічної концепції, розвитку власне Європейської системи безпеки й оборони в рамках
Альянсу, Основоположного акта Росія — НАТО та Хартії Україна — НАТО.
5. Очікується, що країни8претенденти щорічно надаватимуть інформацію про стан своєї
економіки, зокрема головні макроекономічні та бюджетні дані, а також відповідні ре8
зультати розвитку економічної політики.

7. Щороку будуть проводитися засідання Політичного комітету високого рівня (в розши8
реному складі) для забезпечення безпосереднього зворотного зв’язку між країнами —
членами НАТО та країнами8претендентами в індивідуальному порядку.

II. ОБОРОННІ ТА ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ
1. Спроможність країн8претендентів робити свій внесок військового характеру в колективну
оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також їх готовність
взяти на себе зобов’язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності ста8
новитимуть ті чинники, що враховуватимуться при визначенні їх придатності для членства
в НАТО. Широкомасштабна участь в оперативних заходах програми “Партнерство заради
миру” є істотною складовою цього процесу, оскільки це дасть змогу далі поглибити по8
літичні та військові зв’язки країн8претендентів з Альянсом, сприяючи їх підготовці до участі
в усіх видах нових місій. Нові члени Альянсу мають бути готовими до розподілу функцій,
ризиків, обов’язків, вигод та витрат, пов’язаних з колективною безпекою та колективною
обороною. Слід передбачити їх приєднання до стратегії Альянсу згідно з положеннями,
викладеними в Стратегічній концепції та в інших заявах країн8членів на рівні міністрів.
2. По приєднанні країн8претендентів до НАТО передбачається, що вони:
а) погодяться з підходом до питань безпеки, окресленим в Стратегічній концепції;
б) виділять збройні сили та ресурси для забезпечення колективної оборони та виконан8
ня інших місій Альянсу;
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6. Країнам8претендентам буде запропоновано подати письмовий виклад своїх міркувань
до Групи НАТО, який потім буде передано безпосередньо країнам8членам НАТО для
надання ними своїх коментарів. Після належних консультацій в межах Альянсу Група
НАТО скликає нараду для обговорення наданого матеріалу та відповідних політичних
питань. Такі збори мають проводитися щорічно; за взаємною домовленістю можна скли8
кати додаткові збори.

в) будуть належним чином брати участь у військовій структурі;
г) будуть належним чином брати участь у плануванні колективної оборони Альянсу;
д) будуть належним чином брати участь у роботі установ НАТО;
е) надаватимуть і надалі цілковиту підтримку програмі “Партнерство заради миру” та
розвитку співробітництва з країнами8партнерами, що не є членами НАТО;
є) прагнутимуть до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності.

ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß
3. Наступні заходи розроблені з метою надання допомоги країнам8претендентам у розвит8
ку боєздатності їх збройних сил, зокрема шляхом посилення їх оперативної сумісності, з
метою забезпечення їх спроможності сприяти ефективності Альянсу і таким чином де8
монструвати свою придатність для майбутнього членства. По можливості ці заходи роз8
роблено на вже існуючих ініціативах.
а) Згідно з існуючими процедурами ПЗМ, країни8претенденти зможуть робити запити
на розробку пристосованих до їх потреб Індивідуальних програм партнерства для того,
щоб краще зосередити свою участь в ПЗМ саме на суттєво важливих питаннях сто8
совно членства у НАТО. В рамках кожної Індивідуальної програми партнерства бу8
дуть виділені, як суттєво важливі для країн8претендентів, окремі напрямки загально8
го характеру, і країнам8претендентам буде запропоновано надати належної
пріоритетності саме цим напрямкам співробітництва.
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б) Проводитимуться щорічні зустрічі за участю країн8претендентів у “Кліринговій па8
латі” за формулою 19+1 з метою сприяння координації двостороньої та багатосторо8
ньої допомоги та досягнення максимальної взаємної ефективності, щоб якнайкраще
допомогти цим країнам в підготовці до майбутнього членства.
в) У межах загальної структури розширеного та адаптованого Процесу планування та ог8
ляду сил та відповідно до процедур цього процесу планування контрольних показників
щодо конкретних напрямів стосовно безпосередньо тих країн, котрі готують свої військові
структури та ресурси до можливого майбутнього членства в Альянсі, здійснюватиметься
разом з країнами8претендентами. Країни8претенденти проходитимуть також процес
аналітичної перевірки стосовно просування до запланованих показників.
г)

Ці заплановані показники будуть встановлюватися на основі консультацій кожної країни8
претендента з НАТО і можуть застосовуватися до будь8якої складової їх збройних сил, а не
лише виключно до тих сил, що заявлені для участі в програмі “Партнерство заради миру”.

д) Міністерські директиви в межах PARP (ППОС) охоплюватимуть ті підходи та конк8
ретні заходи, до яких можуть вдаватися країни8претенденти в контексті Плану отри8
мання членства в НАТО, щоб підготувати свої збройні сили до можливого майбут8
нього членства в НАТО.
е) Для того щоб країни8претенденти мали змогу отримати більше інформації та даних з
широкого кола питань, як наприклад, стосовно загальної політики в галузі оборони,
ресурсів, поточних чи запланованих витрат на оборону, вони зможуть скористатися
оглядовим звітом, що готуватиметься в рамках Процесу планування та огляду сил.
є) Свідченням прозорості цих дій є те, що відповідно до положеннь Процесу плануван8
ня та огляду сил країни8претенденти будуть заохочуватися до поширення своїх влас8
них документів, присвячених процесу планування та огляду сил, серед інших країн8
претендентів на членство в НАТО, на додаток до розповсюдження цих документів у
країнах — членах НАТО. Крім того, країни8партнери будуть також заохочуватись до
того, щоб запрошувати, зокрема, інших претендентів на членство в НАТО до участі в
процедурі аналітичного обговорення з приводу здійснення запланованих цілей.
ж) Країни8претенденти будуть запрошуватися до спостережень та участі на окремих, чітко
визначених етапах військових навчань, що проводитимуться виключно за участю сил
НАТО, коли Північноатлантична рада прийме рішення зробити такі навчання відкри8
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тими відповідно до нині діючих процедур. При визначенні пріоритету буде передусім
братися до уваги міркування щодо забезпечення ефективності таких навчань.
з) Будь8які подальші засоби оцінки НАТО збройних сил країн8партнерів при проведенні
під проводом НАТО операцій з підтримки миру та при визначенні результативності
участі країн8партнерів під час навчань та операцій в рамках НАТО/ПЗМ будуть також
використані для оцінювання ступеня оперативної сумісності та для визначення діапа8
зону боєздатності збройних сил країн8претендентів. Якщо такі засоби оцінки будуть
поширені й на ті збройні сили, які не залучені до операцій з підтримки миру, то ці
засоби будуть також використані для надання допомоги цим країнам8претендентам.
і)

Доцільним може стати застосування моделюючих технологій для військових навчань
та відпрацювання процедур.

III. ПИТАННЯ КОШТІВ
1. Очікується, що нові члени Альянсу виділять достатню суму бюджетних коштів на те, щоб
бути в змозі виконати всі ті зобов’язання, які випливають із можливого членства. Через
національні програми в країнах8претендентах мають бути створені необхідні структури
з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які відповідали б визна8
ченим пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для оз8
найомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підго8
товки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу.
2. Після приєднання країн8претендентів очікується, що вони:
а) виділять достатньо бюджетних коштів на виконання зобов’язань, що стоять перед Альян8
сом;

в) братимуть участь у заходах Альянсу на умовах спільного фінансування згідно з погод8
женими частками витрат;
г) братимуть участь у роботі структур Альянсу (постійне представництво в штаб8квар8
тирі НАТО; військове представництво в структурі командування НАТО; належна
участь в роботі установ НАТО).

ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß
3. Через існуючі механізми, зокрема й через ті, що діють в рамках ПЗМ, через можливі ста8
жування та навчальні курси, через робочі семінари за участю Групи НАТО на прохання
країн8претендентів їм буде надано:
а) поради стосовно розвитку їх національних структур, процедур та механізмів для розв’я8
зання вищенаведених проблем та забезпечення умов для якомога ефективнішого вико8
ристання видатків на оборону;
б) допомогу з питань підготовки персоналу, необхідного для комплектування цих структур
та для роботи в НАТО і з його установами.

IV. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ
1. Від країн8претендентів очікується, що вони після приєднання запровадять достатні засо8
би безпеки та процедури для гарантування захисту найбільш засекреченої інформації
відповідно до положень політики НАТО з питань безпеки інформації.
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б) створять національні структури, що вирішуватимуть питання щодо таких бюджет8
них коштів;

ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß
1. На прохання країн8претендентів можуть проводитися відповідні курси з питань безпе8
ки персоналу, фізичної безпеки, захисту документів, промислових таємниць та системи
ІНФОСЕК (INFOSEC). Гарантується можливість розробки індивідуальних програм для
країн8претедентів. Комітет з питань безпеки та спеціальні комітети НАТО можуть ви8
словлювати свої побажання зустрітися з претендентами будь8коли, якщо вони вважати8
муть це за необхідне чи корисне.

V. ПРАВОВІ ПИТАННЯ
1. Для забезпечення виконання зобов’язань стосовно членства в НАТО країни8претенденти
мають ознайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керуєть8
ся НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі. Це має надати країнам8
претендентам можливість ретельно проаналізувати своє внутрішнє законодавство щодо
його сумісності з нормативними положеннями НАТО. Крім того, країни8претенденти
мають бути належним чином поінформовані про формальний юридичний процес, що
передує членству.
а) По завершенні належних процедур нові члени приєднуються до:
Північноатлантичного договору (Вашингтон, 4 квітня 1949 року).
б) Отримавши запрошення, нові члени мають приєднатися до:
(i) Угоди, укладеної cторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу їх зброй8
них сил (Лондонська угода про статус збройних сил, Лондон, 19 червня 1951 року);

Â³äêðèò³ äâåð³ ÍÀÒÎ

(ii) Протоколу про статус Міжнародного військового штабу, створеного згідно з Північно8
атлантичним договором (Паризький протокол, Париж, 28 серпня 1952 року).
в) Очікується, що нові члени приєднаються до таких угод:
(i) Угода про статус НАТО, національних представників та Міжнародного штабу (От8
тавська угода, Оттава, 20 вересня 1951 року);
(ii) Угода про статус місій та представників третіх країн в НАТО (Брюссельська уго8
да, Брюссель, 14 вересня 1994 року).
г) Очікується, що нові члени приєднаються до таких технічних угод:
(i) Угода між сторонами Північноатлантичного договору щодо захисту інформації
(Брюссель, 6 березня 1997 року);
(ii) Угода про взаємне забезпечення таємності винаходів, пов’язаних з обороною і
на які були подані заявки на патентування (Париж, 21 вересня 1960 року);
(iii) Угода НАТО про передачу технічної інформації в цілях оборони (Брюссель, 19
жовтня 1970 року).
д) Щоб уможливити у перспективі доступ до інформації системи АТОМАЛ (ATOMAL),
має бути передбачено, що нові члени приєднаються до:
(i) Угоди про співробітництво стосовно інформації з питань атомної енергії
(С – М (64)39 – Основна угода);
(ii) Адміністративних механізмів реалізації угоди (С – М (68) 41, 58та редакція).
е) Внутрішнє законодавство країн8претендентів має бути якомога суміснішим з усіма
іншими механізмами та з практикою їх застосування, якими керується співробіт8
ництво в НАТО.
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2. Робочі семінари, що проводитимуться Групою НАТО, передбачатимуть інформування з
правових питань та дискусії щодо тих заходів, які необхідно буде здійснювати. Країни8
претенденти зможуть надати інформацію стосовно існуючих правових механізмів та за8
ходів, які необхідно буде впроваджувати з метою приєднання до цих угод, зокрема сто8
совно того, чи існують які8небудь конституційні або юридичні бар’єри на шляху їх
впровадження.
3. Країни8претенденти зможуть також надати інформацію з приводу того, чи може
внутрішнє законодавство, і яким чином, стати перешкодою на шляху їх безпосередньої
та цілковитої інтеграції до діяльності Альянсу. Відповідно можливий обмін інформацією
та досвідом з цього питання може відбуватися з усіма країнами8претендентами.
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ВСТУП ДО НАТО ПОЛЬЩІ,
УГОРЩИНИ ТА ЧЕСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Однією із головних подій Вашингтонського саміту стала участь у ньому вперше за всю істо0
рію НАТО глав держав та урядів Польщі, Угорщини та Чеської Республіки. Ці три країни
офіційно вступили до Альянсу 12 березня 1999 року, після чого число країн — членів НАТО
становить 19. Вступ до Альянсу цих трьох демократичних країн, згідно зі статтею 10
Вашингтонського договору, є частиною безперервного процесу.
Перед тим як вступити до НАТО, кожна із нових країн0членів успішно завершила низку за0
ходів. Це було зроблено для того, щоб забезпечити ефективність їх майбутньої участі в
діяльності Альянсу. Ці заходи стосувалися сфери безпеки (наприклад, механізмів отриман0
ня і збереження засекреченої інформації та користування нею), а також таких питань, як
протиповітряна оборона, інфраструктура, планування збройних сил, зв’язок та інфор0
маційні системи. Проте робота в плані інтеграції Польщі, Угорщини та Чеської Республіки
не скінчилася в день церемонії їх вступу до НАТО. Їх цілковита інтеграція потребуватиме
подальших зусиль протягом довгого часу.
Основні етапи, що передували вступу до НАТО трьох нових країн0членів:

— Вересень 1995 року. Альянс схвалює результати дослідження проблеми розширення НАТО.
І хоча конкретні критерії для надання запрошень країнам для вступу до НАТО ще не ви0
значено, в дослідженні описано багато чинників, які слід враховувати в процесі розширен0
ня. В ньому також передбачається, що цей процес має враховувати політичний розвиток
подій та питання безпеки на всьому європейському просторі. Дослідження залишається
основою для підходу НАТО до надання запрошень новим країнам для приєднання.
— Протягом 1996 року було розгорнуто інтенсивний діалог з кожною із 12 заінтересованих країн0
партнерів. Ці засідання поліпшили розуміння цими країнами того, яким чином працює Альянс, а
з боку останнього склалося більш чітке уявлення про рівень просування цих країн в їх внутріш0
ньому розвитку, а також у вирішенні тих чи інших суперечок із сусідніми країнами. В дослід0
женні цей аспект було визначено як важливу передумову для вступу до членства в НАТО.
— 10 грудня 1996 року. Країни — члени НАТО розпочали працю з вироблення рекомендацій
щодо того, котрій з цих країн чи яким країнам слід запропонувати переговори з приводу
їх вступу, щоб на Мадридському саміті в липні 1997 року можна було прийняти рішен0
ня з цього питання.
— Початок 1997 року. На прохання 11 країн0партнерів відбувся інтенсивний індивідуаль0
ний діалог з кожною із них. Паралельно військові органи НАТО провели незалежний та
об’єктивний аналіз відповідних військових чинників стосовно тих країн, які заінтересо0
вані у членстві в НАТО.
— 8 липня 1997 року. Керівники країн — членів НАТО на зустрічі в Мадриді запросили
Польщу, Угорщину та Чеську Республіку до участі в переговорах з питань приєднання до
Альянсу. Вони також підтвердили той факт, що НАТО залишається відкритою органі0
зацією для нових членів, згідно зі статтею 10 Вашингтонського договору.
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— 10 січня 1994 року. На саміті НАТО в Брюсселі 16 керівників країн — членів Альянсу
зробили заяву про те, що вони всіляко вітають процес розширення НАТО і участь у ньо0
му демократичних країн, розташованих на схід від НАТО. Вони підтвердили, що Аль0
янс, як це передбачено в статті 10 Вашингтонського договору, відкритий для членства
всіх тих європейських держав, котрі спроможні зміцнювати принципи Вашингтонсько0
го договору та сприяти зміцненню безпеки в північноатлантичному регіоні.

— Вересень – листопад 1997 року. З кожною з трьох запрошених країн проведено перего0
вори з питань їх вступу до НАТО. По завершенні цього процесу всі три країни надіслали
листи про наміри, в яких підтвердили зобов’язання, взяті під час переговорів.
— 16 грудня 1997 року. Міністри закордонних справ країн НАТО підписали протоколи до
Північноатлантичного договору щодо приєднання трьох нових членів.
— Протягом 1998 року країни Альянсу відповідно до своїх національних процедур ратифі0
кували протоколи про приєднання.
— 12 березня 1999 року. Після завершення своїх власних національних законодавчих про0
цедур міністри закордонних справ Польщі, Угорщини та Чеської Республіки вручили
інструменти про приєднання до Північноатлантичного договору під час церемонії в місті
Індепенденс, що в штаті Міссурі в Сполучених Штатах Америки. Це знаменувало офі0
ційний вступ трьох нових країн0членів до Альянсу.
— 16 березня 1999 року. На церемонії в штаб0квартирі НАТО в Брюсселі піднято націо0
нальні стяги трьох нових країн0членів.
Двері до членства в НАТО залишаються відкритими й для інших європейських країн, які
готові та бажають взяти на себе зобов’язання, що випливають із членства в НАТО та спри0
яють справі безпеки в євро0атлантичному просторі. Прийняття нових демократичних країн
до НАТО само по собі є часткою більш широкого процесу великої інтеграції до Європи із
залученням інших європейських інститутів.
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За 50 років свого існування Альянс відігравав велику роль у збереженні миру та стабільності
на території своїх країн0членів. Процес розширення НАТО спрямований на просування зони
безпеки й стабільності далі із залученням нових європейських країн.
“Історія розглядатиме вступ Польщі, Угорщини та Чеської Республіки до НАТО як важли0
вий крок в напрямі співпраці та інтеграції в Європі, в напрямі становлення такої Європи, де
не буде розмежувальних ліній”,— сказав Генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана.
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“Сторони можуть, за одностайної згоди, за0
просити будь0яку іншу європейську державу,
яка спроможна втілювати в життя принци0
пи цього Договору і робити свій внесок у безпе0
ку північноатлантичного регіону, приєднатись
до цього договору. (…)”
Стаття 10, Північноатлантичний договір,
Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 р.

Стаття 10 Північноатлантичного договору віддзеркалює принцип відкритості Аль0
янсу для нових членів. За час, що минув після підписання Північноатлантичного дого0
вору, сім країн приєдналися до тих дванадцяти, що першими поставили підписи під
ним. Греція та Туреччина вступили до Альянсу в 1952 році, Німеччина в 19550му, а
Іспанія в 1982 році. Польща, Угорщина та Чеська Республіка стали членами Альянсу в
березні 1999 року.

Після закінчення холодної війни на Брюссельському саміті в січні 1994 року керівники НАТО
зробили заяву про те, що вони очікують і всіляко вітають процес розширення НАТО та
участь у ньому демократичних країн, розташованих на сході.
Розширення НАТО є часткою загального процесу, який триває протягом 900х років і спрямо0
ваний на те, щоб покласти край розмежуванням часів холодної війни. Запрошення на вступ
до НАТО Польщі, Угорщини та Чеської Республіки продемонструвало бажання Альянсу стер0
ти старі розмежувальні лінії на континенті. Їх приєднання є також відображенням загаль0
ного руху в напрямку більш широкої європейської інтеграції разом із розширенням Євро0
пейського союзу. Двері до членства в НАТО залишаються відкритими й для інших
європейських країн, якщо вони охоче готові й бажають взяти на себе відповідальність та
зобов’язання, що випливають з отриманням членства, а саме: їх членство сприятиме справі
зміцнення безпеки в євро0атлантичному регіоні.
НАТО також поглиблює свої відносини в дусі співпраці з усіма країнами Європи незалежно
від того, чи є в них чітко висловлений інтерес до отримання членства в Альянсі чи немає.
Створення Ради євро0атлантичного партнерства, посилення програми “Партнерство за0
ради миру”, Основоположний акт Росія –НАТО, Хартія про особливе партнерство між
Україною та НАТО є частиною цього процесу.
На Мадридському саміті 1997 року, коли Польщу, Угорщину та Чеську Республіку було за0
прошено до переговорів щодо приєднання до НАТО, керівники Альянсу взяли на себе зобов’я0
зання проаналізувати процес розширення на своїй наступній зустрічі у Вашингтоні.
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За останні 50 років Альянс вніс значний вклад у справу збереження миру й стабільності на
території своїх країн0членів. Процес розширення НАТО спрямовано на поширення зони без0
пеки й стабільності на інші європейські країни. Він не загрожує жодній країні.

На Вашингтонському саміті НАТО оприлюднило План отримання членства в НАТО
(ПОЧ), розрахований на те, щоб допомогти країнам0претендентам добитися відповідності
стандартам НАТО та підготуватися до можливого в майбутньому членства. Участь в ПОЧ
відповідатиме принципам самостійного вибору та самовизначення.
Очікується, що країни0претенденти на членство в НАТО продовжуватимуть брати активну
участь в роботі Ради євро0атлантичного партнерства (РЄАП) та в програмі “Партнерство
заради миру” (ПЗМ). З моменту свого заснування в 1994 році програма “Партнерство заради
миру” відігравала важливу роль в тому, що допомагала готувати країни0претенденти до член0
ства шляхом залучення до заходів у рамках ПЗМ. Програма “Партнерство заради миру”
надавала безпосередню допомогу Польщі, Угорщині та Чеській Республіці в процесі їх підго0
товки до вступу. План отримання членства в НАТО розроблено таким чином, щоб забезпе0
чити програму заходів, із якої окремі країни зможуть вибрати саме ті заходи, які вони вважа0
ють найбільш цінними в плані їх підготовки до можливого в майбутньому членства.
План отримання членства в НАТО закликає країни0претенденти подавати свої індивідуальні
щорічні національні програми підготовки. Він також забезпечує механізми зворотного зв’язку
та надання порад з приводу досягнутого прогресу при реалізації цих програм. ПОЧ містить
планові показники, які, зокрема, охоплюють ті сфери діяльності, що мають безпосереднє відно0
шення до тих країн, які готують свої збройні сили для можливого в майбутньому членства.
ПОЧ також передбачає проведення щорічних зустрічей, щоб переконатися в тому, що допо0
мога, яка надається НАТО та її країнами0членами, є дуже ефективною.
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Цей план не передбачає перелік контрольних питань для країн0претендентів, так само як і
участь у цій програмі не дає підстав для попередніх суджень, які могли б впливати на оста0
точне рішення Альянсу з приводу запрошення до переговорів про приєднання. Такі рішення
прийматимуться в кожному окремому випадку індивідуально усіма країнами — членами
Альянсу на базі консенсусу.
Щороку міністри закордонних справ та оборони проводитимуть аналіз прогресу, досягну0
того при реалізації заходів згідно з Планом отримання членства в НАТО.
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Підсумки засідання Ради євро8атлантичного партнерства
Декларація глав держав та урядів країн — учасниць
саміту Комісії Україна — НАТО
Подальший розвиток РЄАП
Партнерство заради миру – посилене та оперативніше партнерство
Росія та НАТО
Україна та НАТО
Середземноморський діалог
Планування на випадок надзвичайних ситуацій в рамках РЄАП
Наукова програма НАТО

85

ПІДСУМКИ ЗАСІДАННЯ РАДИ
ЄВРО8АТЛАНТИЧНОГО ПАРТНЕРСТВА (РЄАП)
НА ВИЩОМУ РІВНІ
Âàøèíãòîí, 25 êâ³òíÿ 1999 ðîêó
1. Глави держав та урядів країн — членів Ради євро8атлантичного партнерства (РЄАП) або
їх представники провели сьогодні засідання у Вашингтоні. У ньому також брав участь
Генеральний секретар Західноєвропейського союзу. Це було друге зібрання глав держав
та урядів РЄАП.
2. Дискусія на цій зустрічі точилася навколо теми євро8атлантичного партнерства в XXI
сторіччі. Глави держав та урядів зосередили увагу на ключових проблемах безпеки, що
постають сьогодні перед РЄАП, зокрема на становищі в Косовому, механізмах посилен8
ня програми “Партнерство заради миру” (ПЗМ) для активізації та більш широкого вико8
ристання можливостей цієї програми, а також на тому, яким чином РЄАП могла б мак8
симально сприяти розв’язанню складних проблем безпеки, що виникають у
євро8атлантичному регіоні.
3. Під час обговорень було підкреслено важливе значення РЄАП, яка є форумом для кон8
сультацій з політичних питань та з проблем, пов’язаних з безпекою, а також стосовно
заходів практичного співробітництва, спрямованих на вирішення цих проблем.
4. Глави держав та урядів обговорили становище в Косовому та заявили про свою підтримку
вимог міжнародної спільноти. Вони зробили наголос на своєму співчутті біженцям та висло8
вили підтримку зусиль з надання гуманітарної допомоги та забезпечення безперешкодного
доступу до біженців гуманітарних організацій. Вони висловили протест щодо політики на8
сильств, репресій та етнічних чищень, які проводяться нині властями ФРЮ в Косовому.

6. Глави держав та урядів також підтримали та схвалили звіт “На шляху до партнерства в
XXI сторіччі: посилене та оперативніше партнерство”. В цьому звіті викладено головні
елементи процесу розширення оперативного ПЗМ, зокрема політично8військові основи,
питання розширення і адаптації процесу планування та аналітичного перегляду, а також
питання посилення співробітництва в оборонній та військовій сферах. Схваливши за8
гальний звіт, країни — члени РЄАП також затвердили Концепцію потенційних опера8
тивних можливостей у разі проведення операцій в рамках ПЗМ під проводом НАТО. Ця
концепція буде далі розроблятися з метою посилення потенційних оперативних можли8
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5. Глави держав та урядів РЄАП схвалили роботу, яка була проведена в напрямі подальшого
посилення програми “Партнерство заради миру” за період з часу Мадридського саміту
1997 року. Вони відзначили, що ці ініціативи допоможуть краще скористатися тими по8
тенційними можливостями, які є у РЄАП для того, щоб сприяти зусиллям з врегулюван8
ня криз. Вони схвалили документ під назвою “Політично8військові основи проведення
операцій в рамках ПЗМ під проводом НАТО” та підкреслили його значення для зростан8
ня оперативної ролі партнерства. В політично8військових основах викладено принципи,
методи та інші необхідні директиви щодо залучення партнерів до політичних консуль8
тацій та процесу прийняття рішень, до оперативного планування та до механізмів
командування в майбутніх операціях під проводом НАТО, де будуть брати участь краї8
ни8партнери. Це основоположний документ для майбутнього партнерства.

востей, що таким чином дасть змогу поліпшити спроможність військових сил Альянсу та
країн8партнерів взаємодіяти в майбутньому. Більше того, визнаючи ключову роль бойо8
вої підготовки та навчання, країни — члени РЄАП схвалили стратегію розвитку всеосяж8
ної програми посилення роботи в цьому напрямі з метою якнайліпшого використання
людських ресурсів, залучених до ПЗМ. Глави держав та урядів погодилися на тому, що
цей пакет заходів значною мірою поліпшить ефективність партнерства. Вони також взя8
ли до відома повний перелік поглядів та практичних підходів стосовно гуманітарних ас8
пектів миротворчих операцій.
7. Глави держав та урядів висловили задоволення з приводу того внеску, який зробили РЄАП
та ПЗМ у справу зміцнення безпеки для всіх та на базі спільних цінностей. Вони також
обговорили, яким чином Рада євро8атлантичного партнерства може далі збільшити свою
ефективність шляхом посилення прозорості, довіри та співробітництва на всьому євро8
атлантичному просторі. Вони взяли до уваги різні ініціативи, з якими виступила у цій
галузі РЄАП. Вони схвалили роботу, що вже розпочалася в глобальному масштабі з при8
воду гуманітарних аспектів заборони протипіхотних мін, спрямовану на доповнення
міжнародних та національних зусиль в цьому напрямку та надання цим зусиллям додат8
кової цінності. Вони вітали створення необмеженої за кількістю учасників спеціальної
робочої групи для вивчення можливих шляхів залучення РЄАП до контролю над переда8
чею стрілецької зброї, визнавши велику кількість невинних жертв серед цивільного насе8
лення, спричинених використанням протипіхотних мін та стрілецької зброї. Вони та8
кож висловили свою міцну підтримку зусиль, спрямованих на розширення регіонального
співробітництва заради безпеки в рамках більш широкого контексту РЄАП, зокрема че8
рез проведення та планування з цією метою семінарів в багатьох країнах8партнерах. Вони
взяли до уваги ініціативу Альянсу щодо подальшого поширення регіонального співробіт8
ництва із Південно8Східною Європою.

Ïðîãðàìè ïàðòíåðñòâà ÍÀÒÎ

8. Глави держав та урядів ще раз підтвердили свою відданість справі міцного та динамічного
євро8атлантичного партнерства в XXI сторіччі. Вони з великим нетерпінням очікують по8
дальшого зростання багатовекторного співробітництва в рамках РЄАП та ПЗМ.
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ДЕКЛАРАЦІЯ ГЛАВ ДЕРЖАВ ТА УРЯДІВ КРАЇН —
УЧАСНИЦЬ САМІТУ КОМІСІЇ
УКРАЇНА — НАТО
Âàøèíãòîí, 24 êâ³òíÿ 1999 ðîêó
1. Ми, глави держав та урядів 19 країн — членів Організації Північноатлантичного договору
та України, зібралися сьогодні на наш перший саміт з метою підбити підсумки втілення
у життя Хартії про особливе партнерство, підписаної у Мадриді у липні 1997 року, та її
ролі у євро8атлантичній безпеці.
2. Глави держав та урядів НАТО знову підтвердили свою підтримку суверенітету і незалеж8
ності України, її територіальної цілісності, курсу на демократичний розвиток та еконо8
мічне процвітання, а також принцип непорушності кордонів як ключовий фактор ста8
більності та безпеки у Центральній та Східній Європі та на континенті в цілому. У цьому
контексті вони ще раз визнали історичне значення добровільного рішення України відмо8
витися від ядерної зброї, базованої на її території.
3. Президент України ще раз запевнив, що його держава має тверді наміри продовжувати
докладати зусилля до здійснення демократичних реформ у політичній, економічній та
оборонній сферах і має на меті інтеграцію в європейські та трансатлантичні структури.
Він оцінив нещодавній вступ до НАТО Польщі та Угорщини, двох сусідніх з Україною
держав, разом з Чеською Республікою, як істотний внесок до європейської стабільності.
4. Ми обговорили завдання, що стоять перед системою євро8атлантичної безпеки, подальший роз8
виток Альянсу та внесок України у збереження стабільності в Європі. Члени НАТО ще раз підтвер8
дили своє переконання в тому, що Україна має продовжувати відігравати дедалі важливішу роль
у зміцненні безпеки у Центральній та Східній Європі та на континенті в цілому.

6. Ми вітаємо результати, досягнуті під час втілення Програми особливого партнерства, по8
чинаючи з підписання Хартії у Мадриді, та очікуємо цілковитої реалізації її потенціалу.
Ми задоволені розвитком консультацій з широкого кола питань та співробітництва між
НАТО та Україною на рівні вищого керівництва держав, міністерств, посольств, а також
відповідних комітетів та урядових органів, таких як Державна міжвідомча комісія Ук8
раїни з питань відносин з НАТО.
7. Ми розглянули участь України у програмі “Партнерство заради миру” та у Раді євро8ат8
лантичного партнерства і висловили одностайне бажання того, щоб Україна поступово
якомога ширше використовувала запропоновані їй можливості. Ми відзначаємо, що вже
досягнуто певних успіхів у виконанні робочого плану Україна — НАТО на 1999 рік. Дер8
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5. Ми обмінялися поглядами з приводу кризи в Косовому та підходів НАТО та України щодо
досягнення спільної мети — встановлення тривалого і справедливого миру в цьому регіоні.
Ми схвалюємо заяву Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй від 9 квітня
щодо цієї кризи та підтримуємо зусилля, спрямовані на політичне врегулювання за умови
мирного, багатоетнічного та демократичного Косового, в якому всі його мешканці могли б
жити у безпеці та користуватися загальними людськими правами та свободами на засадах
рівності. Члени НАТО визнають важливість внеску, зробленого Україною, до миротворчої
операції НАТО у Боснії та Герцеговині та до Верифікаційної місії ОБСЄ в Косовому.

жавна програма співробітництва з НАТО до 2001 року, розроблена в Україні, окреслює
додаткові перспективи для співпраці, і ми очікуємо, що питання вдосконалення робочих
планів і надання їм пріоритетного значення будуть обговорені на рівні міністерств та
посольств.
8. Ми вітаємо призначення двох офіцерів зв’язку НАТО до Києва. Ми впевнені, що вони
сприятимуть участі України у програмі “Партнество заради миру”, а також у зміцненні
контактів між Україною та НАТО.
9. Ми й надалі будемо підтримувати Центр інформації та документації НАТО у Києві, що
діє з травня 1997 року і відіграє дедалі важливішу роль у постачанні українській гро8
мадськості повної і об’єктивної інформації про роль НАТО як фактора стабільності та
безпеки в Європі.
10. Ми високо оцінюємо засідання Об’єднаної робочої групи з оборонної реформи та по8
дальші консультації на рівні експертів як ефективний засіб просування реформ у
військовій сфері України, особливо у галузі цивільно8військових відносин, фінансування
збройних сил та навчання.
11. Ми переконані, що Яворівський полігон, який виконуватиме функції навчального центру
програми “Партнерство заради миру”, буде корисним під час проведення спільних ма8
неврів і забезпечить умови для військових навчань, і рекомендуємо його до використан8
ня всіма країнами8партнерами. Ми наголошуємо, що багатонаціональні миротворчі сили
відіграватимуть важливу роль у розв’язанні проблем, що виникатимуть перед європейсь8
кою безпекою у майбутньому, а отже, схвалюємо і підтримуємо створення об’єднаного
польсько8українського миротворчого батальйону та інших багатонаціональних з’єднань,
в яких братиме участь Україна.
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12. Ми високо оцінюємо роботу об’єднаної групи Україна — НАТО з питань надзвичайних
ситуацій. Ми також надаємо належне консультаціям України та НАТО у контексті Кон8
ференції військового керівництва з питань озброєнь, а також консультаціям і співробіт8
ництву в галузі економічної безпеки, реструктуризації воєнно8промислового комплексу,
скорочення озброєнь та конверсії, перекваліфікації звільнених у запас військовослужбовців,
а також наукових досліджень у галузі технології та охорони довкілля.
13. Ми звертаємося до Комісії Україна — НАТО з пропозицією розглянути на сесії послів
шляхи втілення заходів, викладених у цій декларації, та подальшого розвитку особливого
партнерства України та НАТО в рамках Хартії.
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ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК РАДИ
ЄВРО0АТЛАНТИЧНОГО ПАРТНЕРСТВА
Рада євро0атлантичного партнерства (РЄАП), яку було створено в 1997 році, стала на0
ступницею Ради північноатлантичного співробітництва. До неї входять 19 країн0членів та
25 країн0партнерів1 у рамках форуму, що передбачає регулярні консультації та співробіт0
ництво. РЄАП проводить періодичні зустрічі на рівні послів та міністрів закордонних справ
і оборони країн, що входять до її складу.
Глави держав та урядів 44 країн — членів РЄАП можуть також проводити зустрічі у разі
необхідності, як це, наприклад, мало місце у Вашингтоні 25 квітня. Саміт РЄАП у Вашинг0
тоні надав можливість керівникам 44 країн провести відверті дискусії в рамках РЄАП з пи0
тань співробітництва в сфері безпеки в XXI столітті. Керівники цих країн зосередили увагу на
ключових проблемах безпеки в регіоні країн — членів РЄАП, зокрема на ситуації в Косовому.

РЄАП зіграла важливу роль як форум для консультацій під час кризи в Косовому. Відбулася
серія позачергових засідань з метою інформування країн0партнерів про стан справ з плану0
вання НАТО та про підготовку до можливих військових варіантів врегулювання кризи в Ко0
совому, а також відбувся обмін думками між країнами0партнерами щодо розвитку подій.

ÇÀÃÀËÜÍÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
Діяльність РЄАП базується на дворічному плані дій, в якому зосереджено увагу на процесі
консультацій та співробітництва з широкого кола політичних питань та питань безпеки,
включаючи регіональні проблеми, контроль над озброєнням, міжнародний тероризм, ми0
ротворчі операції, військово0економічні питання, планування на випадок надзвичайних си0
туацій, науково0екологічні проблеми.
Майже всі країни, що входять до РЄАП, які не є членами НАТО, відкрили дипломатичні місії,
акредитовані при НАТО, розширюючи контакти між НАТО та країнами0партнерами та
посилюючи ефективність і дієвість співробітництва.
Великим досягненням РЄАП стало створення при штаб0квартирі НАТО, за пропозицією Російської
Федерації, Євро0атлантичного центру координації реагування на катастрофи (ЄАЦКРК).
Цей центр було урочисто відкрито в червні 1998 року. До нього відразу ж надійшов запит
щодо надання допомоги Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців зі здійснення
заходів гуманітарного характеру в Албанії серед біженців, які масово рятувалися втечею із
Косового. Наприкінці березня 1999 року у відповідь на ескалацію кризи з біженцями в цьому
регіоні було активізовано надання скоординованої гуманітарної допомоги з боку НАТО та
країн0партнерів. ЄАЦКРК зіграв також важливу роль в координації гуманітарної допомоги,
що надавалася районам Західної України, які зазнали повені наприкінці 1998 року.

91

Ïðîãðàìè ïàðòíåðñòâà ÍÀÒÎ

1
Àâñòð³ÿ,
Àçåðáàéäæàí,
Àëáàí³ÿ,
Áåëüã³ÿ,
Á³ëîðóñü,
Áîëãàð³ÿ,
Âåëèêà Áðèòàí³ÿ,
Â³ðìåí³ÿ, Ãðåö³ÿ,
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Ðåñïóáë³êà.

Глави держав та урядів схвалили два документи, що стосуються подальшого розвитку про0
грами “Партнерство заради миру”. В першому з цих документів, що має назву “Політично0
військові рамки керованих НАТО операцій ПЗМ”, розглядаються питання участі країн0парт0
нерів у політичних консультаціях та в процесі прийняття рішень, в оперативному плануванні
та в механізмах командування під час проведення в майбутньому операцій під проводом НАТО
за участю цих країн. Другий документ має назву “На шляху до партнерства в XXI столітті:
посилене та оперативніше партнерство”. В ньому окреслено головні складові, які мають зро0
бити програму “Партнерство заради миру” оперативнішою.

РЄАП також сприяє розвитку практичного співробітництва з проблем регіональної безпе0
ки, включаючи в план своїх заходів семінари з актуальних тем, які є часткою плану дій
РЄАП. Перший такий семінар з регіонального співробітництва було проведено в Грузії у
жовтні 1998 року. Після того подібні заходи було проведено в Литві та Словаччині. Ще два
семінари заплановано провести в 1999 році в Болгарії та Узбекистані.
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Вивчається багато ідей щодо подальших ініціатив практичного характеру, зокрема шляхи
можливої підтримки з боку РЄАП глобальних гуманітарних заходів щодо заборони викори0
стання мін та способи контролю над передачею вогнепальної зброї.
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ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ МИРУ —
ПОСИЛЕНЕ ТА ОПЕРАТИВНІШЕ
ПАРТНЕРСТВО
На Вашингтонському саміті керівники Альянсу заявили про те, що перші п’ять років про0
грами “Партнерство заради миру” (ПЗМ) пройшли успішно. ПЗМ – це такий процес, зав0
дяки якому країни — члени НАТО та країни0партнери мають змогу працювати разом у
широкій програмі заходів, пов’язаних з питаннями спільної оборони та безпеки, починаючи
з чисто військового співробітництва і закінчуючи співробітництвом у сфері оборони в та0
ких напрямах, як врегулювання криз, планування на випадок надзвичайних ситуацій, управ0
ління повітряним транспортом та співробітництво у галузі озброєнь. ПЗМ є відкритою й
прозорою програмою, а її заходи доступні для всіх країн0партнерів та країн — членів НАТО.
Програму “Партнерство заради миру” було започатковано НАТО в січні 1994 року з ме0
тою подальшого зміцнення стабільності й безпеки на всьому Європейському континенті.
Головні цілі ПЗМ, викладені в 1994 році, зберігають свою цінність і сьогодні. Це насамперед:
— збільшити прозорість у сфері військового планування та підготовці воєнного бюджету
на національних рівнях;
— забезпечити демократичний контроль над національними збройними силами;
— в більш віддаленій перспективі довести збройні сили країн0партнерів до такого стану,
щоб вони були придатнішими для участі в операціях разом зі збройними силами країн —
членів НАТО.
ПЗМ є нині невід’ємною рисою архітектури європейської безпеки. Дворічна програма, в якій
беруть участь країни — члени НАТО та країни0партнери, містить понад 2000 заходів,
починаючи з великих військових навчань і закінчуючи невеликими робочими семінарами для
маленьких груп учасників. ПЗМ охоплює практично всі сторони діяльності НАТО.

Рада євро0атлантичного партнерства (РЄАП) є своєрідним політичним “дахом” для ПЗМ,
забезпечуючи країнам — членам Альянсу та країнам0партнерам форум, через який відбу0
вається обмін думками з питань загальної безпеки.
Роль країн0партнерів значно зросла завдяки повсякденній роботі в рамках ПЗМ, особливо
після того, як при кількох штабах НАТО було створено штабні підрозділи з питань парт0
нерства, завдяки яким офіцери НАТО та офіцери країн0партнерів об’єднані на постійній
основі при виконанні міжнародних штабних функцій.
У 1997 році члени НАТО вирішили надати нового імпульсу ПЗМ, збільшивши оперативну роль
партнерства та передбачивши ширше залучення країн0партнерів до процесу прийняття рішень
та планування, а також посиливши політично0консультативний аспект партнерства.
Таке міркування певною мірою виникло під впливом досвіду, набутого в процесі багатона0
ціонального співробітництва під час виконання миротворчих місій у Боснії Силами імпле0
ментації (ІФОР) та Стабілізаційними силами (СФОР).
На Вашингтонському саміті главами держав та урядів було схвалено документ під назвою “По0
силення ПЗМ та збільшення оперативної ролі партнерства”. Цей крок є результатом набутого
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Кожна з країн вибирає в рамках програми “Партнерство заради миру” саме ті заходи, які
розраховані на підтримку її національної політики, відповідають її конкретним потребам
і узгоджені з її фінансовими можливостями. Принцип “самовизначення” є одним із ключових
принципів цієї програми.

досвіду, який водночас вказує на напрями розвитку оперативного партнерства в XXI столітті.
Посилене та оперативніше “Партнерство заради миру” побудоване на таких трьох еле0
ментах:
— політично0військова база проведення операцій в рамках ПЗМ під керівництвом НАТО;
— розширений та адаптований процес планування та аналітичного перегляду;
— розширене та зорієнтоване на практику співробітництво з питань оборони та у
військовій сфері, що охоплює весь спектр співробітництва в рамках ПЗМ.
В останньому випадку чільне місце посідає ініціатива, що йде під назвою “Концепція боєздат0
ності під час проведення операцій в рамках ПЗМ під керівництвом НАТО”, в якій особливий
наголос зроблено на поліпшенні військової ефективності багатонаціональних сил. Її мета
полягає в подальшому розширенні військового співробітництва, а також у тому, щоб допо0
могти країнам0партнерам створити такі збройні сили, які будуть більш придатними брати
участь разом з військами країн — членів НАТО в майбутніх операціях з врегулювання криз.
ПЗМ, як і раніше, доповнює процес реформування Альянсу. Різні складові цієї програми безпо0
середньо пов’язані з новими функціями та завданнями Альянсу і є, таким чином, доповнюю0
чими елементами переглянутої Стратегічної концепції.
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ПЗМ продовжує розвиватися, і Альянс розглядає цю програму як динамічний процес, що по0
ступово зближатиме НАТО та країни0партнери.
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Країни — члени НАТО шкодують з приводу рішення Росії призупинити контакти та припи0
нити співробітництво в багатьох перспективних напрямах у зв’язку з повітряними опера0
ціями Альянсу в Федеративній Республіці Югославії.
У відносинах між Росією та НАТО за останні роки було багато досягнень на користь ста0
більності та безпеки Європи в цілому. Країни — члени НАТО вважають, що безпеку в Європі
неможливо побудувати без Росії і що вони спільно з Росією мають зміцнювати довіру та
розвивати співробітництво з метою подолання наслідків розмежування в минулому і разом
з нею вирішувати в майбутньому проблеми безпеки.
Ця мета пронизує наскрізь Основоположний акт про відносини, співробітництво та безпе0
ку, підписаний главами держав та урядів НАТО і Росії в Парижі 27 травня 1997 року. Цей
документ втілює в собі зобов’язання з боку обох сторін сприяти розбудові стабільного, мир0
ного та неподільного континенту на основі партнерства і взаємних інтересів.
Росія і НАТО стикаються зі спільними проблемами безпеки в євро0атлантичному регіоні,
починаючи від регіональної нестабільності та закінчуючи розповсюдженням зброї масового
знищення. Логічним є те, що Росія та НАТО мають працювати разом в пошуках спільних
рішень для розв’язання спільних проблем.
Участь Збройних сил Росії в керованих НАТО Багатонаціональних миротворчих силах в
Боснії (спочатку в складі ІФОР, тобто Силах імплементації , а потім у СФОР, тобто Ста0
білізаційних силах, що стали правонаступниками ІФОР), а також той внесок, що його зро0
били контингенти Збройних сил Росії в справу миру в цьому регіоні, є переконливим доказом
того, як Росія та НАТО можуть працювати разом, виходячи зі спільних інтересів.

Вони створили Постійну спільну раду (ПСР) як форум для проведення консультацій,
координації, співробітництва та розбудови злагоди між Росією та Альянсом, а там, де це
доцільно, для прийняття спільних рішень та впровадження спільних дій з питань безпеки,
що непокоять обидві сторони.
Перше засідання Постійної спільної ради відбулося 18 липня 1997 року. Її метою було спри0
яти зміцненню довіри та розвитку співробітництва між Росією й НАТО з тим, щоб можна
було шляхом консультацій приймати спільні рішення, вдаватися до спільних дій, вирішува0
ти проблеми безпеки, які викликають загальне занепокоєння, причому обидві сторони збе0
рігають за собою право приймати рішення незалежно одна від одної. Об’єднавши разом 19
країн — членів НАТО та Росію, Постійна спільна рада проводить регулярні зустрічі на
різних рівнях: послів, міністрів закордонних справ, міністрів оборони, начальників генераль0
них штабів та військових представників. У разі необхідності під егідою Постійної спільної
ради можуть також проходити зустрічі глав держав та урядів країн — членів НАТО й Росії.
ПСР провела обговорення з широкого кола питань, що викликають занепокоєння як НАТО,
так і Росії, включаючи ситуацію в Косовому та Боснії0Герцеговині, миротворчі операції,
нерозповсюдження зброї масового знищення, контроль над озброєнням, конверсію оборонно0
промислового комплексу, безпеку повітряного руху, тероризм та питання ядерної зброї. В
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З часу підписання Паризького документа Росія та НАТО енергійно взялися за розвиток свого
співробітництва та досягнення цілей, передбачених в Основоположному акті.

лютому 1999 року обидві сторони провели обмін думками стосовно приведення військової
доктрини Росії у відповідність до сучасних вимог та адаптації Стратегічної концепції НАТО
до сучасних умов. Росія та НАТО також здійснили низку практичних заходів. У лютому
1998 року вперше за всю свою історію НАТО відкрило в Москві Центр документації. Плану0
валося відкрити в Москві в рамках спільного підприємства Інформаційний центр для на0
дання військовослужбовцям Росії, що йдуть у відставку, допомоги в пошуках для них нових
місць праці в цивільному житті, виходячи з того міркування, що Росія змогла б скориста0
тися “ноу0хау” та допомогою з боку країн НАТО.
Було досягнуто прогресу при вирішенні проблем, пов’язаних з озброєнням, розгорнуто спільну
діяльність відповідно до нещодавно підписаного Меморандуму про взаєморозуміння щодо
наукового співробітництва з питань оборони. Росія та НАТО продовжуватимуть своє співро0
бітництво щодо вирішення комп’ютерних проблем, які виникають у зв’язку з феноменом
2000 року.
За два роки співробітництва відповідно до Основоположного акта Росія та НАТО спромог0
лися швидко рухатися шляхом співробітництва, зміцнюючи не лише свою власну безпеку,
але й безпеку всіх країн євро0атлантичного регіону. Потенціал відносин Росія – НАТО зали0
шається величезним.
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Росія й НАТО вели всеосяжні переговори з приводу ситуації в Косовому. У деяких випадках під
час Косовської кризи високі представники країн — членів НАТО та Росії проводили позачер0
гові зустрічі. Вони не могли дійти згоди з приводу того, яким чином можна добитися по0
літичного врегулювання конфлікту, хоча зійшлися на тому, що таке політичне врегулю0
вання має базуватися на автономії для Косового, а не на його незалежності. Після провалу
переговорів у Рамбуйє країни — члени НАТО дійшли висновку, що Белград недобросовісно
веде переговори, і що, як і в минулому, уряд президента Мілошевича немає жодних намірів
виконувати резолюції Ради Безпеки ООН, поважати досягнуті угоди чи взагалі докладати
зусиль задля досягнення політичного врегулювання конфлікту. Ось чому не залишалося жод0
них альтернатив, окрім застосування сили як останнього засобу підтримки політичних
цілей міжнародної спільноти.
Країни — члени НАТО шкодували з приводу рішення Росії призупинити процес співробіт0
ництва під егідою Постійної спільної ради під час кризи, коли тісні стосунки між ними та
обговорення стали важливішими ніж будь0коли. Під час зустрічі в Брюсселі 12 квітня, на
якій обговорювалося питання Косовської кризи, міністри закордонних справ відзначили,
що “Альянс має спільний інтерес з Росією в плані досягнення політичного врегулювання
конфлікту в Косовому і хоче задля цієї мети продовжити конструктивну працю з Росією в
дусі Основоположного акта”. Країни — члени НАТО таким чином визнали, що вони ма0
ють спільний інтерес з Росією стосовно досягнення політичного врегулювання конфлікту
і продовжили тісну співпрацю з Росією в контексті дипломатичних ініціатив з тим, щоб
покінчити з цим конфліктом.
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24 квітня 1999 року у Вашингтоні пройшла окрема зустріч в рамках саміту між керівника0
ми 19 країн — членів НАТО та Президентом України Леонідом Кучмою. Це була перша зустріч
на рівні саміту в рамках Комісії Україна — НАТО, заснованої в 1997 році. Всі двадцять ке0
рівників вітали прогрес, досягнутий в реалізації програми особливого партнерства між Ук0
раїною та НАТО.
Україна та НАТО підписали Хартію про особливе партнерство під час Мадридського самі0
ту в 1997 році. Хартія, що підняла відносини в дусі співробітництва на якісно вищий рівень,
офіційно визнає значення незалежної, стабільної та демократичної України для європейсь0
кого розвитку в цілому.
Тоді Президент Кучма заявив, що Україна зробила “стратегічний вибір, інтегруючись в євро0
пейські та трансатлантичні структури”. Країни — члени НАТО підтримують суверені0
тет та незалежність, територіальну цілісність, демократичний розвиток, економічне про0
цвітання та без’ядерний статус України, які є ключовими чинниками стабільності та
безпеки в Центральній та Східній Європі.
Особливе партнерство, яке розглядалося на рівні послів та міністрів закордонних справ та
оборони, відкрило нові можливості для практичного співробітництва та консультацій в
таких сферах, як планування на випадок надзвичайних ситуацій, готовність на випадок
катастроф, стосунки між цивільними та військовими, військове планування та конверсія
військово0оборонного комплексу. Всі ці заходи здійснювалися шляхом проведення семінарів,
засідань робочих груп та через інші спільні програми.

Під час свого дводенного візиту до України в липні 1998 року з нагоди святкування першої
річниці підписання Хартії про особливе партнерство Генеральний секретар НАТО Хав’єр
Солана підкреслив, що міцні зв’язки між Альянсом та Україною є життєво важливими для
стабільності, безпеки та процвітання в Європі. Під час візиту він відвідав місто Дніпропет0
ровськ, де оглянув ракетобудівний комплекс “Південмаш”, що за радянських часів виробляв
ракети СС018 з ядерними боєголовками, а нині випускає широкий діапазон товарів головним
чином для цивільної сфери.
Ось деякі конкретні кроки, які було зроблено в рамках розвитку відносин між Україною та НАТО:
Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у травні 1997 року, в Києві
було створено Центр інформації та документації НАТО, перший центр такого зразка в
країні0партнері. Його метою є розповсюдження в Україні точної інформації про НАТО і та0
ким чином виправлення тих старих стереотипів, що залишилися з минулих часів епохи
холодної війни. Нещодавно було призначено нового директора, який нині очолює цей центр.

97

Ïðîãðàìè ïàðòíåðñòâà ÍÀÒÎ

Завдяки діяльності спільної робочої групи було досягнуто прогресу в наданні допомоги Ук0
раїні в перебудові її військово0оборонного комплексу. Це дало можливість офіційним пред0
ставникам та експертам України та НАТО обговорювати стосунки між цивільними та
військовими, бюджетні питання та планування ресурсів. Пройшли семінари з питань пере0
підготовки відставних військових кадрів, скорочення збройних сил та конверсії. Також пра0
цює Спільна група Україна — НАТО з питань надзвичайних ситуацій. Співпраця в цій сфері
носить особливо активний характер. Підтвердженням цього може слугувати приклад, як
НАТО та її країни0члени допомогли Україні під час недавньої повені у Закарпатті.

У грудні 1997 року було укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо планування на
випадок надзвичайних ситуацій, який передбачає співробітництво з питань готовності на
випадок катастроф та інших надзвичайних ситуацій цивільного характеру.
Третій Меморандум про взаєморозуміння було підписано в грудні 1998 року, згідно з яким
передбачається відкриття в Києві офісу зв’язку НАТО з призначенням на посади цивільного
та військового офіцерів зв’язку НАТО. Незадовго до Вашингтонського саміту було відкрито
їх офіс.
Прогресу було досягнуто і в інших напрямах. НАТО відкрито схвалює кроки з боку України в
напрямку поліпшення відносин зі своїми сусідами, зокрема з двома новими членами НАТО,
Польщею та Угорщиною, а також з Румунією та Росією.
Україна, активний член Ради євро0атлантичного партнерства, відіграє важливу роль в про0
грамі “Партнерство заради миру” і докладає великих зусиль, щоб виконати саме такий
план заходів, який водночас є сміливим та реалістичним. Двоє офіцерів зв’язку НАТО працю0
ватимуть у тісному контакті з українськими органами влади, щоб надати нового поштовху
участі України в ПЗМ. Крім цього, країни — члени НАТО офіційно визначили Яворівський
військовий полігон, розташований на захід від Львова, як центр для проведення навчань в
рамках ПЗМ.
Україна виділила свої військові підрозділи до складу багатонаціональних Стабілізаційних
сил (СФОР) у рамках миротворчої місії в Боснії. Україна висунула чимало кандидатів для
служби в складі Верифікаційної місії в Косовому, організованої Організацією з питань безпеки
та співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також запропонувала свої літаки для використан0
ня їх під час проведення перевірок з повітря в рамках Верифікаційної місії в Косовому.
У лютому 1999 року Політичний комітет НАТО, до якого входять представники країн —
членів Альянсу, відвідав Україну з візитом, під час якого члени комітету ознайомилися з підхо0
дами вищого керівництва держави щодо подальшого просування вперед відносин між Украї0
ною та НАТО.
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НАТО організовує регулярні візити груп з України до штаб0квартири НАТО, що є часткою
інформаційної програми. НАТО також публікує та розповсюджує матеріали українською
мовою, зокрема й інформаційний бюлетень, що виходить час від часу під назвою “Новини
НАТО”.
Нещодавно в Україні було опубліковано Державну програму співробітництва з НАТО до 2001
року. Україна продемонструвала тим самим свої наміри повністю скористатися всіма тими
можливостями, що їх надає програма “Партнерство заради миру” та Хартія про особливе
партнерство.
“Хартія про особливе партнерство Україна —
НАТО відкрила нові шляхи для надання додат8
кового динамізму взаємовідносинам між Ук8
раїною та Альянсом в багатьох сферах: від
реформування та оперативної сумісності
збройних сил до вирішення екологічних про8
блем та проведення робочих семінарів з еко8
номічних питань”.
Із промови міністра закордонних справ Украї0
ни Бориса Тарасюка на конференції з питань
оборони та безпеки в Мюнхені, Німеччина,
лютий1999 року.
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Керівники НАТО на своєму засіданні під час Вашингтонського саміту визнали Середземно0
морський діалог НАТО, який було розпочато в 1994 році і до якого тепер залучено шість
країн, що не є членами НАТО, а саме: Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Мавританія, Марокко та
Туніс, як невід’ємну частку підходу НАТО до створення системи спільної безпеки.
Діалог спрямовано на створення добрих відносин та поліпшення взаєморозуміння в Серед0
земноморському регіоні, а також на поглиблення безпеки та стабільності в цьому регіоні.
Це відображає ту точку зору, що безпека в цьому регіоні тісно пов’язана з безпекою в Європі.
Політичні дискусії з країнами — учасницями Середземноморського діалогу надають мож0
ливість обмінюватися думками з широкого кола питань щодо безпеки в цьому регіоні. Крім
того, щорічна робоча програма визначає заходи для практичного співробітництва, де увага
зосереджена на зміцненні довіри через співпрацю з проблем безпеки у військовій сфері, а та0
кож з проблем інформації, планування на випадок надзвичайних ситуацій та в сфері науки.
Всім країнам0учасницям пропонується однакова база для обговорень та діяльності, проте
рівень залучення кожної з цих країн різний. Заходи здійснюються за принципом самофінан0
сування. Цим самим обмежуються можливості для участі окремих країн.
У грудні 1998 року міністри закордонних справ країн НАТО домовилися про те, що потрібно
розглянути шляхи посилення співробітництва з країнами — учасницями Середземноморсь0
кого діалогу як у плані залучення останніх до участі в ньому, так і в плані його змісту. Можли0
во, додатковий наголос тепер буде зроблено, наприклад, на заохоченні більшої прозорості з
окремих питань оборони та безпеки, що мають безпосереднє відношення до країн — учасниць
Діалогу. Можливо, будуть також розглянуті нові шляхи співробітництва та більш широкої
участі країн — учасниць Діалогу в підтримці миру та в інших заходах військового характеру.

ÍÀÉÂÀÆËÈÂ²Ø² ÔÀÊÒÈ:
Починаючи з 1997 року провідні державні діячі та парламентарі кожної із зазначених шести
країн відвідують штаб0квартиру НАТО для отримання інформації стосовно різних аспектів
політики НАТО.
Представники країн — учасниць Діалогу проходять курс навчання в школі НАТО в Оберам0
мергау з питань миротворчих операцій, контролю над звичайним озброєнням, захисту на0
вколишнього середовища, співробітництва між цивільними та військовими для планування
на випадок надзвичайних ситуацій та співробітництва в сфері безпеки.
Починаючи з 1998 року пропонуються міжнародні дослідницькі стипендії вченим з країн —
учасниць Середземноморського діалогу; на сьогодні вже виділено п’ять стипендій для вивчен0
ня таких питань, як конкуруючі концепції співробітництва в сфері безпеки в Арабському
світі, економічні аспекти співробітництва в сфері безпеки в Середземноморському регіоні
та безпека в східній частині Середземноморського регіону.
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Середземноморський діалог НАТО доповнює інші міжнародні зусилля в цьому регіоні, як, на0
приклад, Барселонський процес в рамках Європейського союзу, мирний процес на Близькому
Сході, а також Середземноморські ініціативи Західноєвропейського союзу (ЗЄС) та Орга0
нізації з питань безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

У 1999 році два головних командування (Верховне головне командування об’єднаними зброй0
ними силами НАТО в Європі та Верховне головне командування об’єднаними збройними си0
лами НАТО на Атлантиці) проводять 49 військових заходів із залученням країн — учасниць
Діалогу, де останні, поміж іншим, беруть участь як спостерігачі в таких заходах програми
“Партнерство заради миру”, як пошуково0рятувальні операції, гарантування безпеки в при0
морських районах та організація медичної евакуації, а також військові навчання, пов’язані з
підтриманням миру та наданням гуманітарної допомоги.
Єгипет, Йорданія та Марокко брали участь в Силах імплементації (ІФОР) під керівницт0
вом НАТО, а нині задіяні в Стабілізаційних силах (СФОР) в Боснії та Герцеговині.
З 1 січня 1999 року посольство однієї з країн — членів НАТО визначено як контактний пункт
для кожної з країн — учасниць Діалогу, щоб доповнювати інформаційні зусилля Альянсу сто0
совно цих країн та сприяти розширенню Діалогу.
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З 24 по 26 лютого 1999 року в місті Валенсія в Іспанії відбулася конференція під назвою
“Середземноморський діалог та нове НАТО”, яку було організовано урядовими структура0
ми Іспанії спільно з НАТО. Це була перша можливість для послів країн НАТО та шести країн0
партнерів Середземномор’я зустрітися з метою обговорення подальших перспектив роз0
витку Середземноморського діалогу. Конференція стала важливим кроком на шляху до
посилення взаємодії між НАТО та країнами Середземноморського діалогу.
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ПЛАНУВАННЯ НА ВИПАДОК НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ В РАМКАХ РЄАП
У 1992 році НАТО на підтримку відділу ООН з гуманітарних питань провело міжнародний се0
мінар з питань застосування військової техніки та засобів цивільної оборони, які використову0
ються для надання допомоги під час стихійного лиха. Завдяки цьому семінару, в якому брали
участь 20 міжнародних організацій та 40 країн світу, було закладено основи подальших спільних
дій НАТО разом із країнами0партнерами у плануванні на випадок надзвичайних ситуацій (ПВНС),
насамперед з питань надання допомоги під час лиха та способів реагування.
У 1994 році після започаткування програми НАТО “Партнерство заради миру” (ПЗМ) було
проведено чотири заходи в рамках ПВНС. З того часу діапазон цієї діяльності значно розши0
рився. Нині він містить широке коло заходів з питань планування на випадок надзвичайних
ситуацій. Більше того, віддзеркаленням величезного інтересу, який проявляють країни0парт0
нери до цієї проблеми, є те, що діяльність ПВНС в рамках ПЗМ значно зросла. Після того як
в 1999 році було проведено 75 заходів, планування на випадок надзвичайних ситуацій нині є
найбільшим елементом невоєнного характеру в програмі “Партнерство заради миру”.
Планування на випадок надзвичайних ситуацій — це відповідальність, яка тією чи іншою мірою
покладена на всі рівні уряду. Таким чином, з самого початку спільні дії з планування на випадок
надзвичайних ситуацій було спрямовано на залучення всіх рівнів та гілок уряду до практично0
го співробітництва в межах кожної країни — члена НАТО та усіх країн0партнерів з відповід0
ними міжнародними організаціями. Увагу було зосереджено на таких питаннях:
перенесення акценту з питань цивільної оборони та військової мобілізації у разі війни на
універсальний підхід, який передбачає всі види небезпеки та захист цивільного населення;
розробка системи ефективного врегулювання криз та засобів реагування на них;
сприяння регіональному співробітництву та взаємодії;
сприяння співробітництву між цивільними та військовими.

У 1998 році міністри закордонних справ РЄАП ухвалили пропозицію Росії створити Євро0
атлантичний центр координації реагування на катастрофи, який міг би керувати наданням
міжнародної допомоги серед країн — членів Ради євро0атлантичного партнерства (РЄАП) на
випадок великого стихійного лиха в межах регіону Ради євро0атлантичного партнерства. 3
червня 1998 року Генеральний секретар НАТО Хав’єр Солана урочисто відкрив Євро0атлан0
тичний центр координації реагування на катастрофи (ЄАЦКРК), який відтоді перебуває в
штаб0квартирі НАТО та укомплектований представниками країн — членів РЄАП та офіце0
ром зв’язку агентства ООН з питань координації гуманітарної діяльності (ООН—АКГД).
Євро0атлантичний центр координації реагування на катастрофи негайно приступив до ро0
боти. Вже через кілька днів після його відкриття Центр отримав заявку від Управління Вер0
ховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) з проханням надати допомогу в зв’язку
з величезним напливом біженців із Косового до Албанії. У відповідь Євро0атлантичний центр
координації реагування на катастрофи організував повітряне перевезення вантажів до Тира0
ни на літаках, які надали Бельгія та Норвегія. Всього було здійснено 16 таких рейсів, які дали
змогу перевезти 161 тонну вантажів життєво необхідної гуманітарної допомоги.
Згодом Євро0атлантичний центр координації реагування на катастрофи активно відстежу0
вав гуманітарну обстановку як в самому Косовому, так і навколо нього, а в квітні 1999 року
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посилив координацію гуманітарної допомоги від НАТО та країн0партнерів, щоб полегшити
страждання косовських біженців. Таким чином, у відповідь на заклик Управління Верховного
комісара ООН з питань біженців Євро0атлантичний центр координації реагування на катас0
трофи відіграв надзвичайно важливу роль, яка дала можливість Організації Об’єднаних Націй,
військовим органам НАТО та цивільним структурам працювати разом ефективніше.
У листопаді 1998 року, коли Управління ООН з питань координації гуманітарної діяльності
розгорнуло широкомасштабні операції в Центральній Америці, спрямувавши всі свої зусил0
ля на боротьбу з наслідками урагану Мітч, до Євро0атлантичного центру координації реа0
гування на катастрофи надійшов запит з проханням очолити координацію надання необ0
хідної міжнародної допомоги у зв’язку з величезними повенями в Західній Україні та у відповідь
на звернення України. Десять країн — членів Ради євро0атлантичного партнерства надали
термінову допомогу.

ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÎ Ç ÐÎÑ²ªÞ
У 1998 році Росія та НАТО підписали Меморандум про взаєморозуміння з питань цивільно0
го планування на випадок надзвичайних ситуацій та готовності до катастроф. Росія бере
активну участь у більшості заходів планування на випадок надзвичайних ситуацій в рам0
ках програми “Партнерство заради миру”. Вона також організовувала та проводила у себе
багато навчань, семінарів, нарад та зустрічей. У 1997 році в Москві проходило засідання
керівництва Комітету з питань цивільного планування на випадок надзвичайних ситуацій.
Це було першим засіданням комітету НАТО в Росії. Крім того, у 1997 році за сприяння По0
стійної спільної ради Росія — НАТО було започатковано спільний експериментальний про0
ект з використання супутникових технологій у боротьбі з катастрофами.

ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÎ Ç ÓÊÐÀ¯ÍÎÞ
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У 1997 році Україна та НАТО підписали Меморандум про взаєморозуміння з питань цивільно0
го планування на випадок надзвичайних ситуацій та готовності до катастроф з особливим
наголосом на Чорнобильській катастрофі. Під егідою Комісії Україна—НАТО об’єднана група
Україна — НАТО організувала та провела багато спільних заходів з планування на випадок
надзвичайних ситуацій в галузі авіації, харчування, сільського господарства та медицини.
У 1996 році було реалізовано програму “Закарпаття096”, яка тривала тиждень і складала0
ся з командно0штабних і польових навчань, після чого у Львові було проведено щорічний
семінар та засідання Комітету цивільного захисту НАТО. У 1995 та 1998 роках НАТО
координувало через Євро0атлантичний центр координації реагування на катастрофи міжна0
родну допомогу Україні, яка постраждала від сильних повеней.

ÌÀÉÁÓÒÍ² ÏÎÄ²¯
АЛБАНІЯ
Як передбачає Індивідуальна програма партнерства, допомога Албанії буде надаватися для
розвитку законодавчого механізму та механізму впровадження планування на випадок над0
звичайних ситуацій та готовності до катастроф. Слідом за нещодавнім схваленням нової
конституції Албанії та проведенням в березні 1999 року в Тирані семінару в рамках програ0
ми “Партнерство заради миру”, присвяченого питанням планування на випадок надзви0
чайних ситуацій, почалося впровадження річної програми заходів, до здійснення яких будуть
залучатися албанські парламентері, відповідні міністерства, Організація з безпеки і співро0
бітництва в Європі та окремі неурядові організації. Найважливішим аспектом цих зусиль
буде залучення до активної співпраці тих країн0партнерів, які переглянули структуру та
законодавство стосовно планування на випадок надзвичайних ситуацій у світлі результатів
роботи попередніх семінарів та практичних занять, присвячених цій темі.
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ЄВРО0АТЛАНТИЧНІ СПРОМОЖНОСТІ РЕАГУВАННЯ НА КАТАСТРОФИ
Подальша робота передбачає визначення залучення різних цивільних та військових підрозділів
окремих країн — членів Ради євро0атлантичного партнерства до складу Євро0атлантич0
ного корпусу реагування на катастрофи (ЄАКРК). У 1999 році у співробітництві з Управлін0
ням ООН з координації гуманітарної діяльності відбудуться польові навчання, що передба0
чають комплектування та розгортання окремих підрозділів Євро0атлантичного корпусу
реагування на катастрофи.
НА ЧОМУ БУДЕ ЗОСЕРЕДЖЕНО ПЛАНУВАННЯ НА ВИПАДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
В МАЙБУТНЬОМУ
У майбутньому акцент буде зроблено на зростанні та поглибленні практичного співробіт0
ництва, а не на розширенні кількості заходів у рамках планування на випадок надзвичайних
ситуацій. Таке зміщення у бік якісного аспекту співробітництва з країнами0партнерами в
рамках планування на випадок надзвичайних ситуацій передбачає насамперед засідання де0
в’яти технічних рад та комітетів з питань планування. Основна мета цього процесу поля0
гає в тому, щоб перенести увагу цих органів з питань, що стосуються головним чином 19
країн — членів НАТО, на такі проблеми, які цікавлять 44 країни — члени Ради євро0атлан0
тичного партнерства, і водночас зберегти ефективність роботи рад та комітетів з пи0
тань планування.

ÎÑÍÎÂÍ² ÔÀÊÒÈ
— Планування на випадок надзвичайних ситуацій входить до планів індивідуального парт0
нерства всіх країн0партнерів;
— Кожного року учасники 44 країн НАТО та країни0партнери беруть участь в спільних
заходах планування на випадок надзвичайних ситуацій;
— Більшість заходів з планування на випадок надзвичайних ситуацій започатковують,
організовують та проводять країни0партнери. Важливість планування на випадок над0
звичайних ситуацій для країн0партнерів можна простежити на прикладі стійкого зро0
стання кількості заходів, починаючи з 4 у 1994 році до 75 в 1999 році;

— У заходах НАТО з питань планування на випадок надзвичайних ситуацій активну участь
беруть багато різних міжнародних організацій, а в окремих випадках ці організації спільно
організовують та матеріально підтримують такі заходи.
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— На сьогодні у плануванні на випадок надзвичайних ситуацій бере участь понад 12 000
учасників, як цивільних, так і військових, з усіх державних міністерств, місцевих, регіо0
нальних та центральних органів влади, а також з неурядових організацій;

НАУКОВА ПРОГРАМА НАТО
Мета Наукової програми НАТО полягає в тому, щоб об’єднати вчених євро0атлантичного
регіону в їх зусиллях, спрямованих на просування науки, досягнення прогресу та миру.
Підтримка надається через канали спільної діяльності, яка розрахована на те, щоб створи0
ти надійні зв’язки між вченими в країнах0партнерах та країнах — членах НАТО, а також
стимулювати таке співробітництво, яке є суттєво важливим для досягнення прогресу в
науці, з метою захисту людських ресурсів у науковій спільноті країн0партнерів та заради
сприяння справі загальної безпеки. Після розгляду заяв від окремих вчених з країн, що вхо0
дять до Ради євро0атлантичного партнерства, виділяються гранти. Маючи у своїй струк0
турі різні підпрограми, Наукова програма НАТО надає такі види підтримки:
Наукові стипендії надаються для навчання молодих вчених у рамках підготовки до їх май0
бутньої кар’єри.
Гранти на спільні науковотехнічні розробки надаються для започаткування науково0
го співробітництва та встановлення надійних зв’язків між вченими з країн НАТО та з країн0
партнерів. Є такі види підтримки: Гранти на налагодження співробітництва та нау
кових зв’язків, що йдуть на фінансування співробітництва в рамках дослідницьких проектів
або на фінансування заходів з організації консультацій на високому рівні, інститутів для
проведення поглиблених досліджень та робочих семінарів для обговорення результатів пе0
редових наукових розробок.
Підтримка науководослідницької інфраструктури – це допомога країнам0партне0
рам в організації структури їх дослідницької роботи та в створенні необхідної базової інфра0
структури для комп’ютерних мереж. Грант на створення інфраструктури комп’ю
терних мереж надається саме на таку діяльність, яка підтримується згідно з цією
підпрограмою.

Інформацію та бланки заяв можна знайти на науковій сторінці НАТО в Інтернеті за адре0
сою: http://www.nato.int/science.
Починаючи з січня 1999 року Наукова програма НАТО була перебудована таким чином, щоб
фінансувати співробітництво вчених з країн0партнерів та країн — членів НАТО. По суті, ця
програма вже не надає підтримки на реалізацію проектів, в яких передбачається співробіт0
ництво лише між вченими в країнах НАТО. Кожна заява на отримання фінансової підтримки
має обов’язково включати вчених з країн — членів РЄАП.

ÑÒÀÒÈÑÒÈ×Í² ÄÀÍ²
— Щороку близько 13 000 вчених з країн РЄАП залучаються до Наукової програми НАТО.
— У 1998 році понад 6000 вчених брали участь в 10 наукових зустрічах НАТО.
— Майже 1000 вчених лише з Росії отримали гранти на проведення спільних робіт разом зі
своїми колегами з країн НАТО.
— Близько 500 вчених з країн0партнерів відвідали Сполучені Штати Америки за підтрим0
ки НАТО з метою наукового співробітництва чи навчання.
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Наука заради миру – це підтримка, що надається країнам0партнерам для застосування
результатів науково0дослідних та конструкторських розробок на виробництві у співпраці
з країнами НАТО.

Грант на розвиток тривалих зв’язків надано для розробки спільного проекту вченим
Казанського університету, Росії та лабораторії ВПС США, штат Огайо. Проект спрямо0
ваний на дослідження ультрафіолетового лазера, який може настроюватись на всі 280—
300 одиниць нанометра спектрального ряду. Результати досліджень можуть знайти ши0
роке використання у виробництві реактивних двигунів та двигунів внутрішнього згоран0
ня — з безпосереднім застосуванням до проблем озонового шару та формування глобаль0
ного клімату.

Ïðîãðàìè ïàðòíåðñòâà ÍÀÒÎ

Завдяки програмі візитів експертів дослідники Німеччини та Польщі, працюючи разом,
досягли прориву в технології знищення хімічної зброї. Відома як процес Білджера, хімічна
реакція натрію використовується для знищення отруйної речовини адамситу.
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ЩО ТАКЕ НАТО?
В результаті укладення Північноатлантичного договору, який було підписано у Вашингтоні
4 квітня 1949 року, виник альянс 10 європейських та 2 північноамериканських незалежних
країн, які взяли на себе зобов’язання щодо забезпечення взаємної оборони.
Ще 4 європейські країни приєдналися до Альянсу в період між 1952 та 1982 роком, в резуль0
таті чого число членів становило 16. Після прийняття до Альянсу 12 березня 1999 року
Польщі, Угорщини та Чеської Республіки кількість членів тепер становить 19.
Членами НАТО є: Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Ка
нада, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Сполучені
Штати Америки, Туреччина, Угорщина, Франція та Чеська Республіка.

ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНИЙ ДОГОВІР
Північноатлантичний договір сам по собі — це дуже простий документ, який відповідає ду0
хові Статуту Організації Об’єднаних Націй та здобуває свою законність від цього Статуту.
Згідно з Договором країни0члени беруть на себе зобов’язання підтримувати та розвивати
свою обороноздатність, індивідуально та спільно забезпечувати основу для колективного
військового планування.
Ще одна стаття Договору про утворення НАТО забезпечує рамки для консультацій між
країнами0членами, коли одна з них відчуває, що її безпека знаходиться під загрозою. Саме
в цій статті підкреслюється основоположне значення широкомасштабного консульта0
ційного процесу, що відбувається в межах Альянсу, та пояснюється, чому Альянс пере0
бирає на себе нові місії, метою яких є зміцнення безпеки в євро0атлантичному просторі
в цілому.
У наступній статті, а саме в статті 5, міститься посилання на право щодо забезпечення
колективної оборони, як це зафіксовано в Статуті ООН. У статті проголошується, що
збройний напад на одного або кількох членів НАТО вважатиметься нападом на них усіх.

В інших статтях Договору мова йде про те, що кожна з країн0членів зобов’язується всіляко
сприяти розвиткові мирних та дружніх міжнародних відносин, зокрема шляхом зміцнення
своїх вільних інституцій та забезпечення умов для стабільності й благополуччя. Договір
також передбачає докладання зусиль з врегулювання конфліктних ситуацій, які можуть
виникати між країнами0членами в міжнародній економічній політиці, та докладання зу0
силь щодо сприяння співробітництва між ними.
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Вступ нових членів до Альянсу відповідає статті 10 Договору про утворення НАТО, в якій
проголошується, що кожна європейська держава, котра здатна втілювати у життя прин0
ципи цього Договору та сприяти безпеці у Північноатлантичному регіоні, може бути запро0
шена до приєднання до цього Договору. Після недавнього вступу Польщі, Угорщини та Чесь0
кої Республіки керівники Альянсу підкреслили, що двері до НАТО залишатимуться відкритими
в майбутньому й для інших країн.

ТРАНСФОРМАЦІЯ АЛЬЯНСУ
НАТО — це альянс, відданий справі колективного захисту його країн0членів. Він є основою
для збереження миру та майбутньої безпеки. Але слідом за величезними змінами, які відбу0
лися в Європі в 900х роках, НАТО також стало каталізатором процесу поширення безпеки
й стабільності на всю Європу. Трансформація НАТО, що почалася із закінченням холодної
війни та розмежуванням Європи, спрямована на досягнення високого ступеня співробітниц0
тва та взаємної довіри, від чого виграє вся Європа.
Серцевину Альянсу становлять його країни0члени. Зустрічі, які проводять уряди цих країн,
репрезентують найвищі політичні органи Альянсу.
Криза у Косовому була одним з головних питань на порядку денному Вашингтонського са0
міту в квітні 1999 року. Керівники НАТО дали оцінку ситуації в Косовому з метою посилен0
ня рішучості міжнародної спільноти в плані досягнення тривалого політичного врегулю0
вання конфлікту та створення умов для відновлення миру й гарантування в майбутньому
безпеки у цьому регіоні.
На саміті було також відзначено 500річчя НАТО. Керівники НАТО підтвердили тривалу
цінність трансатлантичного зв’язку та конкретні основоположні цілі Альянсу, а саме:
гарантування свободи та безпеки країн0членів, відданість принципам Статуту ООН,
підтримка демократії та розв’язання спірних проблем мирним шляхом.
Вашингтонський саміт став також тією подією, що закріпила зміни, які відбулися в НАТО в
900ті роки в рамках процесу адаптації Альянсу до вимог нинішнього світу. Мова йде про
процес розширення НАТО та про надання нової форми військовим структурам Альянсу,
щоб створити для НАТО можливості виконання нових функцій в плані врегулювання криз,
проведення миротворчих операцій та операцій з підтримки миру в євро0атлантичному
регіоні, а також посилення участі європейських країн у вирішенні питань безпеки.
У контексті цих змін НАТО докладає зусилль щодо налагодження реального партнерства з
багатьма країнами, що не є членами НАТО, з метою створення прозорішої Європи, в котрій
буде значно менше місця для непорозумінь та недовіри.
Центральне місце в цій ідеї належить програмі “Партнерство заради миру” (ПЗМ), яка
сприяє співробітництву між членами НАТО та 24 країнами0партнерами з широкого кола
питань, пов’язаних з проблемами безпеки.
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Рада євро0атлантичного партнерства (РЄАП), до якої залучено 44 країни, зокрема країни —
члени НАТО, забезпечує політичну основу для ПЗМ та є форумом для обговорення питань,
пов’язаних з проблемами безпеки. Глави держав та урядів 44 країн провели засідання РЄАП
на вищому рівні у Вашингтоні по завершенню саміту НАТО.
За останні кілька років Росія та Україна встановили особливі відносини незалежного харак0
теру з країнами — членами Альянсу, в рамках яких вони здійснюють, хоча й по0різному,
програми співробітництва з широкого кола практичних питань, пов’язаних з проблемами
безпеки, що на користь самим цим країнам та Європі в цілому. Обидві країни є членами
Ради євро0атлантичного партнерства.
Росія призупинила свою участь у багатьох з цих програм після прийняття Альянсом рішен0
ня про військове втручання з метою припинення конфлікту в Косовому. Однак, незважаючи
на різні підходи до питання застосування військової сили, країни — члени НАТО тісно співпра0
цювали з представниками уряду Російської Федерації в контексті дипломатичних зусиль,
щоб покласти край конфліктові в Косовому та досягти далекосяжного політичного розв’я0
зання цієї проблеми. НАТО впевнене, що співробітництво між Росією та НАТО буде поновле0
но у більш широких масштабах та продовжуватиме розвиватися у позитивному напрямі.
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Зусилля в дусі успішного співробітництва, які знайшли свій прояв у Силах імплементації
(ІФОР) та у Стабілізаційних силах (СФОР) в Боснії0Герцеговині, а також в багатьох інших
сферах, є підставою для сподівань на виправлення становища.
Здійснюється також програма особливого співробітництва в контексті Середземноморсь0
кого діалогу НАТО, тобто діалогу з шістьма Середземноморськими країнами, що не є члена0
ми НАТО (Єгиптом, Ізраїлем, Йорданією, Мавританією, Марокко та Тунісом). Мета Серед0
земноморського діалогу — поширення безпеки й стабільності на весь Середземноморський
регіон. Безпека та стабільність у Середземномор’ї пов’язані з безпекою в Європі.
У складі НАТО є комітети, які відповідальні за перспективне планування з таких питань, як
політичні консультації, військове планування та військові операції, співробітництво в плані
озброєнь тощо. Комітети надають рекомендації Північноатлантичній раді, найвищому орга0
ну, що приймає рішення, або Комітету військового планування НАТО, який вивчає головним
чином питання інтегрованої військової структури НАТО.
Також проводяться консультації з економічних питань стосовно оборонного бюджету та
конверсії воєнно0промислового комплексу.
НАТО також забезпечує форум для активного співробітництва серед країн0членів та країн0
партнерів за такими напрямами, як планування на випадок надзвичайних ситуацій, надан0
ня допомоги під час стихійного лиха, наукові програми та програми з охорони навколиш0
нього середовища. І хоча кожна країна несе основну відповідальність за своє власне планування
на випадок надзвичайних ситуацій, НАТО працює над тим, щоб гарантувати найефектив0
ніше використання цивільних ресурсів Альянсу, коли в цьому виникає необхідність.
У цьому випадку роль НАТО зводиться до координації. В листопаді 1998 року Євро0атлан0
тичний центр координації реагування на катастрофи (ЄАЦКРК), який було відкрито у червні
1997 року, здійснював координацію рятувальних операцій у вражених повінню районах За0
хідної України. Слідом за погіршенням ситуації в Косовому та навколо нього ЄАЦКРК та0
кож відігравав ключову роль у координації гуманітарної допомоги від НАТО та країн0парт0
нерів для полегшення тяжкого становища, в якому опинилися косовські біженці, та надання
допомоги сусіднім країнам.
НАТО також проводить багато програм обмінів з наукових проблем та з тих питань охо0
рони навколишнього середовища, що викликають занепокоєння НАТО та країн0партнерів.
Ці програми надають підтримку науковим дослідженням високого ступеня складності, спри0
яють розвитку національних наукових та інженерно0технічних ресурсів та уможливлю0
ють економію коштів завдяки міжнародному співробітництву. Велику кількість таких за0
ходів спрямовано на вирішення екологічних проблем, пов’язаних з оборонною діяльністю,
яка має шкідливий вплив на сусідні країни, і які можна розв’язати лише шляхом спільних дій.
Äîäàòêè
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ВИНИКНЕННЯ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОЇ РАДИ
ТА РОЛЬ САМІТІВ В ІСТОРІЇ НАТО
НАТО — це союз країн, які представлені своїми урядами відповідно до тем, що обговорюються,
та характеру рішень, що приймаються. Рішення Альянсу базуються на консенсусі серед країн0
членів і мають однакову силу незалежно від рівня, на якому вони приймаються. Саміти НАТО є,
таким чином, визначними подіями. З 1949 року, тобто з часу заснування Альянсу, відбулося вже
15 таких зустрічей. Кожна з них проходила у вирішальний момент розвитку НАТО.
Присутність керівників урядів під час таких подій не змінює характеру рішень Альянсу, які ма0
ють однакову силу, незалежно від того, на якому рівні вони приймаються. Проте своєю присут0
ністю керівники держав підкреслюють те особливе значення, якого країни0члени надають цій події.
Крім того, це додає вагомості рішенням, що приймаються, та привертає до них більше уваги.
Роль, яку відіграють саміти в наближенні політики Альянсу до швидкоплинних потреб та
обставин, є відображенням основ прийняття рішень в рамках НАТО в цілому, що було за0
кріплено Північноатлантичним договором 1949 року. В цьому надзвичайно короткому до0
кументі було передбачено лише одну формальну структуру для прийняття рішень, а саме —
Північноатлантичну раду. Сама Рада перебирає на себе відповідальнісь за створення будь0
яких додаткових структур чи форумів.
Зібравшись 17 вересня 1949 року на своє перше засідання (кожну країну було представлено
міністром закордонних справ), Рада встановила рамки виконання цивільних та військових
аспектів Договору. Було прийнято рішення проводити офіційні засідання раз на рік, а в пере0
рвах між ними скликати робочі зустрічі, якщо цього вимагатимуть обставини. За умови,
коли будь0яка країна0член відчуває, що її територіальна цілісність, політична незалежність
або безпека може опинитися під загрозою, посилаючись при цьому на статті 4 або 5 Догово0
ру, які передбачають надання їй допомоги країнами — членами Альянсу, Рада, безумовно, може
скликати термінове засідання.
Рада започаткувала два органи на рівні міністрів (Оборонний комітет та Комітет з фінан0
сово0економічних питань оборони), а також низку інших постійних органів, включаючи
Військовий комітет, до складу якого входять начальники штабів країн0членів.

У 1951 році структуру, що перебувала під юрисдикцією Ради, було знову змінено. Рада стала
єдиним форумом на рівні міністрів у рамках Альянсу. Статус Ради представників держав
було посилено, і таким чином ця група осіб стала, по суті, робочою структурою, яка надава0
ла змогу Альянсові приймати рішення. Водночас було створено Міжнародний штаб, який фінан0
сувався із спільного бюджету, до якого всі країни0члени робили свої внески з метою здійснення
підготовки до виконання тієї чи іншої роботи та доведення її до кінця.
Нинішня Північноатлантична рада бере свій початок від Ради представників держав. У 1952
році Рада прийняла рішення щодо своєї подальшої реорганізації, перетворивши Раду пред0
ставників держав у постійний орган. Щоб надати їй можливість постійно функціонувати
та успішно виконувати свої повноваження в плані прийняття рішень, уряд кожної країни
призначає постійного представника на рівні посла, якому допомагає національна делегація
радників та експертів.
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Через рік після заснування Альянсу стало очевидним, що нечасті зустрічі міністрів закордонних
справ є недостатніми для контролю та нагляду за створеними цивільними та військовими орга0
нами. Для виконання директив Північноатлантичної ради НАТО та координації роботи підлег0
лих їй органів було створено цивільний орган, відомий під назвою Рада представників держав.

Основна структура діяльності Ради та її остаточні повноваження щодо прийняття всіх
рішень НАТО залишаються незмінними з 1952 року. Представницький рівень може дещо
змінюватися, але це ніяким чином не впливає на законність рішень, які відбивають погляди
кожного уряду та згоду між ними щодо втілення й доведення до кінця всього того, з приводу
чого було досягнуто рішення.
Порядок роботи, за яким працює Рада, складався протягом багатьох років і передбачає ре0
гулярні щотижневі засідання постійної Ради і, як правило, частіші засідання, в яких беруть
участь посли країн — членів НАТО. Далі відбуваються зустрічі на рівні міністрів за участю
міністрів закордонних справ та міністрів оборони з інтервалом принаймні у шість місяців
та окремі зустрічі на рівні глав держав та урядів. Подібний розклад роботи застосовується
й щодо інших форумів, які проходять під егідою НАТО, включаючи Раду євро0атлантичного
партнерства (РЄАП), Постійну спільну раду Росія — НАТО (ПСР), Комісію Україна — НАТО
та Групу країн середземноморського співробітництва.
Перша зустріч Північноатлантичної ради на рівні саміту відбулася в Парижі у грудні 1957
року. Після того протягом багатьох років саміти ПАР не проводилися, і лише в травні 1975
року в Брюсселі відбувся другий саміт ПАР. Наступні саміти проводилися в Лондоні (тра0
вень 1977 року), у Вашингтоні (травень 1978 року) та Бонні (червень 1982 року). Ще чо0
тири зустрічі відбулися в Брюсселі в листопаді 1985 року, в березні 1988 року, в травні
1989 року та в грудні 1989 року. У липні 1990 року НАТО провело в Лондоні свій перший
саміт після закінчення холодної війни. Три наступних саміти проходили в Римі (листопад
1991 року), в Брюсселі (січень 1994 року) та в Мадриді (липень 1997 року), на яких було
закладено підвалини для трансформації Альянсу та його адаптації до нових проблем епо0
хи, що настала після закінчення холодної війни.
Вашингтонський саміт, що проходив на відзначення 500х роковин Альянсу та вступу до НАТО
трьох нових країн0членів, став другим самітом НАТО в столиці Сполучених Штатів Америки.
Там також пройшло п’ятнадцяте офіційне засідання Північноатлантичної ради на рівні саміту.

ХРОНОЛОГІЯ САМІТІВ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОЇ РАДИ
ПАРИЖ, 16017 ГРУДНЯ 1957 РОКУ
Підтвердження принципів, цілей та єдності Атлантичного альянсу. Вдосконалення коорди0
нації та організації сил НАТО, а також механізмів політичних консультацій. Визнання не0
обхідності тісніших економічних зв’язків та співробітництва у дусі статті 2 Договору, яка
передбачає усунення конфліктів у міжнародній економічній політиці та сприяння економі0
чному співробітництву.
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БРЮССЕЛЬ, 26 ЛИПНЯ 1974 РОКУ
Підписання Декларації про атлантичні відносини, яку було затверджено міністрами закор0
донних справ НАТО в Оттаві 19 червня, ще раз підтвердило відданість країн — членів Аль0
янсу цілям та цінностям Договору під час святкування 250ї річниці з дня його підписання.
Проведення консультацій з питань відносин між Сходом та Заходом під час підготовки до
переговорів на вищому рівні між Сполученими Штатами Америки та Радянським Союзом з
питань обмежень стратегічної ядерної зброї.
БРЮССЕЛЬ, 29030 ТРАВНЯ 1975 РОКУ
Підтвердження фундаментального значення Альянсу та згуртованості країн — членів НАТО перед
лицем міжнародного економічного тиску слідом за нафтовою кризою 1974 року. Надання підтрим0
ки задля успішного завершення переговорів у рамках Конференції з безпеки та співробітництва в
Європі (КБСЄ), що привело до підписання Гельсінського Заключного акта в серпні 1975 року.
ЛОНДОН, 10011 ТРАВНЯ 1977 РОКУ
Започаткування процесу досліджень далекосяжних тенденцій у відносинах між Сходом та
Заходом та довгострокової програми оборони (ДСПО), спрямованої на поліпшення оборон0
ного потенціалу країн — членів НАТО.
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ВАШИНГТОН, 30031 ТРАВНЯ 1978 РОКУ
Аналіз результатів далекосяжних ініціатив, прийнятих на Лондонському саміті 1977 року.
Підтвердження вірності похідних цілей Альянсу в плані дотримання безпеки в період роз0
рядки напруги між Сходом та Заходом. Ухвалення 3% планового показника щодо зростан0
ня оборонних видатків.
БОНН, 10 ЧЕРВНЯ 1982 РОКУ
Вступ до НАТО Іспанії.
Ухвалення Боннської декларації, яка визначила програму миру в умовах свободи, що скла0
дається із шести пунктів. Опублікування заяви Альянсу про цілі та політику контролю над
озброєнням, про роззброєння та заяви про об’єднану оборону НАТО.
БРЮССЕЛЬ, 21 ЛИСТОПАДА 1985 РОКУ
Спеціальне засідання Північноатлантичної ради для консультацій з Президентом Рейга0
ном про позитивні результати Женевського саміту між США та СРСР щодо контролю над
озброєнням та про інші напрями співробітництва.
БРЮССЕЛЬ, 203 БЕРЕЗНЯ 1988 РОКУ
Підтвердження мети та принципів Альянсу, а також його цілей щодо відносин між Сходом
та Заходом. Ухвалення проекту заходів задля зміцнення стабільності в усій Європі шляхом
переговорів про контроль над звичайним озброєнням.
БРЮССЕЛЬ, 29030 ТРАВНЯ 1989 РОКУ
Декларація з нагоди відзначення 400ї річниці Алянсу, в якій визначено завдання Алянсу в плані
політики та його цілі в плані безпеки на 900ті роки, спрямовані на збереження системи
оборони Альянсу, запровадження нових ініціатив у плані контролю над озброєнням, зміцнення
процесу політичних консультацій, поліпшення співробітництва між Сходом та Заходом
та подолання складних проблем глобального значення. Ухвалення Всеосяжної концепції кон0
тролю над озброєнням та концепції роззброєння.
БРЮССЕЛЬ, 4 ГРУДНЯ 1989 РОКУ
На фоні корінних змін в Центральній та Східній Європі та перспектив щодо припинення
розмежування Європи Президент США Джордж Буш проводить консультації з керівниками
країн — членів НАТО після зустрічі у верхах з Президентом СРСР Горбачовим, яка відбулася
на Мальті. Під час зустрічі у верхах на Мальті керівники держав — учасниць Варшавського
договору засудили вторгнення в 1968 році радянських військ до Чехословаччини та зреклися
брежнєвської доктрини обмеженого суверенітету.
ЛОНДОН, 6 ЛИПНЯ 1990 РОКУ

РИМ, ЛИСТОПАД 1991 РОКУ
Оприлюднення нової Стратегічної концепції Північноатлантичного альянсу та Римської
декларації про мир і співробітництво, а також заяв про події в Радянському Союзі та про
ситуацію в Югославії.
БРЮССЕЛЬ, СІЧЕНЬ 1994 РОКУ
Оприлюднення рамкового документа програми “Партнерство заради миру” та започатку0
вання ініціатив, до участі в яких було запрошено всі країни0партнери, що входять до складу
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Оприлюднення Лондонської декларації про оновлений Північноатлантичний альянс, в якій
окреслено пропозиції щодо розвитку співробітництва з країнами Центральної та Східної
Європи з широкого спектра політичних та військових питань, зокрема щодо встановлення
регулярних дипломатичних зв’язків між цими країнами та НАТО.

Ради північноатлантичного співробітництва, та держави, що входять до КБСЄ. Затвердже0
но концепцію Багатонаціональних об’єднаних оперативно0тактичних сил, надано підтрим0
ку розвиткові власне Європейської системи безпеки та оборони. Підтвердження готовності
Альянсу нанести авіаудари на підтримку виконання завдань ООН у Боснії та Герцеговині. Інтен0
сифікація зусиль, спрямованих проти розповсюдження зброї масового знищення. Підтвердження,
що Альянс залишається відкритим для членства інших європейських країн.
МАДРИД, ЛИПЕНЬ 1997 РОКУ
Запрошення Польщі, Угорщині та Чеській Республіці розпочати переговори про вступ до НАТО.
Підтвердження з боку НАТО політики відкритих дверей для вступу нових членів. Визнання
досягнень та зобов’язань, що випливають із Основоположного акта Росія — НАТО.
Підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО.
Рішення про оновлення Стратегічної концепції Альянсу.
Спеціальна Декларація про становище в Боснії та Герцеговині.
ВАШИНГТОН, 23024 КВІТНЯ 1999 РОКУ

Äîäàòêè

Відзначення 500ї річниці Альянсу.
Оприлюднення Вашингтонської декларації.
Робочі сесії та заява з приводу кризи в Косовому. Обговорення ініціатив, які стосуються ста0
більності Південно0Східної Європи в майбутньому.
Ухвалення Стратегічної концепції альянсу. Прийняття Плану отримання членства в НАТО.
Схвалення політики, спрямованої на посилення партнерства та збільшення його опера0
тивного виміру, а також започаткування Ініціативи оборонних можливостей.
Спільна ініціатива щодо вирішення проблем стосовно зброї масового знищення (ЗМЗ).
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КОРОТКИЙ ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ
СКОРОЧЕНЬ ТА СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ
АФОР (AFOR)
Албанські сили (Albania force). Сили, визначені Альянсом для підтримки гуманітарних
зусиль в Албанії під час Косовської кризи.
Звичайні збройні сили в Європі (ЗЗСЄ)
Договір про звичайні збройні сили в Європі (Conventional Forces in Europe treaty) — це
великий договір з питань контролю над озброєнням, який є наріжним каменем європейської без0
пеки. Понад 58 000 одиниць військової техніки було знищено в Європі країнами — членами
НАТО та членами колишньої Організації Варшавського договору з моменту підписання договору
ЗЗСЄ у1990 році. У березні 1999 року було досягнуто угоди між Росією, НАТО та іншими євро0
пейськими державами з усіх головних питань стосовно цього договору, і таким чином було відкри0
то шлях до своєчасної адаптації Договору ЗЗСЄ напередодні саміту Організації з питань безпеки
та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Стамбулі в листопаді 1999 року.
РЄАП (EAPC)
Рада євроатлантичного партнерства (The EuroAtlantic Partnership Council). Створена
в травні 1997 року як наступниця Північноатлантичної ради співробітництва, РЄАП доповнює
програму “Партнерство заради миру” (ПЗМ) та забезпечує універсальну базу для розширеного
політичного виміру ПЗМ і тіснішого практичного співробітництва. Вона об’єднує представників
країн — членів НАТО та країн0партнерів — усього 44 країни. У квітні 1999 року у Вашингтоні
відбувся саміт РЄАП за участю глав держав та урядів країн, що входять до РЄАП.
ЄСБО (ESDI)
Власне Європейська система безпеки й оборони (European Security and Defence Identity).
Метою розробки власне Європейської системи безпеки й оборони в рамках Альянсу є надання
можливостей усім європейським країнам — членам НАТО послідовніше та ефективніше ро0
бити свій внесок в НАТО, що є проявом їх спільної відповідальності, і зміцнювати трансат0
лантичне партнерство, водночас надаючи їм можливість діяти спільно в європейському кон0
тексті. ЄСБО є суттєвою часткою процесу адаптації структур Альянсу до нових умов.

ПАР (NAC)
Північноатлантична рада (North Atlantic Council), куди входять представники країн —
членів Альянсу, є найвищим органом Альянсу, що розробляє та приймає рішення. Засідання
ПАР проходять регулярно в Брюсселі на рівні послів та принаймні двічі на рік – на рівні
міністрів закордонних справ, а інколи, як це було, наприклад, на Вашингтонському саміті, —
на рівні глав держав та урядів.
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КФОР (KFOR)
Сили в Косовому – Багатонаціональні сили, створені в Косовому під егідою ООН відповідно до
Резолюції Ради Безпеки ООН за номером 1244 від 10 червня 1999 року. Передову оперативну
групу КФОР було дислоковано НАТО в колишній Югославській Республіці Македонії в очікуванні
врегулювання конфлікту. Ці війська було передано під оперативний контроль командувача кор0
пусом швидкого реагування (КШР) командування об’єднаними збройними силами НАТО в Європі
з самого початку військово0повітряної кампанії НАТО наприкінці березня. Поступово їх було
перепідпорядковано під виконання гуманітарних завдань у відповідь на ескалацію кризи з біжен0
цями. Коли до регіону було надіслано додаткові сили, сили КФОР почали виконувати життєво
важливі завдання з надання безпосередньої допомоги біженцям у колишній Югославській Республіці
Македонії, а також щодо сприяння міжнародним гуманітарним організаціям.

НАТО (NATO)
Організація Північноатлантичного договору (North Atlantic Treaty Organisation),
створена відповідно до Вашингтонського договору в квітні 1949 року як система колектив0
ної оборони Заходу. У березні 1999 року до цієї організації вступили три нових члени, довів0
ши таким чином загальне число країн — членів НАТО до 19. З самого початку 900х років
країни — члени Альянсу провели великі скорочення своїх збройних сил та пристосували
структуру військового командування Альянсу до виконання в майбутньому нових функцій
та завдань з врегулювання криз, проведення миротворчих операцій та підтримання миру.
Вони активно співпрацюють з тими європейськими країнами, що не є членами НАТО, через
програму “Партнерство заради миру”. У травні 1997 року з Російською Федерацією було
підписано Основоположний акт Росія — НАТО. В липні 1997 року НАТО підписало Хартію
про особливе партнерство з Україною. У квітні 1999 року на Вашингтонському саміті НАТО
відсвяткувало свою 500ту річницю.
ПСР Росія — НАТО (NATO0Russia PJC)
Постійна спільна рада (Permanent Joint Council) – це орган, який було створено згідно
з Основоположним актом Росія — НАТО, підписаним у травні 1997 року. Основоположний
акт передбачає регулярні засідання ПСР на рівні послів від країн — членів НАТО та від Росії,
а також засідання на рівні міністрів закордонних справ, які проводяться двічі на рік. ПСР є
місцем зустрічей для консультацій, співробітництва та досягнення консенсусу під час обго0
ворення політичних питань та питань безпеки.
Після того як Альянсом було розпочато військово0повітряні операції з метою покласти
край конфлікту в Косовому, Росія призупинила свою участь у цьому форумі. Альянс висло0
вив своє розчарування з приводу цього рішення, визнавши при цьому наявність спільних інте0
ресів з Росією стосовно досягнення політичного врегулювання кризи в Косовому. Країни НАТО
продовжували тісно співпрацювати з Росією в контексті дипломатичних ініціатив з ме0
тою завершення конфлікту в Косовому.
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Комісія Україна — НАТО (NATO – Ukrainian Commission) – це орган, створений згідно
з умовами Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО. Комісія засідає при0
наймні двічі на рік з метою аналізу прогресу, досягнутого в розвитку взаємин між Україною
та НАТО. 24 квітня 1999 року у Вашингтоні відбувся саміт глав держав та урядів країн —
членів Альянсу та України.
ОБСЄ (OSCE)
Організація з питань безпеки та співробітництва в Європі (Organization for Security
and Cooperation in Europe), раніше відома під назвою Конференція з питань безпеки та
співробітництва в Європі (КБСЄ), спочатку була суто політичним процесом, завдяки яко0
му було визначено основоположні принципи, що регулюють правила поведінки в міжнарод0
них справах з метою зниження напруги та зміцнення довіри між державами. Нині це орга0
нізація, до якої входить 55 країн0членів, включаючи всю Європу, Канаду та Сполучені Штати
Америки. ОБСЄ виступала спостерігачем під час організації та проведення виборів у Боснії0
Герцеговині, а також організувала наприкінці 1998 та на початку 1999 року міжнародну
Верифікаційну місію в Косовому, яка перевіряла дотримання резолюцій Ради Безпеки ООН з
питань Косовської кризи. Інспекторів ОБСЄ було відкликано після провалу в березні 1999
року переговорів, спрямованих на політичне врегулювання.
ППОС (PARP)
Процес планування та огляду сил ПЗМ (PfP Planning and Review Process) було запо0
чатковано як окремий вид діяльності в рамках програми “Партнерство заради миру”
для тих країн0партнерів, котрі бажають брати в ньому участь. Метою цього процесу є
заохочення прозорості у військовому плануванні, а також розвиток оперативної суміс0
ності збройних сил країн0партнерів з силами країн НАТО шляхом розробки та перегляду
взаємно узгоджених планових завдань. У цьому процесі нині беруть участь сімнадцять
країн0партнерів.
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ПЗМ (PFP)
Партнерство заради миру (Partnership for Peace). Започатковане в січні 1999 року, про0
грама “Партнерство заради миру” надає країнам0партнерам можливість брати участь
спільно з НАТО в окремих програмах співробітництва з питань безпеки, спеціально розроб0
лених з урахуванням індивідуальних потреб країн0партнерів. Сюди входять такі види діяль0
ності, як військові навчання та операції на випадок надзвичайних ситуацій. Цю програму
посилено з метою надання партнерам більшої участі в процесі планування подальших про0
грам та в здійсненні керівництва ними.
ВГК ОЗС НАТО в Європі та ВГК ОЗС НАТО на Атлантиці (SACEUR and SACLANT)
Верховний головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО в Європі та Вер
ховний головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО на Атлантиці (The
Supreme Allied Commander Europe and The Supreme Allied Commander Atlantic). Це два
головних командувачі, які відповідають за інтегровану військову структуру Альянсу.
СФОР та ІФОР (SFOR and IFOR)
Стабілізаційні сили — СФОР (Stabilization Force – SFOR) було розгорнуто в Боснії0
Герцеговині, починаючи з грудня 1996 року, в рамках зусиль, спрямованих на підтримання
Дейтонської мирної угоди в колишній Югославії. Вони замінили Сили імплементації – ІФОР
(Implementation Force – IFOR), що відповідали за виконання військових аспектів Мирної
угоди. Понад 35 країн, як членів НАТО, так і тих, що не входять до НАТО, виділили свої
війська для СФОР, загальна чисельність яких становить понад 30 000.
Штаб ВГК ОЗС НАТО в Європі (SHAPE)
Штаб Верховного головнокомандувача об’єднаними збройними силами НАТО в Європі
(Supreme Headquarters Allied Powers Europe). Штаб командування об’єднаними зброй0
ними силами НАТО в Європі розташований поблизу містечка Монс, в Бельгії.
Стратегічна концепція (Strategic Concept) — це авторитетне викладення цілей Альян0
су, яке забезпечує керівництво високого рівня щодо застосування політичних та військових
засобів з метою досягнення визначених цілей. В Стратегічній концепції викладено логічне
обгрунтування Альянсу та його діяльності. Стратегічна концепція є орієнтиром для військо0
вих органів НАТО, яким вона вказує на напрями розвитку військових спроможностей та
шляхи підготовки до можливих операцій. Стратегічну концепцію було вперше опублікова0
но у 1991 році. Останній варіант Стратегічної концепції було схвалено й опубліковано на
Вашингтонському саміті в 1999 році.
Крім того, враховуючи розвиток політичних та військових подій після 1991 року, у Стра0
тегічній концепції підтверджено зобов’язання Альянсу дотримуватися принципів забезпе0
чення колективної оборони та трансатлантичного зв’язку.
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ЗЄС (WEU)
Західноєвропейський союз (Western European Union) було створено з самого початку
відповідно до Брюссельського договору 1948 року. Нині він налічує 10 країн0членів, кожна з
яких є водночас членом НАТО. До ЗЄС входять також країни на правах асоційованого член0
ства (члени НАТО, що не входять до Європейського союзу) та асоційовані країни0партнери
(країни, що не входять ні до Європейського союзу, ні до НАТО). ЗЄС відновив свою діяльність
у 1984 році з метою вироблення власне європейського характеру спільної оборони та зміцнен0
ня європейського вектора Альянсу.

