Щорічний звіт
Генерального секретаря 2011

Передмова
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агато хто запам’ятає 2011 рік як рік
затягування пасків. Однак це був також
і рік надії. Міжнародне співтовариство
об’єдналося на основі свого обов’язку бути
захисником. Велика частина арабського світу стала
на новий шлях розвитку. І європейські члени Альянсу
продемонстрували свою готовність і здатність очолити
нову операцію НАТО.
Для НАТО 2011 рік був одним із найбільш напружених
років в історії. Від Лівії до Афганістану і Косова, від
Середземного моря до Індійського океану Альянс
виконував зобов’язання захищати своє населення
і активно підтримував свої принципи і цінності. Ми
надали можливість Афганським силам безпеки
розпочати брати на себе відповідальність за
безпеку більше половини афганського населення.
Ми успішно завершили нашу Тренувальну місію,
яка допомогла зміцнити потенціал іракських сил
безпеки. 2011 рік також був важливим роком для
реформ. Ми здійснили серйозні кроки з подальшого
спрощення наших структур, посилення нашої дієвості
і скорочення наших витрат. Водночас ми посилили
наші можливості в багатьох сферах, зокрема щодо
запобігання кібернападам. Ми зміцнили наші зв’язки,
посиливши співробітництво з країнами-партнерами
в євроатлантичному регіоні, на Близькому Сході, у
Північній Африці і в Перській затоці, а також з багатьма
іншими країнами світу. Це трансатлантичний Альянс,
який попри економічну кризу ще раз продемонстрував
свою відданість, спроможність і співпрацю.
У 2011 році наша нова Стратегічна концепція
зазнала випробувань. Цей звіт – перший свого
роду – демонструє, що ми успішно це випробування
витримали.
На початку року мало кому прийшла б у голову думка
про те, що НАТО попросять захистити народ Лівії.
Проте 31 березня НАТО вдалася до швидких дій
на основі історичної Резолюції 1973 Ради Безпеки
ООН. Ми врятували безліч життів. І через сім місяців
ми успішно завершили цю місію. Коли я відвідував
Тріполі 31 жовтня, голова Національної тимчасової
ради Джаліл сказав мені: «НАТО залишиться в серцях
лівійського народу».
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Операція «Юніфайд протектор» стала однією з
найвидатніших в історії НАТО. Вона продемонструвала
потужність і гнучкість Альянсу. Європейські члени
Альянсу і Канада взяли на себе керівництво; США
надали необхідні сили і засоби; а командна структура
НАТО поєднала усі ці внески, а також внески наших
партнерів, заради однієї чіткої мети. Фактично, операція
відкрила абсолютно новий розділ співробітництва з
нашими партнерами в цьому регіоні, які закликали
НАТО до дій, а потім активно допомагали. Це також
була зразкова місія з точки зору співпраці і консультацій
з іншими організаціями, в тому числі з ООН, Лігою
арабських країн і Європейським Союзом. Скрізь НАТО
стверджувала себе як сила добра і підсилювач інших
таких сил.
Ці досягнення дають мені змогу впевнено дивитися
в 2012 рік. Звичайно, економічні виклики скоріш за
все залишатимуться домінуючим чинником і рішення,
прийняті сьогодні, можливо визначать світ на десятки
років уперед. Нашим завданням є вийти з цієї кризи,
що постала перед усіма нами, ще сильнішими, а не
слабкішими. Однак ми можемо набиратися сили від
невичерпного джерела: неподільності безпеки Північної
Америки і Європи. НАТО є інвестицією в безпеку, яка
витримала випробування часом понад шість десятиріч
і продовжує приносити усім членам Альянсу дивіденди,
рік за роком.
Ознакою 2012 року буде наш Чиказький саміт у травні.
Це стане нагодою оновити наш життєво важливий
трансатлантичний зв'язок і подвоїти наші зусилля
з більш правильного розподілу тягаря безпеки. Ми
ухвалимо важливі рішення задля того, щоб НАТО і
надалі виконувала свої зобов’язання, була спроможна
це робити і зберігала зв’язки.
Афганістан лишається нашою найбільшою
операцією, в якій беруть участь понад 130 тисяч
військовослужбовців у складі найширшої в історії
коаліції. 50 країн-членів і партнерів Альянсу сповнені
рішучості зробити так, щоб ця країна ніколи більше
не ставала базою для глобального тероризму.
Афганістан рухається в правильному напрямку, і
передача відповідальності за безпеку в руки афганців
йде на повний хід і має завершитися до кінця 2014
року. В міру того як афганські сили безпеки стають

дедалі більш упевненими і спроможними, наша роль
продовжує перетворюватися на роль підтримки,
підготовки і наставництва. Проте на Чиказькому саміті
буде продемонстровано наше прагнення зберігати
довгострокове партнерство з Афганістаном, разом з
усім світовим співтовариством, і після 2014 року.
У Чикаго ми також здійснимо заходи з удосконалення
наших можливостей. Під час нашої операції в Лівії США
надіслали важливі сили і засоби, такі як безпілотні
літаки, високоточні боєприпаси і засоби заправки
літаків у повітрі. Нам необхідно, щоб ці засоби
були більш широко доступні для членів Альянсу. В
нинішній економічній ситуації буде нелегко отримати
такі дорогі засоби. Однак це можливо, і це критично
важливо, якщо ми хочемо дієво реагувати на виклики
майбутнього. Рішення проблеми є в тому, що я називаю
«розумною обороною»: робити краще, витрачаючи
менше завдяки більш активній роботі разом. У Чикаго
ми продемонструємо справжні зобов’язання в дусі
«розумної оборони» і кожен член Альянсу зможе
зробити свій внесок у посилення його загальної
спроможності.
Система протиракетної оборони НАТО, яка покликана
захищати населення, території і війська європейських
членів Альянсу від зростаючої загрози розповсюдження
балістичних ракет, є кращим проявом «розумної
оборони» і втіленням трансатлантичної солідарності.
Ми вже досягли значного прогресу. Поряд зі значним і

поетапним внеском США серйозні заяви вже зробила
низка країн Альянсу, а саме: Туреччина, Польща,
Румунія, Іспанія, Нідерланди і Франція. Ці різноманітні
національні внески будуть поступово збиратися
воєдино в рамках спільної системи командування і
управління НАТО. Її основні елементи вже успішно
пройшли випробування і я очікую, що перші компоненти
системи будуть розміщені до Чиказького саміту.
НАТО багато інвестує у свою мережу партнерств.
Продовження співпраці між НАТО і Росією має життєво
важливе значення для безпеки євроатлантичного
регіону і усього світу. Двадцять дві країни-партнера
мають свої війська або інструкторів у Афганістані. І наша
успішна операція із захисту мирного населення Лівії не
могла б відбутися без політичної і оперативної підтримки
наших партнерів з цього регіону і з поза його меж. У
Чикаго ми віддамо належне внеску наших партнерів, які
готові і здатні розділити з нами тягар безпеки.
У Чикаго розглядатиметься виконання важливих
зобов’язань. Особиста відданість також є ключем до
успіху Альянсу. Віддані своїй справі цивільні працівники
і військовослужбовці працюють на театрах операцій
і в штабах, захищаючи 900 мільйонів громадян. Вони
працюють у складних і небезпечних умовах. Цей звіт
є передусім даниною їхній жертовності, хоробрості і
професіоналізму.

						

■

Андерс Фог Расмуссен
Генеральний секретар НАТО
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Операції НАТО – хід і перспективи

Т

МССБ виконують операції з безпеки в координації з
Афганськими національними силами безпеки (АНСБ)
і допомагають розвивати Національні сили безпеки
і їх структури, тренуючи представників Афганської
національної армії і Афганської національної поліції.
Зараз понад чверть країн світу беруть участь у МССБ,
що є справжнім доказом непохитного міжнародного
прагнення забезпечити Афганістану безпечне, стабільне
і демократичне майбутнє.

емпи і розмаїття операцій НАТО значно
посилилися після першого військового
втручання Альянсу на початку 90-х років XX ст.
Сьогодні понад 140 тисяч військовослужбовців
беруть участь у місіях на чолі з НАТО на трьох
континентах, виконуючи складні наземні, повітряні і
морські операції в усіх типах середовища.
Афганістан на сьогодні є найважливішим оперативним
завданням Альянсу. Однак 2011 рік також був
позначений виконанням завдання НАТО в Лівії, яке
продемонструвало готовність, оснащеність і здатність
Альянсу втручатися в такі кризи і те, що він повинен
бути завжди готовий це зробити.

Основною причиною присутності МССБ є гарантування
того, що ця країна ніколи вже не стане притулком для
терористів.
2011 рік став роком консолідації, зміцнення успіхів,
досягнутих у 2010 році завдяки стратегії боротьби з
тероризмом, розробленій МССБ, особливо на півдні
країни, і початку поступового переходу відповідальності
за безпеку країни від МССБ до афганських сил. У 2011
році безпека більше половини населення країни уже
забезпечувалася передусім Національною армією і
поліцією. На додаток до проведення операцій з безпеки
МССБ продовжують допомагати розбудовувати військові
і поліцейські сили країни за допомогою Тренувальної
місії НАТО-Афганістан (NTM-A). Паралельно з цим МССБ
також безпосередньо зайняті в підтримці розвитку і
відбудови Афганістану за допомогою Груп з відбудови
провінцій, що діють в усій країні.

НАТО також допомагає забезпечити мир і безпеку в
Косові і відіграє провідну роль в стабільності усього
регіону західних Балкан. Поблизу Африканського Рогу
і в Аденській затоці Альянс робить істотний внесок
у боротьбу проти піратства, допомагаючи захистити
життєво важливі для світової економіки водні шляхи до
Європи і Сходу.

Афганістан
Головна увага Міжнародних сил сприяння безпеки
на чолі з НАТО (МССБ), які мають мандат ООН,
зосереджена на забезпеченні безпеки в Афганістані.
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Джерело даних:
Мережа для місії в
Афганістані (AMN)
Об’єднана база даних обміну
інформаційними даними (CIDNE)
від 16 груд. 2011

Карта переходу відповідальності за безпеку в Афганістані для траншу 1 і 2
63°E

64°E

65°E

66°E

67°E

68°E

69°E

72°E

73°E

74°E

75°E

ТАДЖИКИСТАН

38°N

Міста:
Файзабад
Шібірган
Джалалабад
Майдан Шар
Газні
Шейг Шаран
Калаї-Нау

Фаріяб

Кундуз

Балх

Саманган

СаріПул

Бадахшан

Тахар

36°N

Джоузіян

Баглан
Нурістан

Панджшер
Баміян

Парван

Капіса

Кабул

34°N

Герат

Лагман

Вардак

Гор

Кунар

Нангархар
34°N

35°N

Бадгіс

37°N

ТУРКМЕНІСТАН

35°N

38°N

71°E

УЗБЕКИСТАН

36°N

37°N

70°E

39°N

62°E

39°N

61°E

Логар
Дайкунді

Пактія

Хост
33°N

33°N

Газні
Урузган
Фарах

Пактіка
32°N

32°N

Забул

Легенда

Гельманд

31°N

Транш 1

ІРАН

Транш 2

Німроз

Межа провінції
Межа району

30°N

ПАКИСТАН
0

50

100

30°N

31°N

Кандагар

200 км

Провінції і райони Афганістану,
оновлені станом на липень 2010
61°E

62°E

63°E

64°E

65°E

66°E

67°E

З часом зміцнення стабільності дозволило просуватися
вперед на усіх фронтах. Покращується доступ до
первинної медичної допомоги, а рівень дитячої
смертності знижується; кількість школярів – в тому
числі дівчат – зросла з менше одного мільйона в
2001 році до майже восьми мільйонів у 2011 році1;
і 5,7 мільйона біженців повернулися з Пакистану і Ірану,
що становить майже чверть населення Афганістану2.

зміцнення стабільності
дозволило просуватися
вперед на усіх фронтах
Стабільність продовжує зміцнюватися. У 2011 році
загальна кількість нападів, здійснених ворогом,
скоротилася і повстанський рух послабшав. Справді,
кількість нападів у країні зменшилася на вісім відсотків
порівняно з 2010 роком. У Гельманді кількість нападів
скоротилася на 30 відсотків, а в деяких районах на
80 відсотків. Хоча видовищні напади домінують в
ЗМІ, повстанський рух скоріше послаблюється, а не
1

Дані Світового банку.

2

Дані Бюро Верховного комісара ООН у справах біженців.
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посилюється. Об'єднані операції Національних сил
безпеки Афганістану і МССБ забезпечують постійний
тиск на повстанців у таких регіонах як південь, де він
традиційно був найсильнішим.
Попри ці досягнення багато роботи залишається
попереду. Повстанці продовжують здійснювати
масштабні напади і кампанії із залякування. Вони
вибирають як мішені високопоставлених урядовців, а
також впливових політиків і релігійних лідерів.
Перехід відповідальності: «Нова доба стабільності,
безпеки і відповідальності в Афганістані»
Прогрес в Афганістані, зокрема в аспекті підготовки
афганської армії і поліції, дозволив розпочати
повний перехід відповідальності за безпеку до
афганців. Перехід відповідальності – це процес,
завдяки якому відповідальність за безпеку
Афганістану поступово передається від МССБ під
керівництво афганців, при цьому присутність МССБ
зберігається, але роль цих військ змінюється з
бойової на роль підтримки.
Цей процес розпочався у липні 2011 року. Очікується,
що до кінця 2014 року афганські власті візьмуть під
свій контроль безпеку в усій країні. На Чиказькому
саміті в 2012 році лідери НАТО, разом з афганцями,
вирішуватимуть, яка додаткова підтримка потрібна
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Афганським національним силам безпеки для того,
щоб допомогти їм виконати свої фундаментальні
завдання. У конкретному сенсі це означатиме,
яка подальша підготовка і освіта потрібні для
забезпечення афганським військам і керівництву
навичок і підтримки, необхідних для гарантування
безпеки їхньої країни.
Керівництво Афганістану і НАТО оцінюють готовність
територій до переходу відповідальності. 21 березня,
в афганський Новий рік, президент Карзай оголосив
перші афганські райони, де розпочнеться передача
відповідальності; здійснення цієї першої хвилі
розпочалося у липні 2011 року. 27 листопада президент
оголосив другу хвилю територій, на яких розпочнеться
перехід відповідальності з грудня 2011 року. В результаті
цих рішень 50 відсотків населення житиме на територіях,
де за безпеку відповідатимуть афганці. Процес переходу
відповідальності триватиме до кінця 2014 року.
Афганські національні сили безпеки – Тренувальна
місія НАТО-Афганістан
Основні зусилля НАТО в Афганістані дедалі більше
зосереджені на підготовці і розвитку Афганської
національної армії (АНА) і Афганської національної
поліції (АНП), які сукупно називаються Афганськими
національними силами безпеки (АНСБ). У січні 2010
року афганський уряд, після дискусії з міжнародним
співтовариством, погодився збільшити чисельність
АНСБ до 305 600 осіб до жовтня 2011 року. Посилена
підтримка підготовки особового складу АНСБ, в
основному через Тренувальну місію НАТО-Афганістан
(NTM-A), дозволила афганцям досягти цього рівня як і
планувалося. Внаслідок цього повстанці мають справу
з АНСБ, чисельність яких з початку 2010 року зросла
на 110 тисяч військовослужбовців і поліцейських. За
умови такого зміцнення як кількості, так і спроможності,
афганські армія і поліція продовжать замінювати війська
МССБ і брати на себе дедалі більшу керівну роль у
гарантуванні безпеки в усій країні.
Зростання кількості Афганських національних сил
безпеки відбувається паралельно з поліпшенням
спроможності афганських сил. NTM-A робить значні
кроки для покращання і збереження якості: після
інституційного навчання в Афганістані організована
стандартизована програма підготовки для армії і поліції;
командири АНСБ мають кращу підготовку, ніж їхні
попередники; в Афганістані вже створено 62 різних
тренувальних заклади і водночас у них тренуються
понад 34 тисячі афганців. З метою підтримати ці
інвестиції в професіоналізм значно покращується
оснащення АНСБ, а афганські військовослужбовці і
поліцейські отримують заробітну плату, яка дорівнює
або вище офіційного рівня життя в країні.
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У середньому шість тисяч новобранців до афганської
армії перевіряються і скеровуються на навчання
щомісяця, але лише 14 відсотків з них письменні.
Для розв'язання цієї проблеми організовані
обов’язкові програми з ліквідації неписьменності для
АНСБ. До листопада 2011 року майже 136 тисяч
військовослужбовців вже склали іспити першого,
другого і третього ступенів письменності і ще 90 тисяч
проходили підготовку для забезпечення в АНСБ
понад 60 відсотків письменності першого ступеня до
кінця січня 2012 року. АНСБ можуть досягти і навіть
перевищити цей показник.
Попри значні досягнення складні завдання
залишаються. Наприклад, продовження боротьби
з неписьменністю необхідне для забезпечення
подальшої професіоналізації цих сил, рівень
збереження особового складу має бути покращений
для збереження зростання і єдності, а забезпечення
достатньої кількості ефективних лідерів необхідне
для розв'язання багатьох складних завдань. У цьому
контексті важливо, щоб широкі міжнародні кола, в
тому числі країни – учасниці МССБ, підтвердили свою
обіцянку надавати фінансову, матеріальну і навчальну
підтримку АНСБ і подовжили допомагати утримувати
АНСБ і після 2014 року.
Одного дня Афганістан стане самостійним, але він
не буде самотнім
Після завершення процесу переходу відповідальності
зобов’язання міжнародного співтовариства щодо
Афганістану не втратять силу. Як було підтверджено
на Міжнародній конференції з питань Афганістану,
проведеній в Бонні в грудні 2011 року, міжнародне
співтовариство продовжить надавати потужну
підтримку Афганістану і після 2014 року. І НАТО відіграє
свою роль. На саміті НАТО в Лісабоні в листопаді 2010
року НАТО і уряд Ісламської Республіки Афганістан
підписали декларацію про Невпинне партнерство. Це
партнерство слугує рамками, в яких НАТО розвиватиме
свою довгострокову взаємодію з Афганістаном, яка має
продовжуватися і після завершення місії МССБ. В міру
того як роль НАТО змінюється з провідної бойової на
роль підтримки, країни – члени НАТО і учасниці МССБ
наголосили на тому, що вони і надалі підтримуватимуть
Афганістан. НАТО і надалі стоятиме поруч з афганським
народом під час переходу відповідальності і після його
завершення.

Операція «Юніфайд протектор» у Лівії
Значна увага світу в 2011 році була прикута до
кризи в Лівії, де НАТО відігравала вирішальну роль,
допомагаючи захищати цивільне населення від
нападів або загрози нападів. Втручання НАТО з метою

виконання історичного мандата ООН було швидким і
доведене до успішного завершення через сім місяців
після початку. Це був один із небагатьох випадків,
коли Рада Безпеки ООН надала міжнародному
співтовариству повноваження здійснити військове
втручання для захисту цивільного населення від,
зокрема, його власного уряду. Широкомасштабні і
систематичні акти насильства і залякування учасників
протестів на підтримку демократії з боку лівійських сил
безпеки, а також грубі і систематичні порушення прав
людини змусили міжнародне співтовариство вдатися до
колективних дій.

вдаватися «до усіх
необхідних заходів»
для захисту цивільного
населення Лівії
У лютому 2011 року були жорстоко придушені
мирні протести в Бенгазі проти 42-річного правління
полковника Муаммара Каддафі. За кілька днів
загинули десятки учасників протестів. Із поширенням
демонстрацій поза межі Бенгазі кількість жертв
зростала. Рада Безпеки ООН ухвалила Резолюції
1970 і 1973 на підтримку лівійського народу «із
засудженням грубих і систематичних порушень прав
людини, в тому числі довільні арешти, зникнення
людей, тортури і систематичні страти». У резолюціях
вимагалося здійснення активних заходів, зокрема
запровадження зони заборони польотів, ембарго на
постачання зброї і дозвіл країнам-членам, які діють
як належить через відповідні організації, вдаватися
«до усіх необхідних заходів» для захисту цивільного
населення Лівії.
На підтримку більш широких міжнародних зусиль
Альянс прийняв рішення здійснити військові дії
на основі трьох чітких принципів: міцної правової

основи, потужної регіональної підтримки і очевидної
необхідності. Контекст подій у Лівії в березні 2011 року
відповідав цим критеріям. Після ухвалення РРБООН
1973 декілька країн – членів ООН вдалися до негайних
військових дій. НАТО втрутилася пізніше, лише через
шість днів запровадивши зону заборони польотів.
31 березня НАТО взяла на себе командування і
управління всіма військовими операціями в інтересах
Лівії. Вона діяла в цілковитій відповідності до мандата
ООН і в тісних консультаціях з ООН, ЄС, Лігою
арабських держав та іншими міжнародними партнерами.
Операція під проводом НАТО «Юніфайд протектор»
складалася з трьох окремих компонентів:
-- забезпечення ембарго на постачання зброї
у відкритому морі в Середземномор'ї для
унеможливлення передачі зброї і пов'язаних з нею
матеріалів та найманців лівійському режиму;
-- забезпечення зони заборони польотів з метою не
дати лівійським літакам можливості бомбардувати
цивільні цілі; і
-- удари з повітря і моря по військових об’єктах
режиму, які беруть участь у нападах або загрозах
нападів на цивільне населення Лівії і території,
населені цивільними мешканцями.
У розпал операції на чолі з НАТО в ній взяли участь
понад 20 кораблів країн НАТО в Середземному морі,
більше 250 літаків усіх типів, і вона проводилася
на території шириною понад тисячу кілометрів. Що
особливо важливо, в ній взяла участь коаліція членів
Альянсу і п’яти країн, які не є членами НАТО, зокрема
Швеції, а в основному інших з цього регіону (Йорданії,
Марокко, Катару і Об’єднаних Арабських Еміратів),
що демонструвало міцну регіональну підтримку
операції НАТО.
Стратегію НАТО визначала місія, зокрема здійснення
усіх необхідних заходів із запобігання нападам і
загрозам нападів на цивільних мешканців і цивільні
території. Найбільш нагальним і терміновим
завданням було запобігти нападам із застосуванням
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танків і важкої артилерії на Бенгазі. Було також
необхідно протидіяти військовим підрозділам, які
атакували місто Місурата. До того ж потрібно було
вивести з ладу мережі постачання боєприпасів
та командування і управління, щоб військове
командування режиму не могло проводити чи
координувати такі напади.
Загалом НАТО провела майже три тисячі зупинок
суден в морі, до 300 висадок на борт для перевірки
вантажу, при цьому 11 суднам було відмовлено в
заході до наступного порту. Літаки НАТО здійснили
понад 26 тисяч вильотів, з яких 42 відсотки були
штурмові вильоти, під час яких було знищено
чи пошкоджено майже 6000 військових цілей.
Літаки НАТО робили в середньому 120 вильотів
за день. Підтримуючи гуманітарну допомогу, НАТО
забезпечила безперешкодне перевезення майже
чотири тисячі повітряних, морських і сухопутних
вантажів, надавши можливість безперешкодного
виконання місій ООН, неурядових та інших
організацій.

Протягом 2011 року сили на чолі з НАТО в Косові –
КФОР – продовжували забезпечувати мир і безпеку в
Косові. Згідно з мандатом, наданим Резолюцією 1244
Ради Безпеки ООН від 10 червня 1999 року, КФОР беруть
участь у забезпеченні в Косові безпечного і захищеного
середовища та свободу пересування для усіх мешканців
Косова, незалежно від їх етнічної належності.
КФОР продовжують створювати необхідні умови для
інших міжнародних учасників і зацікавлених сторін, які
потрібні їм для ефективного виконання їх ролей в Косові.
Зокрема, загальне покращання стану безпеки в Косові
дуже допомогло розгортанню Місії Європейського
Союзу з верховенства права, з якою НАТО дуже тісно
співпрацює щодня. Це також дозволило Альянсу
поступово врегулювати військову присутність КФОР.
Після рішення, прийнятого міністрами оборони країн
НАТО, до кінця березня 2011 року було успішно здійснено
скорочення з 10 тисяч до 5500 військовослужбовців.
«Процес розблокування»

Була висунута безумовна вимога звести до
мінімуму супутню шкоду і втрати серед цивільного
населення. Тому повітряні удари завдавалися з
найбільшою можливою обережністю і точністю.
Цивільна інфраструктура, така як водопостачання
чи нафтовидобувні об’єкти, ніколи не була мішенню.
Ніяких сухопутних військ під командуванням НАТО
в Лівії ніколи не було. Мандат ООН був виконаний
буквально, як заявив Генеральний секретар ООН
Пан Гі-Мун в грудні 2011 року: «Військова операція,
проведена силами НАТО, виконувалася виключно в
межах (резолюції) 1973».

Паралельно КФОР продовжують процес розблокування
оригінальних дев'яти «Місць визначеного особливого
статусу» в Косові. Ці місця мають особливу
релігійну, культурну і символічну цінність і з часом
відповідальність за їх захист передаватиметься поліції
Косова. Після успішного розблокування п'яти «Місць
визначеного особливого статусу» для косовської
поліції в 2010 році КФОР успішно здійснили передачу
відповідальності за охорону Архангела 10 травня 2011
року, а 15 січня 2012 року для розблокування сьомого
місця, монастиря Девіч.

Кумулятивним ефектом дій НАТО на захист
цивільного населення стало те, що війська режиму
поступово були знесилені до такого ступеня, що вже
не могли здійснювати свою кампанію в масштабах
країни.

Хоча КФОР успішно виконує свій мандат, отриманий
від ООН, у липні 2011 року стан безпеки в північному
Косові раптово погіршився через митну суперечку.
Виникли сутички, результатом яких стали два серйозні
спалахи насильства в липні і вересні, а потім третій,
у листопаді. Альянс і його партнери були змушені
змінити статус своїх військ на цій території. У цьому
зв’язку, на підсилення присутності КФОР на півночі
з метою стримування, в серпні були розгорнуті сили
оперативного резерву НАТО в кількості майже 600
військовослужбовців.

Успішне завершення операції на чолі з НАТО і падіння
режиму Каддафі відкрили нову сторінку в історії Лівії.
Вперше за майже 40 років лівійський народ отримав
унікальну можливість самому формувати своє
майбутнє. Однак важка робота зі створення нової
країни і справжнього примирення лише починається.
Ніякої подальшої оперативної ролі для НАТО після
закінчення цієї операції немає, але НАТО готова
допомагати новим властям Лівії, на їхнє прохання, в
тих сферах, де вона може надати суттєву допомогу.
Нові власті Лівії створили тимчасовий уряд, а в 2012
році будуть проведені вибори. Коротко кажучи,
розпочався період переходу.
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Сили в Косові на чолі з НАТО

Ситуація в північному Косові

У розпал посилення напруження і сутичок в північному
Косові КФОР діяли обережно, твердо і неупереджено
для гарантування населенню Косова стабільного
середовища, свободи пересування і безпеки. Тим
часом, на політичному рівні, НАТО продовжує
підтримувати діалог між Белградом і Пріштіною під
егідою ЄС, бо це є єдиним шляхом виходу із кризи.

Обом сторонам необхідно знайти стале розв'язання
низки важливих питань, а також зробити свій внесок
як в примирення, так і в процес нормалізації на цій
території.

45%
40%
35%
30%

Ці події змусили НАТО змінити свої календарні плани.
Маючи розгорнутими сили оперативного резерву
принаймні до кінця 2011 року для посилення сил
стримування НАТО, скорочення КФОР відкладено для
забезпечення здатності зберігати безпечне і захищене
середовище у разі виникнення напружень. Альянс
оцінить ситуацію на початку 2012 року і вирішить, на
якому етапі КФОР можуть бути скорочені.

25%
20%

Операція «Оушен шилд»
У 2011 році НАТО тримала в середньому 4 – 5 кораблів
в цьому регіоні в рамках операції «Оушен шилд»,
зосередженої в основному на супроводі суден у
стримуванні нападів. Вона також надавала три морських
патрульних літака щоразу на період в три місяці. Це
розгортання патрульних літаків – яких взагалі не вистачає
– було дуже цінним, особливо в світлі обмеженої кількості
кораблів у цьому регіоні і поширення піратської діяльності
далі в Індійський океан.
Кораблі НАТО беруть участь у припиненні діяльності
піратських груп. Протягом 2011 року сталося 154 напади
в Аденській затоці, Сомалійському басейні і Аравійському
морі. За той самий період ВМС знешкодили 96 піратських
суден і лише 24 судна були захоплені піратами. Рівень
успішності піратських акцій зменшився у 2011 році
порівняно з 2010 роком3. Це визнав 25 жовтня 2011 року
Генеральний секретар ООН у своєму звіті про піратство
Раді Безпеки ООН. Однак міжнародне співтовариство
продовжує мати справу з дедалі краще озброєними,
жорстокими і нахабними сомалійськими піратськими
бандами, які діють на ширшій території.

44%

15%

26%

10%

25%
16%

5%
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Боротьба з піратством
Піратство продовжує залишатися серйозною
загрозою безпеці. Із нападів, зареєстрованих у 2011
році, за даними Міжнародного судноплавного бюро
(Міжнародна торговельна палата), більше половини
здійснені сомалійськими піратами. Протягом 2011 року
НАТО активно боролася проти піратства і збройного
грабіжництва в морі поблизу Африканського Рогу – і
продовжуватиме це робити принаймні до кінця 2012
року – відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН
і у тісній співпраці з іншими задіяними провідними
організаціями і країнами.

Успішність піратських нападів

2008
(41/94)

2009
(45/175)

2010
(45/177)

2011
(24/154)

Проте є обмеження дієвості військово-морських
операцій щодо викорінення піратства. Важливо
допомагати країнам регіону розвивати свою
спроможність боротися проти піратства і НАТО прагне і
здатна допомогти в цьому в межах сил і можливостей,
зважаючи на нинішній економічний клімат. НАТО також
намагається розвивати свою діяльність з розбудови
спроможностей, наприклад працюючи з Бюро ООН
з підтримки місії Африканського Союзу в Сомалі і
Міжнародною організацією судноплавства.
Зрештою, необхідно викорінювати проблему на березі.
НАТО бере участь в цьому, підтримуючи на прохання
Африканського Союзу його місію в Сомалі, надаючи
професійну експертну підтримку і беручи участь у
засіданнях Міжнародної контактної групи в Сомалі.

Тренувальні місії
НАТО протягом кількох років виконує Тренувальну місію
в Іраку. Будучи невеликою за масштабом, Тренувальна
місія НАТО-Ірак (NTM-I) відіграла важливу роль у
підготовці, наставництві і допомозі іракським силам
безпеки, а також зробила внесок у розвиток навчальнотренувальних структур і інституцій Іраку. З моменту
створення у 2004 році вона підготувала понад 5200
офіцерів і унтер-офіцерів для іракських збройних сил і
майже 10 тисяч іракських поліцейських4. Ці досягнення
допомогли іракському уряду закласти основу сталого
розвитку своїх сил безпеки і розбудувати надійний
сектор безпеки.
Місія закінчила свою роботу 31 грудня 2011 року. Однак
НАТО прагне розвивати довгострокові відносини з
Іраком через структуровані рамки співпраці, а в квітні
2011 року Альянс вирішив надати Іраку статус партнера.

						
3

Статистика надана штаб-квартирою Військово-морського
командування НАТО в Нортвуді, Велика Британія, яке відповідає за
керівництво операцією НАТО з протидії піратам.

4

■

Статистика надана Загальновійськовим командуванням ОЗС НАТО
в Неаполі.
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Долаючи нові виклики безпеці

С

ередовище безпеки продовжує
змінюватися швидкими темпами і НАТО
вкладала в 2011 році кошти в забезпечення
Альянсу спроможності відповідати на ці
нові виклики безпеки. Кібернапади, розповсюдження
зброї масового знищення, тероризм та інші нові
загрози, такі як енергетична вразливість, дедалі
більше впливають на безпеку майже 900 мільйонів
громадян НАТО.

Кіберзахист
Альянс зацікавлений у зменшенні вразливості
країн, а також в прогнозуванні криз і підготовці до
їх врегулювання. Кібернапади, наприклад, можуть
паралізувати країну. Вони також можуть стати
важливим компонентом звичайних воєнних дій.
Розуміння цього зумовило зміцнення кіберзахисту не
лише в НАТО, а й в усьому Альянсі.
У 2011 році НАТО ухвалила нову політику кіберзахисту
і план дій, які посилять захист власних мереж НАТО
і забезпечать їм централізоване управління. Нова
політика також робить кіберзахист невіддільною
частиною процесу оборонного планування НАТО,
забезпечуючи координований підхід з увагою на
запобіганні кібернападам і розвитку стійкості.
Після кібернападів на Естонію у 2007 році НАТО
займається не лише захистом власних систем
комунікації, а й допомагає членам Альянсу, які
звертаються до НАТО по підтримку. Нова політика,
наприклад, передбачає можливість відправки,
на вимогу окремих країн-членів, Груп швидкого
реагування НАТО у разі кіберінцидентів. Розвиваються
також можливості тренування і навчання, передусім
через Спільний центр передового досвіду в сфері
кіберзахисту в Таллінні, Естонія, який у 2008 році був
акредитований як Центр передового досвіду НАТО.
У нещодавніх навчаннях «Сайбер коалішн 2011»
взяли участь шість партнерів: Фінляндія і Швеція були
учасниками, а Австралія, Австрія, Ірландія і Нова
Зеландія надіслали спостерігачів як і Європейський
Союз. Зацікавленість партнерів у діяльності НАТО
в сфері кіберзахисту постійно зростає і стала
складовою частиною нової політики.
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Протиракетна оборона
Понад 30 країн мають або намагаються отримати
ракети, які можуть бути застосовані для доставки
звичайних боєголовок і навіть зброї масового
знищення. Розповсюдження цих засобів не обов’язково
означає, що є безпосередній намір напасти на НАТО,
але воно означає, що Альянс несе відповідальність
за захист свого населення, території і розгорнутих
військ. НАТО вже протягом кількох років здійснює
Програму протиракетної оборони театру операцій
для захисту розгорнутих військ НАТО від балістичних
ракет радіусом дії до трьох тисяч кілометрів. На
Лісабонському саміті 2010 року лідери НАТО вирішили
розширити цю програму і включили в неї захист
європейської території, населення і військ НАТО.
У червні 2011 року було ухвалено План дій оборони
проти балістичних ракет, в якому визначено, як
забезпечити територіальну оборону НАТО проти
балістичних ракет. Особлива увага в другій половині
2011 року приділялася здійсненню кроків, які дозволять
НАТО оголосити про створення попередніх сил і засобів
оборони НАТО проти балістичних ракет на момент
Чиказького саміту в травні 2012 року. Це амбіційна мета,
яка вимагає подальшої роботи задля забезпечення
відповідних механізмів командування і управління.
Головний внесок у розвиток цих сил роблять США, які
розміщують в Європі датчики і перехоплювачі. Для того
щоб система була по-справжньому комплексною, інші
члени Альянсу також повинні робити подібні внески,
які вони вже роблять для захисту розгорнутих військ.
Ці національні елементи потім будуть об’єднані в єдину
мережу НАТО. Саме ці трансатлантичні елементи
системи протиракетної оборони НАТО роблять її такою
значущою як у військовому, так і політичному сенсі.
Водночас НАТО запросила Росію до співпраці над
обороною від балістичних ракет. Оскільки балістичні
ракети можуть загрожувати і Росії, НАТО і Росії варто
співпрацювати над захистом від них. Підхід НАТО
ґрунтується на двох окремих системах, що мають одне
завдання, яке можна продемонструвати на практиці,
створивши два об’єднаних центри протиракетної
оборони, один для обміну даними і другий для
підтримки планування.

Ця співпраця розвивається в дусі Основоположного
акта НАТО-Росія, підписаного в 1997 році, в якому
обидві сторони погодилися утримуватися від погрози чи
застосування сили одна проти одної. Робота над двома
завданнями, поставленими в Лісабоні – розробкою
Спільного аналізу рамок майбутньої співпраці над
протиракетною обороною і відновлення співпраці над
протиракетною обороною театру операції, складна, при
чому розбіжності гальмують прогрес. Попри намагання
розбудувати довіру прогрес у відносинах з Росією у цій
сфері не такий суттєвий, як сподівалися. Робота над
протиракетною обороною театру операцій зосереджена
на розробці комп’ютеризованих навчань. Відповідний
захід запланований на березень 2012 року, з можливим
наступним заходом пізніше цього року. Розробка
Спільного аналізу ведеться, але повільно.

Тероризм
У 2011 році НАТО продовжувала розробляти
заходи захисту від тероризму. Альянс підтримував
науково-технічну діяльність, зокрема в сфері
виявлення вибухівки, з унікальним проектом за

участю Росії і НАТО. Проект під назвою «Стендекс»
покликаний протистояти загрозі терактів із
застосуванням саморобних вибухових пристроїв
індивідуумами, які перебувають у місцях великого
скупчення людей, таких як аеропорти чи станції
метро. Він передбачає комбінацію різноманітних
методик і технологій виявлення вибухових речовин
і локалізацію, розпізнання, ідентифікацію і стеження
за потенційними нападниками. У 2011 році НАТО
також зосереджувалася на захисті критично важливої
інфраструктури, зокрема на безпеці гаваней і
розчищенні маршрутів. Більше того, Альянс досяг
значного прогресу в створенні разом з Росією
системи, яка допоможе запобігати терактам із
застосуванням цивільних літаків – таких як теракти
11 вересня в США. Ця нова система безпеки
повітряного простору передбачає обмін інформацією
про повітряний рух і координацію перехоплення
захоплених літаків. Про її оперативну готовність було
оголошено в грудні 2011 року.

						

■

11

Модернізація НАТО

У

часи фінансової кризи перед урядами
постають важкі бюджетні вибори. Для
більшості членів Альянсу це означало
швидкий пошук рішень для повернення
бюджетів до рівноваги з неминучими наслідками для
оборонних видатків.
На Лісабонському саміті в листопаді 2010 року
члени Альянсу колективно відреагували на цю
кризу і започаткували широкомасштабний процес
реформування НАТО, який передбачав не лише заходи
із жорсткої економії в країнах-членах, а і прагнення
зробити Альянс більш сучасним, ефективним і дієвим.
Кожна без винятку політична і військова структура
НАТО спрощується. Здійснюється переоцінка
придбання критично важливих сил і засобів для
забезпечення Альянсу можливості придбати сили і
засоби та забезпечити собі більшу безпеку в більш
економний і ефективний спосіб.

Модернізація структур
Реформа військової командної структури
Командна структура НАТО є основою Альянсу.
Вона дає змогу впроваджувати політичні рішення
військовими засобами, забезпечуючи командування і
управління військовими операціями, місіями і заходами
НАТО. У такий спосіб вона підтримує надійність
Північноатлантичного договору.
Командна структура ретельно переглядається з метою
зробити її більш дієвою, простою і економною. У червні
2011 року міністри оборони узгодили переглянуту
структуру, чисельність особового складу якої
зменшиться з понад 13 тисяч до 8800. На додаток до
цього скорочення особлива увага стала приділятися
здатності до розгортання. Обидва загальновійськових
штаби в Бранссумі і Неаполі («загальновійськовий»
означає участь усіх трьох родів військ: сухопутних сил,
ВПС і ВМС) і центри повітряних операцій (в Німеччині,
Італії і Іспанії) можуть бути розгорнуті для здійснення
командування і управління навчаннями, а також
надавати підтримку операціям на театрі дій.
Нова структура також більше покладається на
національні засоби командування і управління і на
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Структуру збройних сил НАТО, яка складається з
організаційних домовленостей, за якими об’єднуються
національні війська, передані в розпорядження Альянсу.
Альянсу це необхідно для задоволення амбіцій його
рівня, які визначені як здатність НАТО забезпечувати
одночасне командування і управління двома великими
загальновійськовими операціями (такими як операція
на чолі з НАТО в Афганістані) і шістьма меншими
військовими операціями (такими як операція «Активні
зусилля» у Середземномор'ї) в будь-який час.
Поряд з трьома головними істотними завданнями
Альянсу – колективною обороною, врегулюванням
криз і безпекою через співпрацю – які були висвітлені
в Стратегічній концепції 2010 року, реформа командної
структури також передбачає низку нових завдань
і вимог, таких як протиракетна оборона і цивільновійськове планування. Нова командна структура НАТО
має досягти рівня початкової оперативної готовності до
кінця 2013 року і бути повністю впровадженою до кінця
2015 року.
Реформа установ НАТО
В установах НАТО в семи країнах працює шість
тисяч осіб. У 2010 році вони мали загальний обсяг
діяльності на більше як десять мільярдів євро. Вони
мають важливе значення для НАТО, бо забезпечують
необхідну підтримку поточних операцій, в тому числі
в Афганістані, і керують придбанням основних сил і
засобів, таких як «Єврофайтер».
Установи НАТО об’єднуються і раціоналізуються з
метою посилення ефективності і результативності
при забезпеченні сил, засобів і послуг, осягнення
більшого рівня синергії між подібними функціями та
поглиблення прозорості і підзвітності. У червні 2011
року було ухвалено детальний план впровадження
і здійснено значні кроки з передачі функцій і послуг
більшості з 14 установ до трьох нових установ, які
будуть зосереджені на комунікації і інформації, підтримці
і закупках. Очікується, що вони будуть затверджені
Північноатлантичною радою у червні 2012 року.
Із впровадженням реформи протягом цього
процесу гарантується задоволення спеціальних
потреб багатонаціональних програм і зберігається
забезпечення сил, засобів і послуг, особливо там, де

це стосується операцій. Реформа має забезпечити
заощадження майже 20 відсотків поточних видатків
і витрат на особовий склад. Зважаючи на очікувану
вартість переходу, додаткова економія стане більш
очевидною в довгостроковій перспективі, як це завжди
буває з такими реформами.
Інтеграція структур, зайнятих врегулюванням криз
Процедури врегулювання криз Альянсом були
раціоналізовані протягом 2010 року і довели свою
дієвість під час лівійської кризи. Зокрема, після
Лісабона були запроваджені нові методики більш
ефективного, інтегрованого підходу, що відображає
прагнення НАТО дотримуватися по-справжньому
комплексного підходу до врегулювання криз.
У структурах НАТО були сформовані два додаткових
елемента цивільних сил врегулювання криз. Секція
цивільно-військового планування і підтримки була
створена в Міжнародному секретаріаті в штаб-квартирі
НАТО. Вона підтримує аналіз, планування і проведення
операцій; вона запроваджує цивільний вимір на етапі
планування, забезпечуючи увагу до поглядів і турбот
інших дійових осіб і організацій і досягнення необхідної
оперативної взаємодії протягом усього спектра
кризи. До того ж цивільні і військові органи НАТО
також адаптують відповідні планувальні процедури.
На підтримку цих зусиль продовжується робота з
удосконалення невійськових знань і умінь в НАТО і
забезпечення їх результативного застосування.
Реформа штаб-квартири
На тлі зміни пріоритетів і реальних бюджетних
обмежень докладаються зусилля до модернізації і
спрощення робочих процедур у штаб-квартирі НАТО.
Здійснюються серйозні кроки зі скорочення структури
комітетів і удосконалення обміну інформацією.
Міжнародний секретаріат і Міжнародний військовий
штаб, які працюють у штаб-квартирі НАТО, розташовані
поряд, відповідно до своєї сфери відповідальності,
що допомагає забезпечити цілісний і спільний підхід
до розроблення і впровадження політики. В рамках
цих змін Міжнародний секретаріат перетворюється
на меншу, більш гнучку робочу силу, зосереджену на
пріоритетних для НАТО сферах. Усі ці зміни покликані
забезпечити переїзд до нової штаб-квартири НАТО в
2016 році нової НАТО.

Модернізація сил і засобів
Криза в Лівії чітко продемонструвала
важливість збереження сучасних сил і засобів у
непередбачуваному середовищі безпеки. Однак за
нинішньої економічної ситуації оборонні бюджети
жорстко скорочуються і поглиблюється прогалина у

витратах між США і європейськими союзниками. Для
протидії цій тенденції НАТО продовжує «витрачати
краще» через те, що отримало назву «розумна
оборона». НАТО продовжує визначати пріоритети
Альянсу щодо найбільш нагальних потреб в силах і
засобах, встановлювати цілі для військ і оцінювати,
як і де члени Альянсу застосовуватимуть ці ресурси
для того, щоб вони отримали максимум користі від
витрачених грошей.
Вплив економічної кризи на оборонні видатки і
можливості
Нинішня економічна криза значно вплинула на оборонні
видатки. У 2011 році річні оборонні видатки 18 з 28
країн – членів Альянсу були нижчі, ніж у 2008 році. Було
оголошено, або можна очікувати подальших скорочень,
і це в час, коли оборонні витрати і військові можливості
низки країн поза межами НАТО зростають.
Члени Альянсу продовжують здійснювати
трансформацію своїх збройних сил, щоб вони
були здатні ефективніше долати майбутні загрози,
модернізуючи і реструктуруючи свої збройні
сили, роблячи їх більш придатними для швидкого
розгортання, самодостатніми і сумісними. Члени
Альянсу погоджуються з тим, що це вимагає
адекватних оборонних видатків, в тому числі на
модернізацію обладнання. Однак скорочення
оборонних видатків призвели до значних затримок або
скасування важливих проектів у сфері обладнання в
багатьох країнах, таким чином поставивши під сумнів
зусилля з рекапіталізації обладнання і трансформації
саме тоді, коли наявне обладнання застаріває і
сильніше зношується внаслідок його використання для
поточних військових операцій. Дуже поширені також
скорочення в сфері підготовки. Низка країн також
скоротили кількість цивільного і військового особового
складу і скорочує його платню і пільги.
Альянсу усе ще вдається утримувати значні сили і
засоби. Однак ця оцінка ґрунтується на надмірному
покладанні лише на декілька країн-членів, особливо
на США, щодо забезпечення дорогих і передових
сил і засобів. Занепокоєння щодо забезпечення
адекватного рівня певних сил і засобів5 для
нещодавніх операцій привернуло велику увагу до
цього розбалансування. За десять років, починаючи
з 2001 року, частка США в сукупних оборонних
видатках Альянсу зросла з 63 до 77 відсотків, що
5

Наприклад, забезпечення бойових пошуково-рятувальних операцій,
придушення ворожої ППО, дозаправлення в повітрі, раннього
повітряного попередження, технічної розвідки і безпілотних бойових
апаратів великою мірою залежить від США, які надають майже 75
відсотків або більше цих сил і засобів.
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стало результатом як збільшення оборонних видатків
США на 82,4 відсотка і скорочення оборонних
видатків європейських членів НАТО на 5,7 відсотка в
реальному обчисленні.
Очікується, що в 2011 році оборонні видатки6 лише
трьох членів Альянсу будуть вищі за два відсотки
від ВВП – рекомендованого рівня оборонних
видатків, узгодженого членами Альянсу; 15 членів
Альянсу збираються витратити на оборону менше
як 1,5 відсотка від ВВП. Лише від восьми членів
Альянсу очікується, що в 2011 році вони витратять
20 відсотків або більше своїх оборонних видатків
на основне обладнання – цей рівень витрат також
був узгоджений усіма членами Альянсу – а шість
найбільш вірогідно витратять менше 10 відсотків.
Більшості членів Альянсу важко підтримувати
відповідний баланс між короткостроковими
оперативними і довгостроковими інвестиційними
видатками в світлі скорочення оборонних бюджетів
і зростання витрат, пов’язаних із вартістю внесків у
поточні операції.

Замість пошуку чисто національних рішень члени
Альянсу вирішили, що там, де це доцільно і
допомагає економити кошти, вони будуть шукати
багатонаціональних рішень, в тому числі для
закупок, підготовки особового складу і логістичної
підтримки. Таким способом члени Альянсу покращать
забезпечення силами і засобами і водночас більш
справедливо розподілять оборонний тягар. У цьому
контексті міністри оборони домовилися підготувати
до Чиказького саміту 2012 року низку суттєвих
багатонаціональних проектів для забезпечення
НАТО необхідними можливостями в результаті їх
впровадження. Ця робота активно координується з
установами Європейського Союзу з метою уникнення
накладання на ініціативу ЄС щодо об'єднання зусиль і
розподілу тягаря.

НАТО продовжує
визначати пріоритети
Альянсу щодо найбільш
нагальних потреб в
силах і засобах

«Розумна оборона»
Для розв’язання цих проблем необхідний новий підхід.
У 2011 році НАТО розпочала наполегливо працювати
над новим підходом до придбання і утримання сил
і засобів, який отримав назву «розумна оборона».
Це означає, що країни – члени НАТО посилюють
свою безпеку не за рахунок збільшення ресурсів,
а завдяки посиленій співпраці і об’єднанню зусиль.
Шлях уперед лежить через визначення пріоритетності
сил і засобів, які потрібні передусім спеціалізації
членів Альянсу на тому, що кожен з них може робити
найкраще, і пошуку багатонаціонального розв'язання
спільних проблем. Пріоритети і недоліки добре
визначені завдяки розвинутим і надійним механізмам
оборонного планування НАТО. На Лісабонському
саміті в 2010 році союзники по Альянсу домовилися
зосередити свої інвестиції на 11 сферах, які мають
вирішальне значення, зокрема на протиракетній
обороні, протидії вибуховим пристроям, що
встановлюються на дорогах, медичному забезпеченні,
командуванні і управлінні, розвідці і спостереженні.
Питання спеціалізації є делікатним, оскільки воно
торкається суверенітету, але насправді це важливий
інструмент менеджменту, яким країни-члени
користуються на постійній основі. Головне, члени
Альянсу координували такі рішення всередині Альянсу
в прозорий спосіб, щоб НАТО зберігала колективні
можливості виконувати увесь спектр місій.
6
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Дані в цьому абзаці ґрунтуються на поточних цінах і оновлених
цифрах ВВП станом на листопад 2011року.

«Розумна оборона» також має надати довгострокове
бачення нового способу забезпечення можливостей.
НАТО не починає з чистого аркуша. Сили
стратегічних авіаперевезень об'єднали 12 країн,
які закупили і експлуатують величезні транспортні
літаки C-17. Зробивши це колективно, вони
отримали важливі можливості, які були б недоступні
до членів цього консорціуму, якби вони діяли
поодинці. І програма оборони від балістичних ракет
дає національним системам змогу діяти разом
під командуванням НАТО і ділитися інформацією
раннього попередження і даними про загрозу
ракетного нападу.
Лісабонський пакет критично важливих сил і
засобів
Попередні ініціативи з розвитку сил і засобів7
допомогли забезпечити НАТО новими або додатковими
можливостями, але виявилися неспроможними усунути
певні недоліки в силах і засобах. На Лісабонському
саміті лідери НАТО домовилися про новий підхід,
зосереджений на пакеті найбільш нагальних потреб

7

Ініціатива з розвитку обороноспроможності; Празькі зобов’язання
щодо обороноздатності.

у силах і засобах8. Вони були ретельно відібрані для
того, щоб допомогти Альянсу задовольняти потреби
поточних операцій .долати нові виклики і отримати
ключові сили і засоби. Загалом програма Наземного
спостереження Альянсу (AGS) ще узгоджується. Ця
важлива трансатлантична програма передбачає
закупку БЛА «Глоубал хок» і відповідних систем, які,
разом із сучасними радарами, забезпечать широку
і динамічну картину того, що відбувається на землі.
Досвід операцій підтверджує важливість цього пакета
і особливо потребу НАТО постійно мати можливість
об’єднувати дані розвідки, спостереження і огляду.
Застосовність
Збройні сили Альянсу повинні бути адекватно
структуровані, підготовлені і оснащені для реагування
на кризи і операції поза межами своєї території.
Ще до нинішнього економічного спаду недостатні
можливості задоволення потреб Альянсу у військах
проявлялися час від часу. Для розв'язання цієї
проблеми застосовувалися різноманітні заходи,
зокрема з 2004 року особлива увага стала приділятися
так званій «застосовності» збройних сил Альянсу. За
цією ініціативою було визначено цільові показники
здатності до розгортання і сталого функціонування
сухопутних військ Альянсу9 з метою зробити більше
з них доступними для участі в операціях на інших
територіях, в тому числі поза межами території
НАТО і на стратегічних відстанях. Здатність військ до
розгортання визначається кількістю військ, які члени
Альянсу здатні відправити для участі в операції і які для
цього повністю підготовані і оснащені. Здатність військ
до сталого функціонування визначається загальною
кількістю сухопутних військ, які можуть бути розгорнуті
для участі в операції протягом тривалого часу (цей
період визначено як 18 місяців сукупно).

8

Поточні пріоритети для забезпечення операцій, в тому числі Мережа
для місії в Афганістані, з наголосом на сили і засоби, які будуть
потрібні і в майбутньому, такі як засоби боротьби із саморобними
вибуховими пристроями (C-IED), стратегічна і тактична транспортна
авіація, колективні логістичні контракти, в тому числі на медичне
забезпечення, сили і засоби долання нинішніх, нових і майбутніх
загроз – розширення Активної поетапної оборони театру операцій від
балістичних ракет, захист від кібернападів, і можливі вимоги щодо
сил і засобів, пов’язані з Комплексним підходом і стабілізацією і
відбудовою; а також окремі довгострокові базові сили і засоби, такі
як – Bi-SC (Стратегічного командування) Автоматизовані системи
(Bi-SC AIS), Система повітряного командування і управління (ACCS) і
Об’єднана система розвідки, спостереження і огляду (JISR), включно
з системою Наземного спостереження Альянсу.
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40 відсотків сухопутних сил мають бути здатними до розгортання і
спроможними утримувати вісім відсотків в операціях або в режимі
високої готовності; ці показники були пізніше збільшені до 50
відсотків і 10 відповідно. На додаток до них у 2009 році були додані
цільові показники для ВПС (40 відсотків здатних до розгортання; вісім
відсотків здатних до утримання).

Між 2004 і 2010 роками кількість сухопутних військ,
які можуть бути розгорнуті і утримуватися для
участі в операції зросла: кількість військ, здатних
до розгортання, зросла на більше як 6,5 відсотка, а
кількість військ, що можуть брати участь в операції
тривалий час, на більше як 21 відсоток. Однак є ознаки
того, що це поліпшення уповільнюється. Хоча більше
половини союзників по НАТО досягли або перевищили
показник витривалості сухопутних сил, НАТО
продовжить покращувати застосовність військ Альянсу.
Для того щоб забезпечити НАТО і членам Альянсу
найкращий результат (можливості і війська) за наявні
вкладення (гроші та інші ресурси), НАТО розробляє
набір показників, які забезпечать більш повну картину
того, як і де члени Альянсу використовують ці ресурси.
Ці показники доповнять звітність про застосовність
збройних сил членів Альянсу. Вони покликані ще більше
заохочувати до розподілу тягаря між членами Альянсу і
демонструвати кращі підходи, які можуть стати зразком
для інших.
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Безпека через співробітництво –
багатонаціональні рішення
глобальних проблем

У

Стратегічній концепції 2010 року
наголошується на безпеці через
співробітництво як одному з трьох головних
завдань НАТО. Логіка цього зрозуміла.
Сьогоднішні виклики безпеці стають дедалі більш
інтернаціональними і найбільш дієва реакція на них має
охоплювати найширше коло партнерів як країн, так і
міжнародних організацій.
Підтверджуючи політику відкритих дверей Альянсу для
вступу інших європейських країн, Стратегічна концепція
визначає як мету поглиблення партнерств за рахунок
гнучких форматів, які зближують НАТО і її партнерів –
через усі існуючі рамки і поза ними. Протягом 2011 року
НАТО досягла значних успіхів у досягненні цієї мети.
Операція у Лівії продемонструвала прагнення Альянсу
надавати своїм партнерам по операціях структурну
роль у прийнятті рішень щодо місій на чолі з НАТО.
З того дня як Альянс розпочав свою операцію під
мандатом ООН із захисту цивільного населення Лівії
оперативні партнери НАТО, зокрема з цього регіону,
сиділи за одним столом, допомагаючи формулювати,
а потім ухвалювати, всі політичні і оперативні рішення.
Партнери робили значний внесок у всі аспекти місії, і він
слугуватиме зразком для майбутніх операцій.
У Стратегічній концепції підкреслюється готовність
НАТО розвивати політичний діалог і практичну
співпрацю з будь-якими країнами і відповідними
організаціями світу, які поділяють зацікавленість НАТО
в мирних міжнародних відносинах. У вересні 2011 року,
виходячи за рамки існуючих структур партнерства і з
використанням гнучкого формату, була організована
зустріч з питань боротьби з піратством. У зустрічі
взяли участь представники 47 країн і організацій, що
борються з піратством в Індійському океані. Очікується
проведення ще низки зустрічей з широким колом
країн і організацій з критично важливих для всіх питань
безпеки.
Пріоритетом у 2011 році залишався розвиток відносин
між НАТО і Росією. Після пропозиції, зробленої НАТО
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в Лісабоні, ведуться інтенсивні переговори з розвитку
співробітництва з Росією у сфері оборони Європи від
загрози ракетного нападу, що зростає. Навіть попри
те, що ці дискусії ще не завершилися, НАТО поглибила
співробітництво з Росією в боротьбі проти потоку
наркотиків з Афганістану і допомагаючи розбудувати
потенціал афганського війська. Вперше в історії, в 2011
році, російська субмарина взяла участь у навчаннях
з рятувальних робіт на підводних човнах, а російські
винищувачі – у реальних антитерористичних навчаннях.
Хоча НАТО і Росія усе ще не працюють пліч-о-пліч над
усіма питаннями, рівень і масштаб співпраці між НАТО
і Росією продовжують зростати в сферах спільного
інтересу.
Що стосується відносин з іншими міжнародними
організаціями, тут оцінка змішана. Стратегічне
партнерство з Європейським Союзом усе ще не
розкрило весь свій потенціал, а темпи партнерства з
ООН прискорюються внаслідок активної співпраці з
широкого кола операцій.
Лівійська криза спричинила безпрецедентні контакти
з Лігою арабських держав, чия підтримка важлива
для загальних міжнародних зусиль. Ці відносини
мають сформувати основу для глибшої взаємодії в
майбутньому. Справді, НАТО прагне розвивати міцніші
відносини з країнами регіону широкого Близького
Сходу і Північної Африки, передусім через поглиблення
Середземноморського діалогу і Стамбульської
ініціативи співпраці. Члени Альянсу тісніше працюють
з партнерами з регіону, шукаючи можливості
поліпшення удосконалення співробітництва заради
розв'язання спільних завдань безпеки. Членство в
Середземноморському діалозі буде відкрите для Лівії,
якщо ця країна цього забажає, як рамки політичного
діалогу і цільового практичного співробітництва.
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