
76. Ра зам з гэ тым ад ным з прыя-
ры тэт ных кі рун каў дзей нас ці ўпаў на-
ва жа ных дзяр жаў ных ор га наў з'яў-
ля ец ца пра фі лак ты ка кі берз ла чын-
нас ці, за сна ва ная на па пу ля ры за цыі 
ся род на сель ніц тва, перш за ўсё мо-
ла дзі, не цяр пі мас ці да аса цы яль ных 
па во дзі наў у ін фар ма цый най пра сто-
ры, пра вя дзен ні рас тлу ма чаль най 
ра бо ты ў СМІ і сет цы Ін тэр нэт у мэ-
тах фар мі ра ван ня бяс печ най на цы я-
наль най ін фар ма цый най эка сіс тэ мы. 
Для па вы шэн ня пра ва свя до мас ці і 
зні жэн ня ўраз лі вас ці ад кі бе ра так 
пра во дзіц ца на ву чан не гра ма дзян 
ас но вам па во дзі наў у ін фар ма цый-
най сфе ры.

РАЗ ДЗЕЛ VІ
ЗА БЕС ПЯ ЧЭН НЕ БЯС ПЕ КІ 

ІН ФАР МА ЦЫЙ НЫХ 
РЭ СУР САЎ

ГЛА ВА 20

Аб умоў ле насць мер па за бес-
пя чэн ні бяс пе кі ін фар ма цый ных 
рэ сур саў

77. З'яў лен не шы ро кіх і да ступ-
ных маг чы мас цяў для збо ру, за ха-
ван ня і апра цоў кі вя лі ка га аб' ёму 
да ных, ства рэн не тэх на ло гій пра мо-
га до сту пу да ін фар ма цыі аб умоў лі-
ва юць не аб ход насць раз гля даць яе 
як са ма стой ны і каш тоў ны рэ сурс. 
Ін фар ма цый ныя рэ сур сы ста но вяц-
ца пры яры тэт ным аб' ек там зла чын-
стваў і кі бе рін цы дэн таў, пад вяр га-
юц ца вы кра дан ню, ма ды фі ка цыі, 
зні шчэн ню, бла кі ра ван ню і ін шым 
уз дзе ян ням.

78. Па вы ша ец ца зна чэн не тэх ніч-
най аба ро ны ін фар ма цыі аб ме жа-
ва на га рас паў сюдж ван ня, у той час 
як срод кі вы кра дан ня, не за кон на га 
бла кі ра ван ня і ін ша га ўздзе ян ня на 
ін фар ма цый ныя рэ сур сы ўні вер саль-
на пры мя ня юц ца ў па лі тыч ных, ва ен-
ных, раз вед валь ных, эка на міч ных, 
зла чын ных і ін шых мэ тах.

Множ ныя па гро зы і ры зы кі не за-
кон на га і не аб грун та ва на га ўмя шан-
ня ў пры ват нае жыц цё гра ма дзян, 
вы кра дан не пер са наль ных да ных, 
кам пра ме та цыя рэ кві зі таў до сту пу 
і за ліш няе пра фі ля ван не зву жа юць 
аса біс тую пра сто ру ча ла ве ка і па ру-
ша юць яе пры ват насць. Рас крыц цё 
аса біс тай ін фар ма цыі ста ла не ад' ем-
ным ат ры бу там ка рыс лі вых зла чын-
стваў і зла чын стваў су праць асо бы.

Фар мі ру ец ца не ле галь ны ры нак 
баз і бан каў да ных, по пыт на якія 
абумоў лі вае вы кра дан не ін фар ма-
цый ных ма сі ваў, якое су пра ва джа ец-
ца па ру шэн нем аў тар скіх пра воў.

ГЛА ВА 21

Асноў ныя кі рун кі за бес пя-
чэн ня бяс пе кі ін фар ма цый ных 
рэ сур саў

79. Асноў ны мі кры ні ца мі па гроз у 
га лі не за бес пя чэн ня бяс пе кі ін фар-
ма цый ных рэ сур саў у Рэс пуб лі цы Бе-
ла русь трэ ба раз гля даць дзей насць 
асоб ных асоб, зла чын ных груп, ня доб-
ра сум лен ных ай чын ных і за меж ных 
ар га ні за цый, аб' яд нан няў ці су поль-
нас цяў, на кі ра ва ную на атры ман не 
не пра ва мер на га до сту пу да гэ тых рэ-
сур саў у па лі тыч ных, ва ен ных, ка мер-
цый ных, аса біс тых і ін шых мэ тах, які 
ажыц цяў ля ец ца ў абы ход уста ноў ле-
на га па рад ку або на су пе рак агуль на-
пры ня тым нор мам ма ра лі, а так са ма 
па ру шэн не функ цы я на ван ня ін фар ма-
цый най інф ра струк ту ры.

80. Асноў най мэ тай дзяр жаў най 
па лі ты кі ў га лі не за бес пя чэн ня бяс-
пе кі ін фар ма цый ных рэ сур саў з'яў-
ля ец ца за ха ван не іх да ступ нас ці, 
цэ лас нас ці і кан фі дэн цы яль нас ці.

81. Сіс тэ ма за бес пя чэн ня бяс-
пе кі ін фар ма цый ных рэ сур саў за-
сна ва на на стра тэ гіч ным прын цы пе 
за ха ван ня ба лан су сва бо ды ін фар-
ма цыі і пра ва на тай ну, га ран ты ях 
дзяр жа вы на рас паў сюдж ван не 
або пра да стаў лен не агуль на да-
ступ най ін фар ма цыі. 

(Заканчэнне. 

Пачатак на 5—7-й стар.)

Дзяр жа ва за бяс печ вае па шы рэн не 

бяс печ на га до сту пу да ін фар ма-

цый ных рэ сур саў доб ра сум лен ных 

ка рыс таль ні каў, раз віц цё сэр ві саў 

якас на га і зруч на га пра да стаў лен ня 

ін фар ма цыі, удас ка на лен не сіс тэм 

яе да ных.

82. На гэ тым эта пе не аб ход на 

га лоў ным чы нам за бяс печ ваць на-

дзей ную і ўсе ба ко ва аб умоў ле ную 

аба ро ну ін фар ма цыі аб ме жа ва на га 

рас паў сюдж ван ня, бяс пе ку пер са-

наль ных да ных і дзяр жаў ных ін фар-

ма цый ных рэ сур саў.

ГЛА ВА 22

Аба ро на дзяр жаў най і служ бо-

вай тай ны

83. Бяс пе ка да ных, ад не се ных да 

дзяр жаў най або служ бо вай тай ны, 

за бяс печ ва ец ца ў ад па вед нас ці з 

на цы я наль ным за ка на даў ствам аб 

дзяр жаў ных сак рэ тах. Пры да па мо-

зе пра ва вой за ба ро ны аб мя жоў ва-

ец ца аба ра чэн не ін фар ма цыі, якая 

ўтрым лі вае звест кі, ад не се ныя да 

дзяр жаў ных сак рэ таў, атры ман не 

асо ба мі сак рэт ных звес так. Вы-

клю ча юц ца за хоў ван не і апра цоў ка 

звес так у агуль на да ступ ных фор-

мах, у тым лі ку ў ін фар ма цый ных 

сіс тэ мах, якія ма юць до ступ у сет ку 

Ін тэр нэт і ін шыя ад кры тыя кам п'ю-

тэр ныя сет кі. Уво дзіц ца ад каз насць 

за па ру шэн не пра ва вой за ба ро ны і 

прад пі сан няў у сфе ры дзяр жаў ных 

сак рэ таў.

84. Ра зам з гэ тым ад ня сен не 

ін фар ма цыі да дзяр жаў ных сак-

рэ таў з'яў ля ец ца вы ключ ным пра-

вам стро га вы зна ча на га пе ра лі ку 

дзяр жаў ных ор га наў і ар га ні за цый і 

ажыц цяў ля ец ца на пад ста ве ацэн кі 

шко ды (уро ну) ад вы да ван ня, вы кра-

дан ня або стра ты та кой ін фар ма цыі. 

Ар га ні за цый ныя, ма тэ ры яль ныя і ін-

шыя вы дат кі на за бес пя чэн не аба-

ро ны гэ тай ін фар ма цыі не мо гуць 

пе ра вы шаць на зва най шко ды (уро-

ну), вы сно вы аб маг чы мас ці і па ме-

ры якой ро бяц ца на асно ве кан крэт-

ных па каз чы каў (ін ды ка та раў) або 

пры ня тых прак тык.

Дзяр жа ва зы хо дзя чы з прэ зумп-

цыі сва бод на га рас паў сюдж ван-

ня ін фар ма цыі, а так са ма з мэ тай 

па вы шэн ня ад кры тас ці са цы яль-

на-эка на міч ных і ін шых гра мад скіх 

ад но сін за ці каў ле на ў пас ля доў ным 

па мян шэн ні коль кас ці дзяр жаў ных 

ор га наў і ар га ні за цый, на дзе ле ных 

паў на моц тва мі за сак рэч ван ня ін-

фар ма цыі, і агуль на га аб' ёму дзяр-

жаў ных сак рэ таў з ад на ча со вай 

га ран та ва на эфек тыў най аба ро най 

звес так, якія ахоў ва юц ца. Пры гэ-

тым не да пус ка ец ца па шы рэн не або 

ўзмац нен не жорст кас ці рэ жым ных 

мер, не абумоў ле нае сіс тэм ны мі не-

да хо па мі ў сфе ры аба ро ны дзяр жаў-

ных сак рэ таў, якія па цяг ну лі шкод-

ныя на ступ ствы.

85. Уз ні кае не аб ход насць адап та-

цыі ін сты ту та тай наў да раз віц ця ін-

фар ма ты за цыі. Ра зам з ар га ні за цый-

на-пра ва вы мі ме ра мі за бес пя чэн ня 

бяс пе кі ін фар ма цыі ўзрас тае ро ля 

яе аба ро ны і тэх ніч ны мі ме та да мі. 

У га лі не тэх ніч ных і крып та гра фіч-

ных ме та даў аба ро ны дзяр жаў ных 

сак рэ таў мак сі маль на ўліч ва юц ца 

на яў ныя звест кі аб срод ках, ме та-

дах, тэх на ло гі ях атры ман ня не санк-

цы я на ва на га до сту пу да ін фар ма-

цый ных рэ сур саў, якія ахоў ва юц ца, 

вы ні кі апе ра тыў на-вы шу ко вай і 

контр раз вед валь най дзей нас ці, на-

ву ко вых да сле да ван няў і во пыт ных 

рас пра цо вак, а так са ма ўсе ба ко выя 

ве ды ў га лі не су час ных ІКТ і асаб-

лі вас ці аб ста ноў кі ў сфе ры на цы я-

наль най бяс пе кі.

Дзяр жаў ныя ор га ны, на дзе ле ныя 

паў на моц тва мі па вы зна чэн ні па рад-

ку аба ро ны дзяр жаў ных сак рэ таў ад 

уцеч кі па тэх ніч ных ка на лах, за бяс-

печ ва юць яго адэ кват насць і су раз-

мер насць маг чы мым ры зы кам.

ГЛА ВА 23

Бяс пе ка ін фар ма цыі аб ме жа-

ва на га рас паў сюдж ван ня і аба ро-

на пер са наль ных да ных

86. У ад па вед нас ці з нар ма тыў ны мі 

пра ва вы мі ак та мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

ажыц цяў ля юц ца фар мі ра ван не і аба-

ро на служ бо вай ін фар ма цыі аб ме жа-

ва на га рас паў сюдж ван ня, а так са ма 

аба ро на ін фар ма цыі, якая скла дае 

ка мер цый ную, пра фе сій ную, бан каў-

скую і ін шую тай ну, якая ахоў ва ец ца 

за ко нам, ін фар ма цыі аб пры ват ным 

жыц ці фі зіч най асо бы, пер са наль ных 

да ных, ін шай ін фар ма цыі, до ступ да 

якой аб ме жа ва ны за ка на даў чы мі ак-

та мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

87. Ва ўмо вах фі зіч най не маг-

чы мас ці і не мэ та згод нас ці цал кам 

ад дзя ліць ін фар ма цый ныя сіс тэ мы і 

рэ сур сы, якія змя шча юць гэ тыя да-

ныя, ад сет кі Ін тэр нэт і ін шых се так 

агуль на да ступ на га ка ры стан ня фі-

зіч ным і юры дыч ным асо бам не аб-

ход на ажыц цяў ляць не аб ход ныя пра-

ва выя, ар га ні за цый на-рас па рад чыя і 

тэх ніч ныя ме ры, якія за бяс печ ва юць 

мі ні мі за цыю коль кас ці кі бе рін цы дэн-

таў і шко ды ад іх у гэ тых сіс тэ мах.

88. Дзяр жа ва ў сваю чар гу па-

він на ўдас ка наль ваць па тра ба ван ні 

да аба ро ны ін фар ма цыі, у тым лі ку 

пра цяг ваць раз віц цё сіс тэ мы па цвяр-

джэн ня ад па вед нас ці срод каў тэх-

ніч най і крып та гра фіч най аба ро ны 

ін фар ма цыі, а так са ма лі цэн за ван ня 

дзей нас ці ў га лі не тэх ніч най аба ро ны 

ін фар ма цыі.

89. Да сяг нен не аба ро не нас ці 

пер са наль ных да ных за бяс печ вае 

ўзва жа ная дзяр жаў ная па лі ты ка па 

вы зна чэн ні па тра ба ван няў да раз на-

стай ных суб' ек таў ін фар ма цый ных 

ад но сін, якія ажыц цяў ля юць збор, 

апра цоў ку і за ха ван не гэ тых да ных.

Ува га дзяр жа вы за ся родж ва ец ца 

на ўдас ка на лен ні нар ма тыў най пра-

ва вой ба зы ў гэ тай га лі не. Дзяр жаў-

нае рэ гу ля ван не збо ру, апра цоў кі, 

пра да стаў лен ня і рас паў сюдж ван ня 

пер са наль ных да ных ажыц цяў ля ец ца 

з улі кам су час на га між на род на га во-

пы ту, у тым лі ку ад па вя дае па ла жэн-

ням між дзяр жаў ных ак таў. Па ды хо ды 

да аба ро ны пер са наль ных да ных, што 

фар мі ру юц ца ў Бе ла ру сі, грун ту юц ца 

на прын цы пе «бяс пе ка па ўмаў чан ні».

90. Важ най ме рай па ўзмац нен ні 

кант ро лю ў гэ тай сфе ры з'яў ля ец ца 

функ цы я на ван не ў дзяр жа ве ўпаў-

на ва жа на га суб' ек та (суб' ек таў) па 

аба ро не пра воў фі зіч ных асоб пры 

апра цоў цы іх пер са наль ных да ных.

ГЛА ВА 24

За бес пя чэн не бяс пе кі дзяр жаў-
ных ін фар ма цый ных рэ сур саў і 
агуль на да ступ най ін фар ма цыі

91. Дзяр жа ва за бяс печ вае аба-

ро ну ін фар ма цый ных рэ сур саў, якія 

зна хо дзяц ца ў рас па ра джэн ні дзяр-

жаў ных ор га наў і ар га ні за цый, ажыц-

цяў ляе пра ва вое рэ гу ля ван не ка ры-

стан ня, ва ло дан ня і рас па ра джэн ня 

ін фар ма цый ны мі рэ сур са мі. У гэ тых 

мэ тах ства ра ец ца адзі ная сіс тэ ма 

ўлі ку і за ха ва нас ці ін фар ма цый ных 

рэ сур саў, а так са ма пры мя ня юц ца 

спе цы яль ныя пра цэ ду ры дзяр жаў-

най рэ гіст ра цыі.

92. Дзяр жаў ны мі ор га на мі ажыц-

цяў ля ец ца аба ро на агуль на да ступ-

най ін фар ма цыі ад су праць праў на га 

зні шчэн ня, ма ды фі ка цыі, бла кі ра ван-

ня пра ва мер на га до сту пу, не аб грун-

та ва на га за сак рэч ван ня, утой ван ня, 

не свое ча со ва га рас паў сюдж ван ня ці 

пра да стаў лен ня. Дзяр жа ва за бяс-

печ вае за ба ро ну цэн зу ры, га ран туе 

апе ра тыў нае да вя дзен не агуль на да-

ступ най ін фар ма цыі вы зна ча ны мі за-

ка на даў ствам спо са ба мі, па шы рае 

маг чы мас ці ад па вед ных сэр ві саў, 

рэа лі зуе кан цэп цыю «ад кры тых да-

ных». Дзяр жа ва за ці каў ле на ў пад-

тры ман ні ба лан су па між па трэ бай 

гра ма дзян у азна ям лен ні з агуль-

на да ступ най ін фар ма цы яй, іх пра-

ва на ад мо ву ад атры ман ня та кой 

ін фар ма цыі, а так са ма не аб ход нас-

цю яе аба ро ны ад су праць праў ных 

за ма хаў.

РАЗ ДЗЕЛ VІІ
МЕ ХА НІЗ МЫ РЭА ЛІ ЗА ЦЫІ 

КАН ЦЭП ЦЫІ
ГЛА ВА 25

Вы ка ры стан не па ла жэн няў 
Кан цэп цыі пры пад рых тоў цы нар-
ма тыў ных пра ва вых ак таў і ін шых 
да ку мен таў

93. Па ла жэн ні Кан цэп цыі вы ка-
рыс тоў ва юц ца пры пад рых тоў цы 
нар ма тыў ных пра ва вых ак таў, дзяр-
жаў ных пра грам, перс пек тыў ных і 
бя гу чых пла наў ра бо ты дзяр жаў ных 
ор га наў, у рэа лі за цыі пра ек таў за-
лу ча ных гра мад скіх ар га ні за цый і 
іні цы я тыў гра ма дзян, а так са ма пры 
ацэн цы ста ну на цы я наль най бяс пе-
кі і ўдак лад нен ні ін ды ка та раў гэ та га 
ста ну.

94. Рас пра цоў ка і ажыц цяў лен не 
мер у га лі не за бес пя чэн ня і ўма ца-
ван ня ін фар ма цый най бяс пе кі, якія 
ад па вя да юць гэ тай Кан цэп цыі, грун-
ту юц ца на на ву ко вым за бес пя чэн-
ні, уклю ча ю чы фун да мен таль ныя і 
пры клад ныя да сле да ван ні, і вы ні ках 
прак тыч най дзей нас ці.

95. У га лі не пра ва во га за бес-
пя чэн ня ін фар ма цый най бяс пе кі 
Кан цэп цыя слу жыць ас но вай для 
спе цы яль ных ак таў за ка на даў ства, 
якія вы зна ча юць пра ва вое ста но-
ві шча суб' ек таў за бес пя чэн ня ін-
фар ма цый най бяс пе кі, рэ гу лю юць 
дзей насць дзяр жаў ных ор га наў па яе 
за бес пя чэн ні, фар му лю юць нор мы і 
пра ві лы пра ва мер ных па во дзі наў у 
ін фар ма цый най сфе ры, не аб ход ныя 
рэг ла мен ты, аб ме жа ван ні і за ба ро-
ны, за ма цоў ва юць ін шыя нор мы па 
га ран та ван ні бяс пе кі ін фар ма цый-
най сфе ры і аба ро не нас ці ад па вед-
ных ін та рэ саў асо бы, гра мад ства і 
дзяр жа вы.

ГЛА ВА 26
Дзяр жаў на-пры ват нае парт нёр-

ства ў сфе ры за бес пя чэн ня ін фар-
ма цый най бяс пе кі

96. Эфек тыў на му вы ра шэн ню за-
дач у за бес пя чэн ні ін фар ма цый най 
бяс пе кі па він на са дзей ні чаць па ста-
ян нае мэ та на кі ра ва нае ўза е ма дзе ян-
не па між дзяр жаў ным сек та рам і ка-
мер цый ны мі ар га ні за цы я мі ў фор ме 
дзяр жаў на-пры ват на га парт нёр ства 
з мэ тай пры цяг нен ня кам пе тэн цый, 
кад раў, тэх на ло гій, ка пі та лу пры ват-
ных прад пры ем стваў, па вы шэн ня 
ад да чы вы ка ры стан ня бюд жэт ных 
срод каў і ак ты ваў прад пры ем стваў, 
су мес най рас пра цоў кі і рэа лі за цыі 
ін вес ты цый ных і ін шых пра ек таў у 
га лі не ін фар ма цый най бяс пе кі.

97. Дзяр жаў на-пры ват нае парт-
нёр ства ў га лі не за бес пя чэн ня ін-
фар ма цый най бяс пе кі раз гля да ец-
ца як юры дыч на аформ ле нае су-
пра цоў ніц тва дзяр жаў на га ор га на і 
суб' ек та гас па дар чай дзей нас ці не-
дзяр жаў най фор мы ўлас нас ці, якое 
за сна ва на на аб' яд нан ні рэ сур саў і 
раз мер ка ван ні ры зык, рэа лі зу ец ца 
для за бес пя чэн ня ін фар ма цый най 
бяс пе кі з пры цяг нен нем пры ват ных 
ін вес ты цый і кам пе тэн цый.

98. Ад ным з най важ ней шых кі-
рун каў рэа лі за цыі дзяр жаў на-пры-
ват на га парт нёр ства ў сфе ры га-

ран та ван ня ін фар ма цый най бяс пе кі 

з'яў ля ецца пад трым ка ай чын ных вы-

твор цаў пра грам на га за бес пя чэн ня 

ін фар ма цый ных сіс тэм і сіс тэм ін-

фар ма цый най бяс пе кі.

На роў ні з пе ра адо лен нем за леж-

нас ці Бе ла ру сі ад ін шых кра ін — 

вы твор цаў пра грам ных і апа рат ных 

срод каў рэа лі за цыя інф ра струк тур-

ных пра ек таў і пра ек таў, не па срэд на 

звя за ных з за бес пя чэн нем ін фар ма-

цый най бяс пе кі праз ме ха нізм парт-

нёр ства дзяр жа вы і ай чын ных пры-

ват ных кам па ній, па він на спры яць 

фар мі ра ван ню рын ка ва га по пы ту на 

ім парт аза мя шчаль ную на цы я наль-

ную ін фар ма цый на-тэх на ла гіч ную 

пра дук цыю, па вы шэн ню яе якас ці.

99. Дзяр жа ва за ці каў ле на ва ўза-

е ма дзе ян ні з ІТ-кам па ні я мі, ін тэр нэт-

пра вай да ра мі, апе ра та ра мі су вя зі і 

знеш ні мі экс пер та мі ў аб наў лен ні і 

раз віц ці ме ха ніз маў вы яў лен ня па-

гроз ін фар ма цый най бяс пе цы праз 

ІТ-аў дыт, ма ні то рынг кі бер ры зык, по-

шук ураз лі вас цяў і ак ту аль ных срод-

каў аба ро ны, вы пра цоў ку пра ві лаў 

па во дзі наў у сет цы Ін тэр нэт.

100. Дзяр жаў на-пры ват нае парт-

нёр ства спры яе пад рых тоў цы ква-

лі фі ка ва ных кад раў у га лі не ін фар-

ма цый най бяс пе кі, фар мі ра ван ню 

ак ту аль ных пра грам пад рых тоў кі ад-

па вед ных спе цы я ліс таў, ука ра нен ню 

но вых аду ка цый ных і пра фе сій ных 

стан дар таў у гэ тай сфе ры, а так са ма 

па вы шэн ню агуль най кам п'ю тар най 

аду ка ва нас ці на сель ніц тва, уклю ча-

ю чы на ву чан не лю дзей ста рэй ша га 

і ся рэд ня га ўзрос ту кам п'ю тар ным 

на вы кам, пра ві лам ка ры стан ня пер-

са наль ны мі да ны мі, умен ню бяс печ-

най ра бо ты ў сет цы Ін тэр нэт.

101. У су вя зі з транс фар ма цы яй 

гра мад скіх ад но сін у ін фар ма цый-

най сфе ры дзяр жаў на-пры ват нае 

парт нёр ства ста но віц ца най больш 

эфек тыў най ма дэл лю за бес пя чэн ня 

ін фар ма цый най бяс пе кі. У ёй дзяр-

жа ва вы зна чае мэ ты, стра тэ гіч ныя 

за да чы і рэ гу ля тыў ныя па ды хо ды, 

а біз нес-су поль насць пра да стаў ляе 

тэх на ло гіі, ве ды і рэ сур сы для вы-

ра шэн ня па стаў ле ных за дач. Пры 

гэ тым дзяр жа ва імк нец ца га ран та-

ваць тэх на ла гіч ную нейт раль насць і 

аба ро ну пры ват ных ар га ні за цый (і іх 

ін вес ты цый) ад маг чы мых ры зык.

ГЛА ВА 27

Удзел Рэс пуб лі кі Бе ла русь у за-
бес пя чэн ні між на род най ін фар ма-
цый най бяс пе кі

102. Мэ тай за бес пя чэн ня між-

на род най ін фар ма цый най бяс пе кі 

з'яў ля ец ца вы яў лен не, па пя рэ джан-

не і нейт ра лі за цыя знеш ніх ры зык, 

вы клі каў і па гроз ін фар ма цый най 

бяс пе цы. Між на род нае су пра цоў ніц-

тва ў сфе ры ін фар ма цый най бяс пе-

кі на рэ гі я наль ным, двух ба ко вым, 

шмат ба ко вым і гла баль ным уз роў-

нях на кі ра ва на на зні жэн не ры зы кі 

вы ка ры стан ня ін фар ма цый ных і ка-

му ні ка цый ных тэх на ло гій для ажыц-

цяў лен ня ва ро жых дзе ян няў і ак таў 

агрэ сіі ў да чы нен ні да Бе ла ру сі.

103. У рам ках за бес пя чэн ня між-

на род най ін фар ма цый най бяс пе кі 

ажыц цяў ля ец ца ак тыў нае, усе ба ко-

вае, уза е ма вы гад нае між на род нае, 

у тым лі ку між ве да мас нае, су пра-

цоў ніц тва.

За бяс печ ва ец ца ўдзел Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь у між на род ных ар га-

ні за цы ях, про філь ных між на род ных 

да га во рах, двух ба ко вых ад но сі нах 

з ін шы мі дзяр жа ва мі, у ін шых фор-

мах між дзяр жаў на га су пра цоў ніц тва 

ў мэ тах фар мі ра ван ня ме ха ніз маў 

між на род на га ўза е ма дзе ян ня па су-

праць дзе ян ні па гро зам між на род най 

ін фар ма цый най бяс пе цы.

104. Га лоў ным срод кам для да-

сяг нен ня мэт за бес пя чэн ня між-

на род най ін фар ма цый най бяс пе кі 

з'яў ля юц ца пад трым ка і пра соў ван-

не ад па вед ных іні цы я тыў, якія ад па-

вя да юць на цы я наль ным ін та рэ сам 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у ін фар ма цый-

най сфе ры.

Бе ла русь пад трым лі вае пра соў-

ван не мер да ве ру ў сфе ры між на-

род най ін фар ма цый най бяс пе кі і 

вы сту пае за ад каз ныя па во дзі ны 

дзяр жаў у ін фар ма цый най сфе ры, 

якія пра ду гледж ва лі б у пер шую чар-

гу пра ду хі лен не ў ёй кан флік таў, а не 

іх урэ гу ля ван не. Дзяр жа вы па він ны 

ўстрым лі вац ца ад мэ та на кі ра ва ных 

дэ струк тыў ных ін фар ма цый ных уз-

дзе ян няў на ін шыя кра і ны, вы клю-

чаць вы ка ры стан не сва ёй тэ ры то рыі 

для ажыц цяў лен ня кі бе ра так, а так-

са ма про ці дзей ні чаць вы ка ры стан ню 

сха ва ных шкод ных функ цый і пра-

грам ных ураз лі вас цяў у пра грам на-

апа рат ных срод ках, да бі ва ю чы ся іх 

бяс пе кі для ка рыс таль ні каў.

105. Рэс пуб лі ка Бе ла русь пры мае 

ўдзел у між на род ным ін фар ма цый ным 

аб ме не на асно ве між на род ных да га-

во раў і па гад нен няў, у рам ках юрыс-

дык цыі — га ран туе яго бяс пе ку.
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