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Класифікація
ВОЄННИХ КОНФЛІКТІВ

Експерти Недержавного аналітичного центру «Українських студій стратегічних
досліджень» для аналізу воєнної активності у світі пропонують класифікацію
воєнних конфліктів:

Війна:
• світові війни
(здебільшого між
кількома коаліціями);
• регіональні війни;
• локальні війни;
• міждержавні війни
(у тому числі у фазі
низької інтенсивності);
• війни між державою та
коаліцією;

Прикордонне зіткнення Внутрішньополітична
(обмежений збройний
криза — напруга,
інцидент)
політична криза
(з можливістю ескалації,

Локальний конфлікт

зовнішнього втручання)

Воєнний переворот

Дипломатичне
протистояння —
торговельні війни,
дипломатичні
конфлікти.

Теракт
(або партизанська акція
в іншій оптиці)

• іноземна інтервенція;
• громадянська
війна (різного рівня
інтенсивності,
включно із зовнішнім

Воєнні конфлікти
втручанням).
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МЕТОДИКОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ ВІЙНИ
Є РОЗГЛЯД НАЯВНИХ У СВІТІ КОНФЛІКТІВ,
ЩО АКТИВНО ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ ЗА ПЕРІОД
ДОС ЛІДЖЕННЯ ЧЕРЕЗ НИЗКУ ІНДИКАТОРІВ,
ЯКІ ОКРЕСЛЮЮТЬ СУТНІСТЬ, ПРОТІКАННЯ
К О Н ФЛ І К Т У, Й О Г О З Н АЧ Е Н Н Я Д Л Я Р Е Г І О Н А Л Ь Н О Ї
ТА ГЛОБА ЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ЇХ
З А Р І ВНЕ М Н А ПР У Г И, ВІ Д Н А ЙБІ ЛЬ Ш ГА Р ЯЧ И Х
ДО ПРОТИСТОЯНЬ МІНІМАЛЬНОГО РІВНЯ.
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Вступ
НАЦ «УССД» продовжує проєкт із

Війну без оголошення війни,

моніторингу воєнної активності

з задіянням усіх компонентів

у світі.

«війни 4 покоління», що раз по
раз проривається назовні через

Після втрати Сполученими

відкриті воєнні конфлікти.

Штатами світової гегемонії
у світі триває новий етап страте-

Провідні держави світу активно

гічного протистояння великих

збільшують військовий бюджет

країн, посилення регіональних

та включаються у гонку озбро-

конфліктів та боротьби регіо-

єнь. Китай, Росія, Індія, США

нальних лідерів, впливу мере-

закладають нові авіаносці.

жевих воєнізованих формувань
та виникнення інструменту

Водночас в останні роки на

«квазідержав», що заповнюють

території менш розвинутих

лакуни «мертвих зон», які утво-

держав дедалі більше наростає

рюються поза межами впливу

інтенсивність збройних конфлік-

національних держав, регіо-

тів різного рівня.

нальних лідерів та у результаті
стратегічного протистояння
наддержав. На повну потужність
задіяні приватні армії. У світі
фактично триває глобальне протистояння, яке можна розцінити
як «тиху третю світову війну».
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Війна

УССД

Україна

ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ
З лютого 2014 року

підписуються Мінські

після перемоги Рево-

угоди про врегулювання

люції Гідності Російська

конфлікту на Донбасі.

Федерація розпочала

На початку 2015 року

агресію проти України.

після піврічного утри-

У березні 2014 року була

мання українськими

захоплена та анексована

військами Донецького

територія Автономної

аеропорту відбувається

Республіки Крим та міста

битва за Дебальцево,

Севастополя. У квітні

після якої підписується

2014 року підготовлені

перемир’я, що формаль-

Росією терористичні

но триває дотепер (угоди

групи захопили місто

Мінськ‑2). Фактично

Слов’янськ Донецької

бойові дії зі зниженою

області. До літа 2014 року

інтенсивністю в режимі

розгортаються бойо-

позиційної війни продов-

ві дії з застосуванням

жуються, призводячи до

артилерії та ракетної

щоденних же ртв.

та кораблів додому. Як

коли кораблі ВМС Украї-

відомо Росія вдалася

ни здійснювали перехід

до фактичної блокади

з Чорного до Азовського

Азовського моря, утруд-

моря. Українські кораблі

нення здійснення там

зазнали нападу з боку

торгового мореплав-

сил ВМФ Росії та Берего-

ства та фактичного уне-

вої охорони РФ — було

можливлення проходу

протаранено буксир

українських військових

«Яни Капу», а поза

кораблів.

12-мильною зоною

Інцидент у Керчен-

українські артилерійські

ській протоці відбувся

катери супроводу були

25 листопада 2018 року,

обстріляні.

техніки у Донецькій та

За моніторинговий

Луганській області. До

період в Україні відбу-

серпня українська армія

лася зміна влади. Новий

наступає, визволяючи

Президент Володимир

території Донбасу, але

Зеленський, який де-

Росія вводить війська на

кларує курс на припи-

територію Донецької та

нення війни реанімував

Луганської областей, бло-

нормандський формат

Міждержавна війна у фазі

куючи зусилля Збройних

та домігся повернення

низької інтенсивності, елементи

сил України. У вересні

українських моряків

прикордонного зіткнення в акваторії

ІНТЕНСИВНІСТЬ

Керченської протоки.
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реалізоване рішення ще

мадськості та ветеран-

судна захопили росіяни.

спроби оголошення

у 2016 році в часи прези-

ського середовища має

У полон потрапили 24

перемир’я російська сто-

денства Порошенка про

намір продовжити цю

моряки, 6 із яких — пора-

рона та її колаборанти

розведення сил і засобів

політику на інших ділян-

нені.

постійно зривали умови

на трьох ділянках, межі

ках фронту.

перемир’я, застосову-

яких закріплені у домов-

Міжнародний трибунал

вали заборонені види

леностях: у Золотому,

цькій області пройшов

ООН з морського права

озброєнь та недозволені

Петрівському та Станиці

обмін полоненими, про

зобов’язав Росію негайно

методи війни.

Луганській.

який домовилися лідери

25 травня 2019 року

звільнити 3 судна і всіх

Зокрема, обстріл сані-

Розведення відбува-

29 грудня, у Доне-

нормандської четвірки

членів екіпажів. Після

тарних машин, що ева-

ється на відстань 1 км

в Парижі на початку

збігу місяця, відведеного

куйовують поранених.

від лінії розмежування

грудня.

на інформування про ви-

Такі дії чітко підпадають

та є дзеркальним, тобто

конання рішення трибу-

під класифікацію воєн-

таким що має здійснюва-

українська сторона пере-

налу, Росія продовжила

них злочинів (зокрема

тися обома сторонами.

дала 124 людини, серед

утримання моряків.

1 липня у Водяному біля

Основна умова початку

них військових злочин-

Маріуполя, в результаті

розведення військ —

ців, терористів, представ-

після тривалих пере-

чого загинуло двоє мор-

дотримання режиму

ників «Беркуту», яких

говорів відбувся обмін

ських піхотинців).

припинення вогню на

звинувачували у розстрі-

ділянці розведення про-

лі учасників Революції

тягом 7 днів.

Гідності.

7 вересня 2019 року

українських в’язнів на ро-

Росія продовжувала

На територію ОРДЛО

сійських. Всього додому

протягом 2019 року три-

повернулося 35 україн-

мати Україну «в напрузі»,

ців, в тому числі — усі 24

використовуючи заго-

військ відбуватиметься

було звільнено 81 люди-

українських моряки.

стрення та послаблення

послідовно, у два етапи:

ну — 76 повернулися на

на фронті як елементу

перший етап — відве-

вільну територію Украї-

року катери й буксир,

політичного тиску на

дення особового складу

ни, п’ятеро залишилися

захоплені Росією у 2018

Україну та зміни політич-

з обох сторін, другий —

на окупованих територі-

році, були повернуті

них настроїв усередині

демонтаж інженерних

ях з сім’ями.

у розграбованому стані.

країни.

споруд та подальше роз-

17 листопада 2019

Наразі продовжується

Прямі бойові втрати

Процес розведення

мінування територій.

На вимогу України

Попри заяви обміну
всіх на всіх понад сотня

блокада Росією Азов-

Збройних Сил України за

Попри постійні пору-

ського моря та нарощен-

2019 рік 110 вояків — 107

шення умов розведення

в полоні на окупованих

ня і посилення військової

чоловіків і 3 жінки.

збоку Росії Україна попри

Росією територіях Донба-

спротив і критику гро-

су і Криму.

потуги в Чорному морі.

У 2019 році було

Прогноз
08

українців перебуває

КОНФЛІКТ ЗА ПІДТРИМКИ РОСІЇ ПРОДОВЖУВАТИМЕ ТЬСЯ
ПРИНАЙМНІ ЩЕ КІЛЬКА НАСТУПНИХ РОКІВ, МОЖЛИВИЙ
ТАКОЖ РЕЖИМ ЗАМОРОЖЕННЯ НА ДЕСЯТИЛІТ ТЯ (ЯКЩО
В Р Ф ВИС ТАЧ АТ ИМЕ РЕС У Р СІВ). РЕ ЗУЛЬТАТ ПР ОТ ИС ТОЯННЯ
ЗА ЛЕЖИТЬ ВІД БОЄ ЗД АТНОС ТІ УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ ТА
ПОСЛІДОВНОСТІ ПОЛІТИЧНОГО КЕРІВНИЦТВА.
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Переговори
між сторонами

Триває так званий Мінський процес, який залишається неефективним, особливо на фоні
спрощеної процедури надання російського громадянства.
Кремль та європейські партнери тиснуть на Україну у справі схвалення так званої «формули
Штайнмайєра», підписання якої українським представником Леонідом Кучмою стало
тригером незадоволення в українському суспільстві. Бачачи, що Київ готовий поступатися,
відроджуються проросійські акценти в європейській політиці — від сприйняття делегації
Кремля в ПАРЄ, і до артикуляції питання можливої ролі України в катастрофі Малайзійського
«Боїнга», що озвучуються в нідерландському політикумі.

Кількість
постраждалих
Управління верховно-

Гуманітарні
наслідки
В Україні налічуєть-

Тенденції

Кілька років тягнеться

Вплив на глобальні
процеси
Протистояння Укра-

го комісара ООН із прав

ся 1 млн. 389 тис. 792

фаза низькоінтенсивного

їни з Росією стримує

людини оцінює загальне

внутрішньо переміще-

протистояння. З кінця

Кремль від подальшої

число жертв, пов’язаних

них осіб з окупованих

2018 року актуалізується

експансії, що захищає

із конфліктом в Україні

територій Донбасу та

протистояння на мор-

інтереси інших держав

станом на 31 жовтня

Криму. Місцеве населен-

ському театрі, в аквато-

Центрально-Східної

2019 року в 41–44 ти-

ня періодично потерпає

рії Азовського моря та

Європи, США і Велико-

сячі. З цього числа —

від нестачі продоволь-

Керченської протоки.

британії.

12800–13000 — загинули.

ства та порушення прав

У червні у зв’язку зі

З них 3320 — цивільні

людини. Значну кількість

зміною влади та сумнів-

(зокрема 298 пасажирів

активістів на окупова-

ними заявами у Мінську

рейсу MH17, збитого

них територіях Криму

наростає інтенсивність

17 липня 2014 року), 4100

та окремих районів

обстрілів з боку бойови-

українських військових,

Донецької та Луганської

ків. На кінець року порів-

5,6 тисяч представників

областей переслідують

няне затишшя та невдалі

проросійських збройних

за підтримку України.

спроби відведення військ

формувань. Поранено

від лінії зіткнення супро-

29–31 тисячу осіб.

воджуються Нормандською зустріччю 9 грудня,
що вчергове закріплює
алгоритм Мінських угод.
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Війна
Ємен
ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ
Війна у Ємені триває

держав під керівниц-

За моніторинго-

Саудівської Аравії у про-

з 2015 року. Йде проти-

твом Саудівської Аравії

вий період тривають

стояння між північною

та її єменські союзни-

переговори між араб-

частиною країни (де про-

ки не могли витіснити

ською коаліцією та

Ірану та Росії — ємен-

живають хусити — група

рух повстанців-хуситів,

хуситами. Становище

ські хусити — шляхом

шиїтського віросповідан-

пов’язаних з Іраном, що

перших ускладнюють

запуску безпілотників

ня), що підтримує коли-

контролюють столицю

конфлікти між Ер-Рі-

підірвали нафтові вишки

шнього президента Алі

країни Сану та більшість

ядом та Об’єднаними

компанії Saudi Aramko

Абдуллу Салеха, сфор-

основних міст. Водночас

Арабськими Еміратами,

у Саудівській Аравії, що

мувавши рух «Ансар

на пустельних околи-

що підтримують кон-

спричинило як епізо-

Аллах», і південною (су-

цях сходу країни окремі

федеративне майбутнє

дичне зростання цін

ніти, підтримують уряд

райони контролюють

Ємену.

на нафту, так і чергову

Абд Раббо Мансура Гаді).

ісламістські угрупован-

Хуситів підтримують Іран

ня, зокрема «Аль-Каїда

хусити почали виво-

у відносинах Вашинг-

та меншою мірою — Ро-

на Аравійському півос-

дити війська з Ходейди

тона та Тегерана. У від-

сія, південь — Саудівська

трові».

в рамках домовленостей

повідь 20 вересня 2020

про передачу порту під

року арабська коаліція

контроль ООН.

на чолі з Саудівською

Аравія та її союзники

Ключова операція

На початку травня

вінції Наджран.
У вересні союзники

дипломатичну напругу

з числа арабських

2018 року — облога

держав, що здійснюють

головного порту країни

збройну інтервенцію

Ходейди, що тривала пів-

хусити заявили про

бомбардування позицій

в країну. Кілька кампаній,

року, аж до грудня. Через

захоплення пустельних

хуситів у районі порту

попри періодичні успіхи

цей порт йде більшість

прикордонних районів

Ходейда.

сторін, не призводять до

поставок озброєнь для

однозначної переваги

хуситів від Ірану та Росії.

однієї з груп.

Альянс на чолі з Саудів-

Війна у Ємені знач-

ською Аравією не зміг

ною мірою зайшла у глу-

опанувати місто, що

хий кут протягом років,

призвело до затишшя

коли коаліція арабських

з початку січня.
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На початку червня

Аравією здійснила

ІНТЕНСИВНІСТЬ
Громадянська війна з іноземними
інтервенціями
(фактично протистояння коаліцій).

Індекс війни

Річник 2019

УССД

Переговори
між сторонами
19 березня у Стокгольмі сторони протистояння домовилися про припинення вогню у місті
Ходейда, головному порту країни, та досягли угоди по першій фазі передислокації військ.
Сторони також в основному домовилися про другу фазу взаємної передислокації, остаточне
рішення щодо якої очікується після додаткових консультацій із керівництвом сторін та
затвердження Координаційного комітету ООН. У жовтні на півдні Ємену підписується угода між
офіційно визнаним урядом (підтримуваним Саудівською Аравією) та сепаратистами в пустельних
районах на південному сході про поділ влади в державі. Тепер вони зможуть спрямувати
всі сили на боротьбу з хуситами, яких підтримують Іран та Росія. У кінці жовтня в Омані
починаються переговори між хуситами та їхніми опонентами в Омані.

Кількість
постраждалих
Загалом під час

Гуманітарні
наслідки
Наслідком гума-

Тенденції

Затишшя після при-

Вплив на глобальні
процеси
Регіон розміщений

воєнних дій загинуло

нітарної кризи став

зупинення битви за

на перехресті транзит-

від 60 до 83 тисяч осіб

масштабний голод та

Ходейду. У травні хусити

них шляхів із Китаю до

(за різними оцінками),

епідемія холери, від яких

відвели частину сил із

Суецького каналу та

з них до 7 тисяч цивіль-

загинуло понад 80 тисяч

головних портів країни

Європи. Зовнішні гравці

них, 50 тисяч поранених,

осіб протягом 2016–2018

в рамках врегулювання.

активно втручаються

2 млн. 200 тисяч стали

років. Поки що завдяки

Зростає роль США.

біженцями.

міжнародним постав-

3 травня Сенат спробу-

понад чотири роки. Вияв

кам загроза усунута,

вав проголосувати за

регіонального протисто-

внаслідок обстрілу табору

але ризик залишається

резолюцію про припи-

яння Ірану та Саудівської

для переміщених осіб

вагомим.

нення військово-техніч-

Аравії.

27 січня 2019 року

у північно-західній про-

ної допомоги силам Са-

вінції Ємену Хаджах вби-

удівської Аравії у Ємені,

то вісім мирних мешкан-

але президент Дональд

ців та поранено ще 30.

Трамп наклав вето.

у конфлікт, що тягнеться

Прогноз

РОЛЬ ЄМЕНСЬКОГО КОНФЛІКТУ БУДЕ
НАРОСТАТИ ЗА ЛЕЖНО ВІД ТИМЧАСОВОЇ
СТАБІЛІЗАЦІЇ У СИРІЇ.
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УССД

Війна

Сирія

ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ
антиєвроатлантистів,

групи так званої помір-

ЦАХАЛу по територіях,

з 2011 року. Головне

впливати на європей-

кованої опозиції (Вільна

контрольованих Асадом.

протистояння відбува-

ську політику, регулюю-

Сирійська Армія) та кур-

У серпні Війська Асада

ється між президентом

чи потоки біженців.

дів, розпочинає виведен-

за підтримки Росії та

ня військ.

Ірану повели успішний

Війна у Сирії триває

Башаром Асадом, що

Коли Росія втрути-

спирається на етнокон-

лася, урядові війська

Головною подією вес-

фесійні меншини шиїтів

контролювали лише

ни стала операція проти

ської опозиції в провінції

та алавітів, та опозицією

приблизно 8% терито-

останнього анклаву

Ідліб, що опирається на

сунітської більшості.

рії. Нині Асад повернув

ІДІЛ — міста Багуз, проти

Туреччину та (частково)

З часом країна стала

контроль над понад 96%

якого вели наступ «Де-

США.

епіцентром протистоян-

території. Росія апробу-

мократичні сили Сирії»

У вересні в Сирії

ня глобальних сил. Асада

вала методики ведення

(SDF), в яких переважа-

тривають суттєві зміни

підтримують Іран та

сучасної війни, в тому

ють курдські загони.

військово-політичної

Росія, опозицію — араб-

числі експедиційних

У зв’язку з рішенням

конфігурації. Стамбул

ські держави (насампе-

операцій на далеких

Трампа визнати ізраїль-

ухвалив рішення про

ред Катар і Саудівська

відстанях, змогла «про-

ський суверенітет над

масштабну військову

Аравія) і США. На півночі

гнати» через війну ті

Голанськими висотами

операцію під кодовою

країн формуються окре-

роди військ, які не брали

26 березня тут зростає

назвою «Джерело миру»,

мі райони під контролем

участі у війні на Дон-

напруження. Розпочи-

що триває до 22 жовтня

курдів та туркоманів,

басі, передусім авіацію

наються взаємні ракетні

2019 року.

зростає вплив Туреччи-

та флот. Також Москва

обстріли між Ізраїлем та

ни.

зберігає контроль над

Сирією, а також удари

Для Росії повномасш-

воєнно-морською базою

табне втручання з 2015

у м. Тартус на Середзем-

року дало можливість

ному морі.

зруйнувати плани Захо-

За моніторинговий

ду на Близькому Сході,

період США, що раніше

зміцнити та згуртувати

активно підтримували

012

наступ на позиції суніт-

ІНТЕНСИВНІСТЬ
Громадянська війна з іноземними
інтервенціями.

Річник 2019

Індекс війни

УССД

Переговори
між сторонами
Трамп фактично погодився з роллю Туреччини, що покликана замінити
американців на більшості їхніх позицій у Сирії. З іншого боку, Білий дім
намагається скористатись моментом і закріпити позиції Ізраїлю, що з 1967 року
окуповує Голанські висоти. Це рішення засудили Саудівська Аравія, Катар, Бахрейн
та Кувейт, що загрожує суперечками всередині антиасадівської коаліції.
22 жовня на турецько-російських переговорах Москва, по суті, вимушена визнати
претензії Анкари. Ердоган добився визнання права на контроль зони претензій
— 440 км довжини і 30 км ширини. Визнається можливість повернення 2 млн.
біженців, і не тільки в цю зону, а й загалом на північ Сирії.
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УССД

Індекс війни

Кількість постраждалих

Вплив на глобальні процеси

Загалом із 2011 року загинуло понад
400 тисяч людей, мільйони стали біженця-

Річник 2019

Гуманітарні
наслідки

Сирія залишається головним
фактором напруги в регіоні.

Представник сил місцевої цивільної оборо-

ми.

ни Мухаммед Халладж

Під час операції в Багузі загинуло понад
1600 бойовиків ІДІЛ, можливо до кількох

повідомив агентству

сотень цивільних. З боку SDF — близько

«Анадолу», що кількість

сотні загиблих. Понад 25 тисяч бойовиків

Тенденції

упродовж останніх мі-

потрапило у полон до сил коаліції.
Протягом травня в провінції Ідліб заги-

сирійців, які залишили

Наростання напруги в обме-

сяців південь та півден-

жених зонах на півночі країни,

ний схід провінції Ідліб

в інших стабілізація. Головною

і північ провінції Хама,

загинуло (за турецькими даними) більше

вимогою США залишається збе-

досягла 76427.

700 терористів. Курдські джерела повідом-

реження статус-кво, що запобігає

ляють про більше 200 загиблих цивільних,

бажанням Росії та Ірану опану-

до 700 поранених.

вати нафтоносні райони басейну

нуло більше 1000 осіб.
Восени під час операції «Джерело миру»

Євфрату.

Прогноз
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Наростання турецько-російських суперечностей через
п е р е д і л з о н в п л и в у у С и р і ї . П о с и л е н н я в п л и в у Ту р е чч и н и
н а п і в н о ч і С и р і ї, щ о в р і в н о в а ж и т ь д о м і н у ю ч е с т а н о в и щ е
Асада в центрі та на півдні країни.
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УССД

Афганістан

ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ
Конфлікт триває
з 2001 року, відколи США
при підтримці союзників

черговий міжнародний
скандал.
Попри продовження

у НАТО здійснили інтер-

переговорів США з та-

венцію в Афганістан та

лібами відбуваються

знищили режим ісламіст-

регулярні напади і терак-

ського руху «Талібан».

ти. Серед найрезонан-

Однак останні продов-

сніших — вибух в офісі

жили партизанську бо-

кандидата у віцепрези-

ротьбу, в результаті чого

денти Амрулла Салеха

зараз фактично контро-

29 липня, що забрав 20

люють більшу частину

життів.

території країни.
За моніторинговий

У вересні після чергових переговорів від-

періодбойовики «Таліба-

новлюється наступ сил

ну» скоїли кілька напа-

НАТО на Талібан.

дів на військову базу,

25 листопада під час

контрольно-пропускні

нападу Талібану на авто-

пункти та відділ поліції

мобіль Місії ООН загину-

в Афганістані.

ла 1 людина, 5 отримали

Після цього війська

поранення.

НАТО провели бомбардування у провінції Кундуз (до речі, біля кордону
з Таджикистаном), від
яких загинуло 13 мирних
жителів, поміж них —
10 дітей. Це викликало

ІНТЕНСИВНІСТЬ
Іноземна інтервенція, зумовлена нею громадянська війна
з елементами тероризму.
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УССД

Переговори
між сторонами
Вагомий успіх США на Близькому Сході — переговори з талібами вперше після
11 вересня 2001 року вийшли за межі локальних домовленостей на місцевості,
представники Білого дому зустрічались із ними у Катарі. У переговорах брали
участь політичний керівник талібів мулла Абдул Гані Барадар і команда США на
чолі зі спеціальним посланником Залмаєм Халілзадом.
Сторони узгодили проєкт мирної угоди, яка передбачає виведення іноземних
сил з Афганістану упродовж 18 місяців після її підписання. Своєю чергою таліби
обіцяють не допустити в Афганістан терористичні угруповання «Ісламська
держава» та «Аль-Каїда» для атак на США та їхніх союзників. Поки невідомо, чи
погодяться обидві сторони з цим проєктом і коли він може набути чинності.
В основі мирної угоди лежать чотири головні умови: гарантії по боротьбі
з тероризмом, виведення іноземних військ, початок міжафганських переговорів
і всестороннє припинення вогню.
У травні починаються переговори між Талібаном та офіційним урядом за
посередництва Москви.
У листопаді знову відновлюються переговори між США та Талібаном, розпочато
обмін полоненими. Вашингтон планує виведення третини військ із країни.
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Кількість постраждалих
Загалом за час конфлікту з 2001

Тенденції
Положення мирної угоди вклю-

Контроль за територією
Захоплено три поліцейських

року загинуло близько 70 тисяч

чають також обмін ув’язненими,

контрольно-пропускних пункти.

бойовиків Талібану та інших іс-

скасування заборони на поїздки

За різними даними, таліби в Аф-

ламістських груп, 62 тисячі вій-

з боку США для кількох лідерів

ганістані контролюють від 10%

ськовослужбовців центрального

«Талібану», а також перспективи

до 70% територій. У районах,

уряду, 4 тисячі солдатів американ-

формування тимчасового уряду

підконтрольних проамерикан-

ської коаліції, понад 38 тисяч мир-

Афганістану після припинення

ському уряду, часто влаштовують

них жителів. У 2018 році, за дани-

вогню.

терористичні атаки. 15 квітня

ми доповіді Місії ООН зі сприяння

Президент Афганістану Ашраф

таліби тимчасово змогли взяти під

Афганістану, в результаті бойових

Гані закликав Дональда Трампа не

контроль місто Кундуз, але були

дій у цій країні загинули 3804 мир-

виводити американських військ

витіснені урядовими силами.

ні жителі та 7100 були поранені.

з Афганістану. Водночас Сенат

За моніторинговий період

США переважною більшістю голо-

внаслідок серії сутичок були вбиті

сів підтримав поправку, що засте-

щонайменше 80 солдатів та 11

рігає від поспішного виведення

співробітників місцевої поліції, ще

військ з Афганістану, Іраку та Сирії.

Вплив на глобальні процеси

13 людей отримали поранення.
За даними влади, таліби атакува-

Афганістан залишається болю-

ли жінок та дітей. Від терактів та

чою точкою як для США, так і су-

бомбардувань загинуло понад

сідніх держав — Пакистану, Росії,

58 мирних жителів, принаймні 14

Китаю. Можливе перекидання кон-

дітей.

флікту в держави Центральної Азії.

ПрогнозОслаблення центрального афганського
уряду, продовження процесу

міжнародного визнання талібів.
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Лівія

ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ
лиці Триполі відбулися

ним. На початку червня

троль столиці — Триполі.

з 2011 року, коли заво-

масштабні зіткнення між

починається бойове

Хафтар отримує підтрим-

рушення проти лідера

Урядом національної

протистояння за кон-

ку з боку Єгипту та ОАЕ.

Муамара Каддафі пере-

згоди та групами з так

росли у громадянську

званої «7 бригади». Під

війну. У неї втрутилися

час них, зокрема 19 січ-

США, Франція та Італія,

ня, загинув кореспон-

що допомогли опозиції

дент Associated Press

Кількість
постраждалих

Гуманітарні
наслідки

повалити режим Кад-

Мухаммед Халіфа.

Конфлікт у Лівії триває

Загалом із 2011 року

Можливий штурм

дафі. Однак після цього

Проросійські сили

країна фактично розпа-

Лівійської національної

внаслідок двох фаз гро-

столиці викличе тисячні

лася на племінні зони,

армії спробували на

мадянської війни налі-

жертви і потік мігрантів

контрольовані польови-

початку квітня оточити

чується понад 27 тисяч

до країн Європи. Тому ЄС

ми командирами, розпо-

столицю Триполі, насту-

загиблих, до 70 тисяч

зацікавлений стримати

чалась друга фаза війни

паючи з семи напрямків.

поранених (включно

подальшу ескалацію.

(ескалація з 2014). Зараз

Однак прозахідний Уряд

з мирними жителями).

головне протистояння

національної згоди зміг

триває між Урядом наці-

призупинити наступ

зультаті протистояння за

ональної єдності у столи-

у районі міста Місурата,

столицю — Триполі — за-

ці Триполі, що визнаний

при підтримці спецслужб

гинуло більше 700 осіб.

Заходом, і силами Лівій-

Італії, що обстоюють

ської національної армії

інтереси італійсько-

генерала Хафтара на

го нафтовидобувного

сході країни. Останнього

концерну Eni. Загалом

підтримує Росія.

у ході боїв загинула 21

Попри спроби мирно-

особа, 27 осіб поранені.

го врегулювання, на-

Є відомості про смерть

пруга в Лівії між різними

двох лікарів, які нада-

сторонами триває, у сто-

вали допомогу поране-
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Переговори
між сторонами
Західні держави, Саудівська Аравія та Росія періодично намагаються посадити
різні групи за стіл переговорів, однак перемир’я кілька разів зривалося.

Тенденції

Вплив на глобальні процеси
Після усунення від влади Омара Аль-Башира

Група генерала Хафта-

в Судані Лівія стала епіцентром російського впливу

ра, що розміщується

в регіоні, і кампанію Хафтара можна розглядати як

у провінції Кіренаїці на

демонстрацію цих можливостей. З іншого боку, сили

сході Лівії, та новопоста-

генерала Хафтара набувають непрямої підтримки

ла «7 бригада» — група

Франції та Саудівської Аравії, що прагнуть підтрима-

прихильників одного

ти більш сконсолідовану силу та посилити присут-

з синів попереднього

ність у Лівії. З іншого боку, в листопаді активізується

диктатора Мейфаля

політика Туреччини. 27 листопада Туреччина та три-

Іслама Каддафі — дедалі

полійський Уряд національної згоди підписують уго-

більше орієнтуються на

ду про розмежування морських зон у Середземному

Росію. Внутрішні пу-

морі, в односторонньому порядку розширюючи

стельні райони контро-

їхні межі. Це зустрічає обурення з боку урядів Греції,

люють ісламістські гру-

Кіпру та Єгипту. Особливо сумнівні такі рішення від

пи, в тому числі близькі

імені лівійського уряду, що контролює лише частину

до ІДІЛ.

міжнародно визнаної території.

Прогноз

Слід очікувати наростання воєнної активності та можливого розростання
гуманітарної катастрофи. Посилення Росії змушуватиме країни Заходу більш
активно втручатися. Також Лівія продовжить бути тригером нестабільності
в регіоні Сахари та Сахелю. Зокрема в 2020 році слід очікувати масштабної
воєнно-дипломатичної кризи між Грецією та Туреччиною, до якої
підключатимуться Кіпр (у тому числі невизнана Республіка
Північного Кіпру), лівійські уряди та Єгипет.
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Війна
Південний
Судан

ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ
Південний Судан

сформуватися перехід-

Двох призначає Салва

дати відбулася зустріч

перебуває у стані гро-

ний уряд, а через 30 мі-

Киїр, а ще двох — інші

між сторонами, на якій

мадянського конфлікту,

сяців після цього прове-

опозиційні групи. Пови-

було вирішено відкласти

збройна ескалація якого

дені нові демократичні

нен бути сформований

формування уряду на

розпочалася 16 грудня

вибори. Проте імплемен-

перехідний уряд, а ви-

100 днів: новий перехід-

2013 року, коли прези-

тувати угоду не вдалося,

бори призначені на 2022

ний період розпочався

дент Салва Киїр заявив

а напередодні 9 липня

рік.

12 листопада і триватиме

про попередження

2016 року в столиці спа-

військового перевороту

лахнули бої, за які офі-

угоди затягується: дату

За цей період часу сто-

на чолі з невідомими

ційно жодна з воюючих

формування перехідного

ронам потрібно досягти

у військовій формі, яких

фракцій не взяла на себе

уряду перенесли спочат-

компромісу з питань:

підозрювали у зв’язках

відповідальності.

ку з квітня на листопад

фінансування імплемен-

2019 року, періодично

тації угоди, створення

та співпраці з колишнім

21 грудня 2017 року

Проте імплементація

по 22 лютого 2020 року.

віцепрезидентом Ріеком

в Аддис-Абебі був під-

трапляються сутички

спільної армії та адміні-

Мачаром.

писаний документ про

між різними військовими

стративно-територіаль-

Протягом усього

припинення вогню та

угрупованнями.

ного поділу країни.

часу мали місце кілька

перемир’я між урядом

раундів переговорів,

Південного Судану та

моніторинговий період

мають місце сутички між

результатами яких були

8-и збройними угрупо-

є 12 листопада, саме тоді

урядовими військами

кілька документів про

ваннями, який дав старт

мав бути сформований

і тими повстанськими

перемир’я, підписаних за

кільком раундам мирних

перехідний уряд. Про-

угрупованнями, які не

сприяння США, ООН, ЄС,

переговорів. Результа-

те за кілька днів до цієї

підписали мирну угоду.

країн-сусідів, Африкан-

том стало підписання

ського Союзу.

нової мирної угоди 12 ве-

Мирна угода щодо
врегулювання конфлікту

У вересні 2019 року

ресня 2018.
Згідно з угодою, Ріек

була підписана 25 серп-

Мачар стає віцепре-

ня 2015, відповідно до

зидентом Південного

неї, в країні повинен був

Судану, одним із п’яти.
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Переговори
між сторонами
Конфлікт знаходить на стадії деескалації з періодичними зіткненнями між повстанськими силами
та урядовими військами. За даними звіту ООН, скорочення політичного насилля призвело до
повернення 594 000 переміщених осіб до своїх домівок, розширило доступ гуманітарних місій.
7 листопада президент Уганди провів зустріч з Салва Киїром та Ріеком Мачаром, де було
прийнято рішення про відтермінування формування перехідного уряду, незважаючи на тиск
з боку США та інших країн щодо формування уряду у встановлений термін. Сторони домовилися
за цей час вирішити вищезгадані неврегульовані питання та переглянути прогрес за 50 днів.

Кількість
постраждалих
Загальна: вбиті —
400 000;

Гуманітарні
наслідки
2,47 мільйона бі-

Тенденції

Затягування мирних

Вплив на глобальні
процеси
Зовнішні гравці ак-

женців у сусідні країни,

процесів через брак

тивно продають зброю

2 млн. внутрішньо пере-

політичної волі в обох

сторонам конфлікту та

період: 3 працівники гу-

міщених осіб; 7,5 мільйо-

сторін та неможливість

намагаються одержати

манітарної місії жовтень

нів людей потребували

досягти компромісу

контроль з експортом

2019 під час боїв між

певного типу гуманітар-

з певних питань.

нафти. Водночас продаж

урядовими силами та

ної допомоги чи захисту.

За моніторинговий

зброї визнаному уря-

повстанцями; 14 людей

ду став приводом для

— під час протистояння

необґрунтованих зви-

племен Нуер та Дінка; 69

нувачень України в 2017

людей під час зіткнень

році, що поширювались

у грудні 2019.

Amnesty International.

Прогноз

УГОДА ВІД 12 ВЕРЕСНЯ 2018 РОКУ Є КРИТИЧНИМ МОМЕНТОМ
Д ЛЯ ПОД А ЛЬШОГО МАЙБУ ТНЬОГО КРАЇНИ ТА ІСПИТОМ НА
СОВІСТЬ ТА ЗРІЛІСТЬ Д ЛЯ Ї Ї Е ЛІТИ. ОСНОВНИМ ПИТАННЯМ
Є ЧИ ВІДБУЛАСЯ ЗМІНА ПІДХОДУ ДО РОЗВИТКУ КРАЇНИ, ЧИ
Є Д О С Т А Т Н Я П О Л І Т И Ч Н А В О Л Я В Е Л І Т Р Е А Л І З У В А Т И М И Р,
ВРА ХОВУ Ю ЧИ ДУ МКИ, ЯКІ НЕ ЗБІГА ЮТ Ь С Я ІЗ ТО ЧКОЮ З ОР У
ВЛА ДИ. ЙМОВІРНОЮ Є НЕРЕЗУЛЬТАТИВНІС ТЬ ПРОДОВЖЕНОГО
ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ З ОГЛЯДУ НА БРАК ПОЛІТИЧНОЇ ВОЛІ
КЕРІВНИЦТВА КРАЇНИ ТА НЕДОСТАТНІЙ ТИСК МІЖНАРОДНОЇ
СПІЛЬНОТИ.
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Війна
Центрально-

африканська
Республіка

П ОД І Ї, І Н Ц И Д Е Н Т И
Війна у країні триває
з перервами з 2012 року.
Головне протистояння
йде між мусульманською
Північчю (Альянс повстанців Селека) та християн-

Переговори
між сторонами
Тривають чергові переговори про припинення вогню, які всіляко підтримує Росія (що налагодила відносини зі столичною владою — аж до
фінансування та присутності охорони — російських найманців).

ським Півднем, що зберігає
контроль за столицею
Бангі і підтримує центральний уряд. Загострюються
протистояння релігійних
общин, зафіксовані факти геноциду. Присутність
миротворців ООН, насамперед французів (у зоні

Кількість постраждалих
Загалом за час конфлікту заги-

у окремих державах Африки, демон-

тів, кілька тисяч цивільних (точні

струє іншим диктаторським режимам

дані невідомі).

можливості співпраці. 23–24 жовтня
у Сочі відбувся форум «Росія-Африка».
Для Москви, що прагне на рівних кон-

ЦАР), малоефективна. Спо-

курувати зі США, ЄС, Китаєм за вплив

стерігається активізація

Гуманітарні наслідки

підтримують центральний
уряд. Вони складають осно-

Понад 300 тисяч біженців до

вну охорону президента

сусідніх країн, 700 тисяч внутріш-

Фостена-Аршанжа Таудери.

ніх переселенців.

ІНТЕНСИВНІСТЬ
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Громадянська війна
у фазі низької
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Росія намагається посилити вплив

нуло близько 5 тисяч комбатан-

впливу яких перебувала

російських найманців, що

Вплив на глобальні процеси

Прогноз

на Чорному континенті, це перший
захід такого масштабу. Серед найбільш
важливих новин форуму — підписання
угоди між урядами Росії та Центральноафриканської Республіки про облаштування в ЦАР російської військової бази.

Можливий новий спалах конфлікту,
ініційований столичним режимом, що
сподівається на підтримку Росії. Зокрема
в кінці травня при уряді ЦАР створено
представництво Міністерства оборони РФ,
посилено поставки озброєння.
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Прикордонне
зіткнення
Індія та
Пакистан
ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ
гірські райони на півночі

провели бомбардування

тряний бій, були збиті

у Кашмірі, де триває

окупував Китай. Держа-

ймовірного місця табору

пакистанський літак

заморожений конфлікт із

ви розділені лінією при-

терористів на території

F‑16 та індійський Міг‑21.

1948 року, що призвів до

пинення вогню, немає

Пакистану поблизу села

Два з літаків були збиті

кількох повномасштаб-

визнаних кордонів.

Балкот силами двох

пакистанською армі-

літаків Dassault Mirage

єю, індійського пілота

Спалах загострення

них індо-пакистанських

14 лютого понад 40

воєн. Заселений пере-

індійських військовос-

2000 та чотирьох літаків

Абхінандана Вартхамана

важно мусульманами,

лужбовців загинули

СУ‑30. 27 лютого відбув-

взято в полон (1 березня

штат Джамму-і-Кашмір

після вибуху, влаштова-

ся масштабний пові-

повернули Індії).

в основному контролю-

ного ісламістами з групи

ється Індією, що оскар-

«Джа-їш-е-Мухаммад»

жує Пакистан, підтриму-

у районі Срінагара.

ючи самоврядний уряд

Нью-Делі звинуватили

«Азад-Кашміру» на 10%

Пакистан у підтримці

території. Незаселені

терористів і 26 лютого

ІНТЕНСИВНІСТЬ
Теракт, ескалація до
прикордонного зіткнення.
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Переговори м і ж

Річник 2019

сторонами

Пакистан, який теж претендує на суверенітет над Кашміром, заявив про свою непричетність до теракту. Прем’єр-міністр Імран Хан закликав Індію до переговорів.
Черговий витік напруги почався у серпні 2019 року. Після скасування індійським парламентом автономії штату Джамму-і-Кашмір Пакистан вислав індійського посла та призупинив двосторонню торгівлю. Штат переповнений військовослужбовцями Індії, там обмежене
пересування цивільних, відключені радіо та інтернет.

Кількість постраждалих

Тенденції

Вплив на глобальні
процеси

Під час обстрілів біля
Срінагару в провінції Джам-

Наростання напруги, патріотична

Зростання напружен-

му-і-Кашмір загинуло 40

реакція електорату змусили прем’єр-мі-

ня між 200-мільйонним

індійських військовослуж-

ністра Нарендру Моді, що готувався до

Пакистаном і 1,3-мі-

бовців та 4 цивільних.

чергових парламентських виборів, до

льярдною Індією, що

рішучих дій у відповідь та демонстратив-

розділені релігійним

ного посилення військової активності

протистоянням (іслам

у регіоні, що охолоджуватиме відносини

проти індуїзму) та воло-

з Пакистаном. Моді оголосив, що відпо-

діють ядерною зброєю.

відь на теракти, підтримані Пакистаном,

Припинення спроб нала-

буде рішучою та адекватною. Квітневі

годити відносини упро-

парламентські вибори в Індії заверши-

довж останніх кількох

ся неврегульований статус

лись перемогою націоналістичної партії

років.

Кашміру, що поділений

Моді «Бхарата джаната парті» та її союз-

лише лініями військового

ників, що збільшили підтримку порівняно

контролю.

з минулою каденцією.

Контроль за територією
Проблемою залишаєть-

Південна Азія може стати одним із епіцентрів світової напруги. Можлива

Прогноз

ескалація до масштабного локального конфлікту на зразок Каргільського
в 1999 році, активніше використання проксі-сил у Кашмірі (моджахедів, що
воюють з Індією). Переростання у ядерний конфлікт малоймовірне. Також
індійські депутати планують впровадити новий закон про громадянство, що
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може сприяти депортації нелояльних мусульман із регіону.
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Індекс війни

Прикордонне
зіткнення Зл іі тт ка нк іе вн нРяо с і ї

УССД

та США

ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ

У 2019 році у світі відбулись небезпечні зближення повітряних сил Росії та інших країн. Зокрема,
23 березня на Балтійському морі сталось зіткнення
авіацій РФ та США. Російські винищувачі Су‑27 двічі
за добу наближались до стратегічних бомбардувальників B‑52H США над Балтійським морем. Росіяни заявили про перехоплення літака біля своїх кордонів.

Тенденції
Зіткнення між військово-повітряними силами
США та країн НАТО регулярно відбуваються з 2015
року. Росія намагається продемонструвати свою
рішучість як для внутрішнього електорату, так
і держав НАТО, аби останні боялися ескалації та
обмежили втручання у зоні, яку Росія прагне контролювати (передусім на пострадянському просторі). Це
стосується й інших сусідів. У кінці липня зафіксовано
кілька інцидентів порушення російськими літаками
повітряного простору КНДР
та Республіки Корея.

ІНТЕНСИВНІСТЬ
Прикордонне
зіткнення.

Прогноз

Попри різке загострення російської
риторики частота подібних випадків не
сильно зростає, тому не варто очікувати
спланованого переходу до вогневих
зіткнень. Однак можлива спонтанна
ескалація, на що Трамп буде змушений
жорстко реагувати.
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Прикордонне
зіткнення
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Конфлікт
у Фергані

ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ
Наростає загострення у Центральній Азії. 22 червня через
перестрілку на спірній ділянці кордону між Киргизстаном і Таджикистаном у Ферганській долині
(в районі Ворук-Ак-Сай) відбулась
збройна сутичка між прикордонними загонами, в результаті чого
загинув громадянин Таджикистану. 16 вересня через перестрілку
загинув киргизький прикордонник.

Контроль за територією
Проблемою залишається
недемаркованість кордону між
державами Центральної Азії,
конкуренція за доступ до водних
ресурсів, та неузгожене будівниц-

ІНТЕНСИВНІСТЬ

тво прикордонних укріплень на
спірних ділянках.
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УССД

Переговори
між сторонами
Сторони почали переговори, відвели воєнну техніку від кордону.

Кількість
постраждалих

Тенденції
Долина Фергани –

Загинули один кир-

Вплив на глобальні процеси
Киргизія (як і Таджикистан)

густонаселений тран-

входять до Шанхайської організа-

гизький прикордонник,

скордонний регіон на

ції співробітництва (китайсько-ро-

один громадянин Та-

стику трьох держав (Та-

сійського альянсу) та московської

джикистану, більше 20

джикистан, Киргизстан і

системи спільної оборони ОДКБ,

військовослужбовців

Узбекистан) зі змішаним

тоді як Узбекистан зберігає ней-

поранено з обох сторін.

населенням, тоді як між

тралітет. Таким чином, наростан-

урядами держав зростає

ня напруги між цими державами

напруга.

порушуватиме російський статус-кво.

Прогноз

ВІДСУТНІСТЬ НАЛЕЖНОЇ
ДЕМАРКАЦІЇ КОРДОНІВ МОЖЕ
СТАТИ ТРИГЕРОМ ДО ЕСКА ЛАЦІЇ
ГА Р Я Ч О Г О К О Н ФЛ І К Т У, Н А Я К И Й
ЗМУШЕНИЙ БУДЕ ВІДВОЛІКАТИСЬ
КРЕМЛЬ. ОКРІМ ТОГО ЗРОСТАННЯ
НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПОСИЛИТЬ ПОЗИЦІЇ
МІСЦЕВИХ ІСЛАМІСТІВ.
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ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ

ВПЛИВ НА ГЛОБАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

Річник 2019

ЛОКАЛЬНІ
КОНФЛІКТИ
Нігерія

Ослаблення Нігерії — дру-

тися з загрозою самостійно

жави» в Західній Африці захопили місто

гої за обсягом економіки Суб-

створюють умови для зміц-

Ранн у Нігерії. Ісламістські групи понад

сахарської Африки — в період

нення військової присут-

десять років діють у районі озера Чад, на

президентських виборів, що

ності інших країн в регіоні,

стику кордонів Нігерії, Камеруну і Чаду,

відбулися в лютому 2019 року.

зокрема Росії. Нігерія споді-

а також користуються внутрішньополі-

Переобраного президента

вається за допомогою Росії

тичною нестабільністю в Нігерії — проти-

Мухамада Бухарі звинувачу-

розгромити Боко Харам.

стоянням між мусульманською Північчю

ють у нездатності забезпе-

Розглядається можливість

та християнським Півднем.

чити безпеку населення, що

обміну досвіду з російськи-

сприяє нестабільності в регіо-

ми фахівцями та підписання

ні усієї Західної Африки.

угоди про військово-техніч-

15 січня бойовики «Ісламської дер-

9 травня бойовиками «Ісламської держави» було убито 11 військовослужбовців під час нападу на місто Гаджігана.
9 червня у провінції Сокото відбулись

Активізація Боко Харам та

ну співпрацю.

неможливість Нігерії справи-

напади на села, загинуло 43 особи.

ІНТЕНСИВНІСТЬ
Локальний конфлікт.
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Кількість
постраждалих

Тенденції
У Ранні велися актив-

УССД

Гуманітарні наслідки
За увесь час конфлік-

У серпні була оголошена

За весь час кризи

ні бойові дії між армією

ту понад 2 мільйони

нова стратегія, за якою

з Боко Харам було вбито

і бойовиками. Частину

людей покинули свої

військові дислокуються

понад 27 000 і ще 22 000

будівель зруйновано.

домівки.

у ключових містах для

вважаються зниклими

Люди залишають свої

безвісти. За моніторин-

домівки і тікають із регі-

бойовики захопили мі-

лення. Проте це залиши-

говий період загинуло

ону озера Чад. У резуль-

сто Бага, штаб-квартиру

ло значну частину малих

щонайменше 100 осіб.

таті бойових дій сотні

нігерійських сил, сфор-

містечок та віддалених

солдатів убито, бракує

мованих за участю армій

районів без належного

спорядження.

Нігерії, Чаду, Камеруну

захисту та унеможливи-

У відповідь на нову

і Нігеру для боротьби

ло доставку гуманітарної

стратегію уряду кількість

з екстремістами. У ре-

допомоги для понад

нападів почастішала.

зультаті цих нападів

100 000 людей.

Спостерігається тен-

30 тис. людей залишили

денція до частішання

місто.

Контроль за
територією
Урядові сили були
змушені відступити.
Місто Ранн повністю контролюється бойовиками
ІДІЛ.

У грудні 2018 року

кращого захисту насе-

атак безпосередньо на
сільське населення, яке
бойовики звинувачують
у співпраці з урядовими
військами.

Прогноз

ЗРОСТАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТА ПОСИЛЕННЯ
РЕЛІГІЙНИХ ПРОТИРІЧ. ОСЛАБЛЕННЯ НІГЕРІЇ, ЯКА
Є ДРУГОЮ ЕКОНОМІКОЮ АФРИКИ, ВІДОБРАЗИТЬСЯ
НА ВСЬОМУ РЕГІОНІ В ПЛАНІ ЗНИЖЕННЯ
З А ГА ЛЬНОЇ БЕ З ПЕ КИ, З Р О С ТА ННЯ НЕС ТА БІ ЛЬНО С Т І,
ЗАГОСТРЕННЯ РЕГІОНА ЛЬНИХ ПРОТИРІЧ ТА
ЗМЕНШЕННЯ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА
СПІВПРАЦІ.
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ЛОКАЛЬНІ
КОНФЛІКТИ
Малі
(РЕГІОН БАНКАС)

Кількість
постраждалих
Понад 134 особи заги-

Річник 2019

Тенденції

Фулані вже звинува-

нуло під час нападу на по-

чують уряд у сприянні

селення фулані в березні,

догонам, хоча міліція

у тому числі вагітні жінки

останніх відмежовується

і діти, багато пропало

від нападу. Розвивається

безвісти. У червні заги-

міжетнічна напруга.

нуло до 130 людей у поселенні догонів. Кілька
десятків загинуло у періодичних зіткненнях.

ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ
У ніч із 22 на 23 бе-

мусульман-скотарів,

рігає традиційні віру-

резня невідомі бойо-

що проживає у кількох

вання). Вони ведуть за

нень наростає. У першій

вики напали на посе-

державах регіону, налі-

сприяння центрального

декаді травня загину-

лення етносу фулані

чує 40 млн. осіб (із них

уряду пошук ісламських

ло 18 осіб. У ніч з 9 на

Огассагу та Велінгара

у Малі близько 3 млн.).

екстремістів. А фулані

10 червня фулані атаку-

в районі міста Банкас.

Це наймасштабніший

традиційно були опо-

вали поселення догонів

У нападі брали участь

напад на мусульман

рою останніх, зокрема

Собане-Коу в регіоні

близько 400 бойовиків,

у Малі за останні 5 років.

багато представників

Мопті, в результаті чого

за свідченням жертв,

Нападників розпізнали

етносу вступили до

загинуло більше 130 осіб.

що вижили. Фулані

як представників міліції

«Аль-Каїди» в Ісламсько-

Через напругу уряд Малі

(або фульбе) — етнос

народу догонів (що збе-

му Магрибі.

пішов у відставку.

Прогноз

Згодом кількість зітк-

Перший напад відбувся під час візиту делегації Ради безпеки ООН
до столиці, що мала оцінити ефективність виконання мирної угоди,
ухваленої 2015 року. Зараз США наполягає, що зусилля Франції
з налагодження миру у Малі неефективні. Цей напад може відновити
міжобщинну напругу, сприяти радикалізації фулані та ескалації
конфлікту. А оскільки Малі одна з найслабших держав регіону, ї ї
сповзання у хаос відкриє дорогу потокам мігрантів із півдня, що

ІНТЕНСИВНІСТЬ

прямуватимуть до Європи. Між Малі і Середземним морем лише А лжир,

Локальний конфлікт із
можливістю ескалації.

в інтересах сил, що бажають дестабілізації на південних кордонах

030

що теж впадає у внутрішньополітичну кризу. Можливо, і ця провокація
Європи.

Річник 2019

Індекс війни

УССД

ЛОКАЛЬНІ
КОНФЛІКТИ

Камерун
ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ
У країні наростає конфлікт із сепаратистами південно-західного
регіону, де переважає англійська
мова, тоді як на переважній частині країни — французька. Протистояння триває з кінця 2017 року.

Гуманітарні наслідких
За минулі роки понад 530 тисяч осіб стали біженцями, десятки тисяч англофонів втекли до
сусідньої Нігерії. Загинуло більше
2 тисяч осіб.

Переговори між сторонами
Кілька місяців тривають переговори між повстанцями-сепаратистами

Локальний конфлікт,
політична криза.

Ослаблення Камеруну

(Соціал-демократичний фронт Камеру-

посилює нестабільність

ну) з одного боку, та прем’єр-міністром

у регіоні озера Чад та

Джозефом Нгуту і президентом Полем

прикордоння з Нігерією,

Бія з іншого. Центральна влада гото-

що відкриває додаткові

ва на поступки за умови збереження

можливості для діяль-

єдності держави. Врешті у жовтні про-

ності ісламістів на пів-

йшов «Національний діалог», що ви-

ночі та піратів на півдні

робив пропозиції спеціального стату-

регіону.

су для англофонних регіонів (включно
з обранням місцевих губернаторів та
змінами до Конституції). Але більшість
озброєних груп не брала у ньому
участь, розцінивши як половинчастий
компроміс.

Прогноз
ІНТЕНСИВНІСТЬ

Тенденції

Можливі тимчасові компроміси,
але питання незалежності
англофонних народів далі
перебуватиме на порядку
денному.
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ЛОКАЛЬНІ
КОНФЛІКТИ

лою в регіоні борються
до двох сотень лікарів.
Загалом епідемія менш
масштабна за спалах

Демократична
Республіка Конго
ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ

у Західній Африці у 2014–
16 роках, однак захопила
густонаселений регіон
з 8-мільйонним населенням і перманентною
нестабільністю (включно
з дефіцитом чистої води
та харчів).

7 березня на місто

них сил» (базуються на

тів. Напруга дійшла до

Також 28 листопада

Мамове здійснено напад

території Уганди, почали

сутичок, були застосо-

зафіксовано напади на

бойовиків, що атакували

співпрацю з ІДІЛ) в ра-

вані «коктейлі Моло-

медичні центри — всьо-

табір збройних сил ДР

йоні м. Бені провінції

това». Тоді й загинув

го за кілька годин після

Конго, а також підпалили

Північне Ківу.

демонстрант, після чого

розправи бойовиків СДС

обурення миротворцями

над місцевими жителя-

покотилося регіоном.

ми в сусідньому селі (27
убитих, з понівеченими

кілька цивільних буді-

З кінця жовтня 2019

вель, зокрема медичний

року Армія ООН в ДР

заклад. Місія ООН зі ста-

Конго проводить масш-

За твердженням

білізації у ДР Конго задія-

табну операцію — вона

ВООЗ, медики в Конго

трупами). Місцеві зви-

ла для реакції підрозділи

підтримує конголезькі

протягом 16 місяців

нувачують у бездіяль-

національних контин-

війська в операції зі

намагаються побороти

ності ООН, і переносять

гентів України, Танзанії

знищення бойовиків

другий за масштабами

обурливе ставлення на

та Південноафрикан-

так званої «Союзних

в історії спалах Еболи.

закордонних медиків.

ської Республіки. Пара

демократичних сил»

З серпня 2018 року в про-

Поширюються конспіро-

Мі‑24 українського 18

(СДС), в якій взяли участь

вінціях Північне Ківу та

логічні версії про вигада-

окремого вертолітного

українські миротворці.

Ітурі зареєстровано по-

ність Еболи та співпрацю

загону забезпечили па-

24 листопада бойовики

над 3186 підтверджених

медиків-шарлатанів і ми-

трулювання території та

СДС атакували м. Бені,

випадків захворювання

ротворців, що пересліду-

переміщення спецпри-

убивши в ньому вісь-

і 2199 смертей. З Ебо-

ють політичну вигоду.

значенців-танзанійців до

мох людей. Після цього

району Мамове.

місцеві жителі прийшли

30 травня відбулося

до бази миротворців та

зіткнення збройних сил

міської мерії, вимагаючи

ДР Конго та ісламістів

належного захисту від

з «Альянсу демократич-

повстанців та ісламіс-

ІНТЕНСИВНІСТЬ
Локальний конфлікт.
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Кількість постраждалих

УССД

Тенденції

У березні загинуло
Уряд ДР Конго

двоє цивільних, 14 зникло
безвісти (напевне, взяті

останні десять років

в полон). У кінці травня

не може побудувати

військовослужбовці вбили

достатньо сильну ар-

більше 26 бойовиків.

мію та зачистити східні

У результаті кривавих

регіони від бойови-

сутичок у листопаді між по-

ків, що користуються

ліцією та оонівцями загину-

підтримкою сусідніх

ло кілька десятків жителів,

держав (Уганди та

від акцій СДС загинуло

Руанди).

принаймні 35 осіб. Також за
рік в зоні конфлікту загинуло 7 іноземних лікарів.

Прогноз

НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УРЯД НЕ
ЗМОЖЕ ОБІЙТИСЯ БЕЗ ЗОВНІШНЬОЇ ДОПОМОГИ,
ЩО ПОСИЛЮВАТИМЕ РОЛЬ МІСІЇ ООН ТА
ПОС ЛАБЛЮВАТИМЕ ЛЕГІТИМНІСТЬ НОВООБРАНОГО
В СІЧНІ ПРЕЗИДЕНТА ФЕ ЛІКСА ТШІСЕКЕДІ,
ЯКОГО ЗВИНУВАЧУВАЛИ У ФАЛЬСИФІКАЦІЯХ.
С ЛІД ОЧІКУВАТИ ПОСИЛЕННЯ ІС ЛАМІСТСЬКИХ
ГРУП, ЩО ПРОНИКАЮТЬ З ТЕРИТОРІЙ СУСІДНІХ
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ,
ПІВД Е ННОГО С УД А Н У ТА У ГА Н Д И. ТА КОЖ
У ДИСКРЕДИТАЦІЇ МИРОТВОРЧИХ ЗУСИЛЬ ООН
ЗАЦІКАВЛЕНІ РОСІЯ ТА КИТАЙ.
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ВОЄННІ
ПЕРЕВОРОТИ
Судан

ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ
У Судані розпоча-

снюють переворот, беру-

лись антиурядові бунти.

чи диктатора під арешт.

Президент Судану Омар

Формується перехідний

Аль-Башир запровадив

уряд, але маніфестації

надзвичайний стан

тривають.

Кількість
постраждалих
Сотні загиблих у ре-

Вплив на глобальні
процеси
Результат політичного

зультаті сутичок із полі-

протистояння впливає

цією. Правозахисники

на інтереси Росії, що зро-

у країні терміном на

На початку черв-

один рік. Аль-Башир

ня наростає боротьба

стверджують, що від по-

била Судан своєю голов-

також розпустив цен-

всередині перехідного

чатку протестів загинуло

ною базою у регіоні та

тральний уряд і уряди

військового уряду, який

більше 100 цивільних,

підтримувала президен-

штатів. На початку квітня

водночас застосовує

натомість уряд говорить

та Омара аль-Башира.

посилюється інтенсив-

силу проти вуличних

про 32 загиблих, серед

ність, перекриваються

протестувальників.

яких — двоє правоохо-

медіа-канали та інтернет.

ронців.

11 квітня військові здій-

Прогноз
ІНТЕНСИВНІСТЬ
Воєнний переворот, політична
напруга, маніфестації через
падіння рівня життя, загроза
034
ескалації до громадянської війни.

Судану загрожує дестабілізація,
якщо угруповання всередині
військових не зможуть дійти
до консенсусу між собою
та врахувати побажання
протестувальників.
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Річник 2019

УССД

ВОЄННІ
ПЕРЕВОРОТИ

Алжир

Кількість
постраждалих

ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ

У протистояннях із

У країні почались

та від влади. До виборів

масові протести. Ал-

виконувачем обов’язків

жирці вимагали, аби

стане голова верхньої

президент Абдель Азіз

палати парламенту —

Бутефліка (що більшість

Ради нації — Абделька-

часу проводить у лікарні)

дера Бенсалаха.

не йшов на п’яту каден-

12 грудня у країні зно-

цію. 13 березня влада

ву пройшли президент-

вирішила відтермінувати

ські вибори. Перемогу

заплановані на 18 квітня

здобув 74-річний ко-

вибори. Міністри заяви-

лишній прем’єр-міністр

ли, що Бутефліка почув

Абдельмаджід Теббун

народ і готується до «сут-

з 58% голосів (при явці

тєвого оновлення полі-

40%). Опозиція бойкоту-

тичної системи Алжиру,

вала вибори і продовжує

у якій з’являться нові об-

протести з вимогами

личчя, у тому числі жінки

завершення очищення

і молодь». 27 березня

від кадрів попереднього

армія усунула президен-

режиму.

ІНТЕНСИВНІСТЬ
Політична напруга,
маніфестації з вимогами
демократизації, воєнний
переворот.

Переговори між
сторонами

поліцією поранено понад 200 алжирців.

Частина еліти намагається знайти сценарій
компромісу з масами,
оскільки боїться ес-

Вплив на глобальні
процеси

калації за прикладом
сусідньої Лівії. Однак

Мирне завершення

у подальшому політична

протестів в інтересах ЄС,

криза наростає — країна

оскільки падіння Алжиру

кілька місяців нездатна

відкриє ще одні ворота

провести президентські

для мігрантів з півдня

вибори через відсутність

— регіону Сахелю, де ак-

кандидатів. У грудні вда-

тивно діють ісламістські

ється провести вибори,

групи, а місцеві уряди

але їх легітимність зали-

не контролюють значну

шається під питанням.

частину територій.

Прогноз

2019 року Арабська весна дійшла до А лжиру.
Країна може як демократизуватись чи
залишитись у стагнації ще на кілька років,
так і впасти в анархію. Це спричиниться до
посилення ісламістських рухів, які базуються
у Сахарі (зокрема «А ль-Каїди» в Ісламському
Магрибі, що діє на кордоні між Малі,
Нігером, Лівією та А лжиром).
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ВОЄННІ
ПЕРЕВОРОТИ
Га б о н

ПОДІЇ, ІНЦИДЕНТИ
Вплив на глобальні процеси

7 січня 2019 року у Габоні відбулась

Тенденції

невдала спроба перевороту проти багаторічного президента з квазімонархічної

Криза французької неоколоні-

Найімовірніше, за

династії Алі Бонго (що залишається клю-

альної системи, посилення Китаю

путчистами стояли

човим союзником Парижа в Субсахарській

в регіоні.

китайські впливи —
Габон експортує уран,

Африці).

і ці ринки цікавлять
компанії Піднебесної.
Поки що навіть
ключовий вибір моменту
(нестабільність у самій
Франції) не приніс
результату, але спроби
розхитати французьку
неоколоніальну систему
продовжаться.

ІНТЕНСИВНІСТЬ
Спроба воєнного
перевороту.
036

Прогноз

Перспектива
дестабілізації
Габону
найближчими
роками.
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ШРІ-ЛАНКА

УССД

ТЕРАКТИ

Події, інциденти
21 квітня 2019 року на

Інтенсивність
Теракт.

григоріанський Великдень
сталося 8 вибухів у церквах країни, а також готелях

Кількість постраждалих
59 убитих і 521 поранений

«Shangri-La», «Cinnamon Grand»

включно з іноземними грома-

і «Kingsbury». Міністр оборони

дянами.

Теракт призвів до чергового

Руван Віджевардене (дослухавшись до спецслужб сусідньої
Індії) звинуватив мусульман-

Вплив на глобальні процеси

Тенденції
Не зовсім зрозумілі мотиви

обурення ісламським тероризмом і виправдання низки

ську організацію National

теракту саме на Шрі-Ланці, де

жорстких заходів з боку урядів

Tawheed Jamath, яка, однак,

і мусульмани, і християни є

регіону.

раніше була відома мирною

меншинами. Існують підозри

і благодійною діяльністю.

в провокації індійських спец-

Також відповідальність тради-

служб, що хочуть посилити

ційно взяла на себе Ісламська

вплив на території свого тра-

стання радикалізму в Півден-

держава.

диційного союзника.

ній Азії.

ваність із боку груп, що бажа-

Прогноз

Прогноз
Загроза подальшого наро-

НОВА ЗЕЛАНДІЯ
Події, інциденти
У Новій Зеландії екстреміст

ють послабити легітимність

Загроза радикалізації му-

розстріляв понад 40 людей

ідей збереження християн-

сульманських спільнот у Новій

у мечеті міста Крістчерч.

ського наповнення західної

Зеландії як і у решті західних

цивілізації та призупинення

держав.

Інтенсивність
Теракт.

Тенденції

міграції з боку країн «третього світу».

Вплив на глобальні процеси

Підозріло, що терорист

Теракт призвів до хвилі

зміг у чужій державі ефектив-

засудження дискримінації му-

но обійти запобіжні заходи

сульман, може мати наслідком

з боку спецслужб та поліції.

спрощення міграції з азійських

Не можна відкидати сплано-

держав до Нової Зеландії.
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ТЕРАКТИ

Події, інциденти

Єгипет заявив про вбивство

Індекс війни

Інтенсивність
Теракт .

десятків «терористів» після
нападу в Гізі (район столиці
Каїру), коли невідомі підірвали

Кількість постраждалих
У результаті грудневого теракту загинули двоє туристів із

ня 2018 року. Режим генерала

В’єтнаму, ще десять поранені.

Абделя Фатаха Ас-Сісі, що при-

У відповідь під час спецопера-

йшов до влади після контр-

ції силовиками було вбито 40

революційного військового

бойовиків-терористів.

більше втрачає легітимність

У квітні загинуло 7 людей,
принаймні 26 постраждали.

ісламістів.

Правоохоронці здійснили
ристів» — у місті Гіза, а також
на Синайському півострові.

Тенденції
Перші напади за останні два
роки на туристів.

Прогноз
Режим генерала Сісі не
може встановити контроль

у очах населення, що сприяє
посиленню ролі радикальних

Контроль за територією
рейди на три схованки «теро-

туристичний автобус 29 груд-

перевороту 2013 року, дедалі

Річник 2019

Гуманітарні наслідки
За даними поліції, теро-

за своєю територією. Прогнозуємо розширення зіткнень

9 квітня 2019 року теро-

ристи мали на меті здійсни-

за межі Синайського півос-

рист-смертник підірвав себе

ти серію нападів на урядові

трова. Це призведе до по-

в центрі міста Шейх-Зувейд

інституції, туристичні об’єкти,

слаблення позицій Росії, яка

на півночі Синайського півос-

релігійні установи та представ-

налагодила дружні відносини

трова.

ників органів охорони право-

з Каїром.

порядку.

КЕНІЯ
Події, інциденти
Напад ісламістів-вихідців

Тенденції
Продовжуються регулярні

10 травня в рамках боротьби з ісламістами США нанесли

із Сомалі на готель у Найробі

напади сомалійських іслам-

удар з безпілотника по тери-

(Кенія) 16 січня 2019 року.

ських угруповань на Кенію, що

торії південного сходу Сомалі

фіксуються останні три роки.

(регіон Пунтенду), вбито 13

Важливий релігійний фак-

бойовиків.

Інтенсивність
Теракт.

тор — на півночі переважно
християнської Кенії прожива-

Кількість постраждалих

ють окремі сомалійські племе-

Понад 20 загиблих. Крім

на, що відчувають національну

того, в перестрілці було вбито

дискримінацію та спілкуються

п’ять бойовиків «Аш-Шабабу».

з одноплемінниками з Сомалі.
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КОЛУМБІЯ
Події, інциденти
У Колумбії правоохоронці

Кількість постраждалих
У результаті інциденту
загинула 21 людина, ще 68

в організації теракту в полі-

постраждали.

цейській академії в Боготі.

Теракт.

Прогноз
Колумбія продовжує
залишатись нестабільною
країною. Тому для вирішення венесуельських проблем
більшу роль відіграватиме

ФІЛІППІНИ

УССД

Події, інциденти

затримали підозрюваного

Інтенсивність

БУРКІНА-ФАСО

Бразилія.

У Буркіна Фасо відбулася низка
нападів ісламістів на протестантські та католицькі церкви. Зокрема
24 грудня у місті Арбінда загинуло
35 мирних жителів і військовослужбовців. Армії вдалося знищити 80
нападників.
У листопаді Франція розпочала військову операцію «Bourgou»
в Буркіна-Фасо, яка є розширенням
вже існуючої французької операції
в Сахелі «Бархайн». Операція здійснюється в зоні «трьох кордонів»
Буркіна-Фасо, Нігеру та Малі.

Події, інциденти
На Філіппінах біля римо-ка-

Вплив на глобальні процеси
Вибух стався після того, як

Франція є єдиною країною Європи, яка активно дії у цьому регіоні та

толицької церкви 27 січня 2019

жителі проголосували за ство-

вимагає більш активного залучення

року пролунали два вибухи.

рення нової автономної облас-

країн «сахельської п’ятірки» (Буркі-

ті, що поширюється на п’ять

на-Фасо, Мавританія, Малі, Нігер,

провінцій та три міста. Уряд

Чад) до безпекової діяльності та

покладає надії, що такий крок

боротьби з джихадистами.

Інтенсивність
Теракт.

принесе мир цій частині країни

Кількість постраждалих
Загинуло 27 осіб, ще 48

і вирішить проблеми, через які
місцеві жителі вступають до

отримали поранення різного

лав терористичної організації

ступеня важкості.

«Ісламська держава».

Інтенсивність
Теракти.

Кількість постраждалих
Загинуло до 200 осіб.

Контроль за територією
На острові Джоло діють

Прогноз
Розпалення конфлікту

Прогноз
Буркіна-Фасо стає ще одною слаб-

бойовики терористичного

на півдні Філіппін загрожує

угруповання Абу-Сайяфа,

ослабленням економіки та

кою ланкою серед слабких держав

які займаються організацією

зменшенням геополітичної

Сахелю, де активно укріплюються

вибухів, вбивствами та викра-

міці Філіппін як американсько-

ісламістські угруповання. Попри

деннями людей.

го союзника, посилюватиме

можливу подальшу дестабілізацію

позиції КНР у регіоні. Пекін

варто зазначити, що саміт країн

продовжує насипати штучні

«сахельської п’ятірки», що відбувся

острови в акваторії, що викли-

16 грудня 2019 року, може дати но-

стає на півдні Філіппін попри

кає негативні заяви Філіппін та

вий поштовх для спільних військо-

жорсткі методи президента

США.

вих операцій у регіоні.

Тенденції
Рівень «джихадизму» наро-

Дуерте.
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ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА
Л а т и н с ь к а КРИЗА
Америка

Події, інциденти
Латинську Америку деда-

дента у 2007–17 роках). Вони

лі більше лихоманить. Понад

були союзниками Чавеса

рік триває громадянський

і Мадуро.

конфлікт у Венесуелі. 11 січ-

20 жовтня почалися ву-

ня місцевий парламент про-

личні маніфестації у Болівії,

голосив про недовіру пре-

у зв’язку з фальсифікаціями

зиденту Ніколасу Мадуро,

президентських виборів (ко-

який упродовж останнього

муніст Ево Моралес хотів іти

року привів країну до повної

на 4-й термін).

соціоекономічної катастро-

Також загострюється ситу-

фи. Це стало відповіддю на

ація в Уругваї — після спроби

надзвичайно масові акції

уряду ухвалити закон про

протесту, які тепер офіційно

можливість порушення пра-

очолює представник парла-

ва на недоторканність житла

менту Хуан Гуайдо. Розгор-

під час боротьби зі злочин-

тання внутрішнього конфлік-

ністю, почались масові акції.

кризу центральний уряд втрачає

ту може стати приводом для

Місцеві жителі бачать загрозу

контроль за країною. Американ-

втручання сусідів (насам-

«закручування гайок» під

ський флот блокує експорт нафти

перед Колумбії та Бразилії)

приводом захисту суспіль-

з країни, більшість клієнтів від-

і США з метою стабілізації

ства.

мовились від закупівель. Також

ситуації в регіоні. У квітні

У листопаді держава

зростає кількість силових

з найуспішнішою на конти-

зіткнень.

ненті економікою — Чилі —

Восени спалахнув Еква-

осіб загинуло в ході сутичок

колишнього коміка Леніна

із поліцією, люди спалюють

Морено, що прийшов до

поїзди метро і грабують

влади в 2017 року як спадкоє-

магазини.

040

У Венесуелі через економічну

економічні проблем помітні в Еквадорі та Чилі.

теж сповзає в хаос. Більше 18

дор — зі столиці прогнали

мець Рафаеля Корреа (прези-

Гуманітарні наслідки

ІНТЕНСИВНІСТЬ
Внутрішньополітична криза,
можливість зовнішнього
втручання, загроза ескалації до
громадянської війни.
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Переговори
між сторонами
США і їхні союзники з Латинської Америки, та й більшість ключових гравців Європи (включно з Францією та Німеччиною), підтримують опозицію та визнають Гуайдо президентом.
Китай по суті дотримується нейтралітету. Лише Росія і (несподівано) Туреччина намагаються
зберегти владу Мадуро. Переговори у кінці травня між владою та опозицією в Норвегії не дали
результату. Зростає напруження з сусідньою Колумбією. У відповідь влада Колумбії ввела обмеження на в’їзд у країну для понад 300 венесуельців, пов’язаних з адміністрацією Мадуро.

Болівією вони йшли дорогою
«боліваріанського соціалізму»,

Тенденції

активно налагоджуючи відно-

Вплив на глобальні процеси

сини з Росією для стримування
У Венесуелі продовжується поступова делегітимація

Вашингтона.
У Чилі правоконсерватив-

Латинська Америка стає одним із
фокусів глобального протистояння

режиму Мадуро. Сили сторін

ний уряд Себастьяна Піньєри

США і Китаю, та союзника останньо-

поки що співмірні, однак не-

зіткнувся з обуренням рівнем

го — Росії. Епіцентром залишається

визначена позиція армії (хоча

соціального розшарування.

Венесуела. Падіння режиму Мадуро

десятки офіцерів уже дезерти-

І якщо в Еквадорі та Венесуелі

загрожує насамперед Росії, що чимало

рували до Колумбії).

лівий блок себе дискредиту-

інвестувала в нього. США давно не по-

вав, то в Чилі зростає шанс

добається дружній до Куби режим, тому

ці бачимо кризу соціалістично-

повернення комуністів та

вони роками намагаються повернути

го шляху розвитку. У Венесуелі

соціалістів до влади. Зокре-

контроль над Венесуелою відповідно до

та Еквадорі еліти збагачували-

ма попередній президент

доктрини Монро та підтримують у цій

ся за рахунок експорту нафти

Бачелет (що зараз очолює

країні опозиційні рухи. Водночас поміт-

і ділилися крихтами з народом,

ліву опозицію) підтримувала

ний інтерес Китаю та Росії, яка відряди-

але після падіння цін не змог-

зняття американських санкцій

ла до Венесуели кілька сотень воєнних

ли втримати ситуацію. Разом із

із Куби.

радників.

Загалом у Південній Амери-

Прогноз

Можлива зовнішня інтервенція до Венесуели, насамперед із боку
Бразилії та Колумбії, задля підтримки парламенту і його претендента
на президентську посаду Хуана Гуайдо. У будь-якому випадку варто
чекати погіршення позицій Росії, для якої Венесуела — ключовий
союзник. Натомість слід очікувати розширення діяльності російської
агентури у інших державах в умовах наростання нестабільності, аби
зберегти та посилити вплив у безпосередній зоні інтересів США.
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ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА
КРИЗА І р а к
Події, інциденти

провінції Ді-Кар Адель Ад-Дагайлі

Вплив на глобальні процеси

У листопаді 2019 року в Баг-

подав у відставку, звинувативши

Влада Іраку не хоче дозволити

даді відбувся теракт із масовими

у вбивстві демонстрантів голову

США використовувати свою тери-

жертвами під час антиурядових

місцевого антикризового центру

торію для стеження за Іраном.

демонстрацій. На площу з про-

генерала Джамаля Аш-Шаммарі.

Водночас Міжнародна коа-

тестувальниками прорвалося

Прем’єр-міністр Іраку Адель

ліція на чолі зі США по бороть-

кілька автомобілів з озброєними

Абдель-Магді негайно створив

бі з угрупованням «Ісламська

особами, що відкрили шквальний

комісію з розслідування розстрілу.

держава» має намір сконцентру-

вогонь по натовпу. На місці розстрілів знайдені гільзи марковані
іранським виробництвом.
Наростання антиурядових

ватися на знищенні осередків

Інтенсивність
Теракт, внутрішньополітична
криза.

маніфестацій призвело до сутичок
із поліцією, що уночі 29 листопада
відкрила вогонь по мітингуваль-

організації і ліквідації терористів, що діють за межами Сирії та
Іраку. У рамках цих зусиль буде
розглянуто можливість більш

Кількість постраждалих
Більше 20 людей загинуло

оперативного обміну інформацією про бойовиків та доказами

никам, із масштабними жертвами

в ході теракту у листопаді 2019

участі у бойових діях між партне-

у місті Ан-Насирійя в провінції

року. Біля 47 осіб загинули від

рами по коаліції або на двосто-

Ді-Кар. Після розстрілу губернатор

куль поліції, 300 поранених.

ронній основі.

Прогноз
042

Водночас із виходом американських військ
зростатиме вплив Ірану на іракську політику.
Також наростатиме дестабілізація всередині
держави, оскільки уряд не здатен повернути
мир і контроль за територією.
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ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА
КРИЗА Е ф і о п і я
Події, інциденти

проблемами, що періодично вияв-

Ефіопія, яка складається з понад

Кількість постраждалих

ляється у мітингах та сутичках, як

Під час протестів у жовтні 2019

90-та етносів, зіштовхується з ти-

це було в жовтні 2019 року. На цю

року в Аддіс-Абебі та Оромії заги-

повим для африканських країн ет-

ситуацію накладається релігійний

нуло 86 людей. Протести розпоча-

нічним напруженням. Такі фактори

фактор, оскільки 40% населення

лися після звинувачень у тиску на

як зростання кількості населення,

Ефіопії є мусульманами. Останнім

опозиційного політика Джавара

безробіття, боротьба за ресурси

часом частішають випадки тер-

Мухаммеда.

лише посилює цю напруженість.

актів і злочинів проти християн.

За офіційними даними, з верес-

Після повалення військового

У вересні кілька десятків тисяч

ня 2018 по вересень 2019 року від

режиму в 1991 році, було запрова-

християн влаштували протести

етнічних сутичок в Ефіопії заги-

джено етнічну федеральну систему

в Аддис-Абебі проти спалення цер-

нули 1200 осіб, ще 1.2 мільйона

управління, щоб спробувати вирі-

ков: понад 30 храмів постраждали

людей були змушені покинути свої

шити історичні негаразди, надав-

за останні два роки. У листопаді

домівки. Ефіопія має найвищий по-

ши можливість різним регіонам

відбувся референдум щодо ство-

казник в світі за кількістю внутріш-

Ефіопії мати право управління. Це

рення нового регіону, ініційований

ньо переміщених осіб.

призвело до піднесення етнонаці-

етносом сідамо (п’ятий за чисельні-

оналістичних рухів, що послабило

стю в країні), на якому 98% міцевих

національну єдність Ефіопії. За

жителів підтримали рішення. Рефе-

моніторинговий період після не-

рендум може стати прецедентом

гегемоном Африканського рогу,

вдалого перевороту в червні 2019

для інших етносів у прагненні до

особливо після припинення

року в Ефіопії наростають міжет-

ширшої автономії.

конфлікту з Еритреєю у 2018 році.

уряду Абія Ахмеда Алі доводиться

Ефіопія вважається де-факто

Стабілізація країни дає шанс на пе-

нічне насильство та сутички. На тлі
переходу до ліберальної демократії

Вплив на глобальні процеси

Інтенсивність
Внутрішньополітична криза

ретворення і в інших проблемних
країнах регіону, в той час її деста-

знаходити вихід з міжнаціональ-

з періодичними сутичками та

білізація гальмуватиме розвиток

ної напруженості разом із іншими

зростанням міжетнічної напруги.

регіону.

Прогноз

У 2020 році в Ефіопії повинні відбутися вибори,
тому можливим є погіршення ситуації на фоні
передвиборчої кампанії.
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ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА
КРИЗА М о з а м б і к
Події, інциденти

опозиція вимагала передати їм

У Мозамбіку понад 40 років триває конфлікт між двома політичними силами: ФРЕЛІМО (знаходиться

під контроль 6 провінцій, де вони
здобули більшість.
Переговори про мир віднови-

при владі) та РЕЛІМО (опозиційна

лися в 2016 році і врешті прези-

сила).

дент Філіпе Н’юсі та лідер РЕНАМО

Інтенсивність
Внутрішньополітична криза,
можливість ескалації до громадянської війни.

Кількість постраждалих
Загалом, за весь час конфлікту

Конфлікт мав ідеологічні

Оссуфо Момаде підписали мирну

підвалини: ФРЕЛІМО орієнту-

угоду, яку однак підтримують не

загинуло понад мільйон людей. За

валося на СРСР та прагнуло до

всі групи повстанців.

моніторинговий період період за-

однопартійної системи, в той час

За моніторинговий період

гинуло 44 людини під час передви-

як ФРЕЛІМО — до багатопартій-

— 15 жовтня у Мозамбіку відбу-

борчої кампанії, та 9 осіб у нападах

ної. Громадянська війна в країні

лися загальні вибори. Виборча

після виборів, відповідальність за

тривала з 1977 по 1992 рр. У 1992

кампанія тривала 6 тижнів і була

які взяла на себе РЕНАМО.

році була підписана мирна угода,

досить жорстокою. Загалом, під

повстанці стали офіційно визна-

час кампанії загинули 44 люди-

ною опозицією, а їхні загони були

ни, і щонайменше 59 осіб було

У Мозамбіку діють російські

інтегровані до урядових зброй-

заарештовано. За результата-

найманці компанії Вагнера, які до-

них сил.

ми виборів, перемогу одержав

помагають боротися з бойовиками

Н’юсі — 73.46%, а Момаде набрав

Ісламської держави в районі Кабо

21.48%.

Дельгадо. Проте їхня діяльність

У 2013 році РЕНАМО відновило
бойові дії в центральних та північних провінціях країни. 5 вересня

РЕНАМО закликало не визнава-

Вплив на глобальні процеси

цим не обмежується, адже вклю-

2014 року була підписана Угода

ти результатів виборів та позива-

чає і політичну підтримку діючого

про припинення бойових дій, яка

лося до Верховного суду Мозамбі-

президента. Активна співпраця

уможливила вибори 2014 року.

ку, проте суд відхилив їхню справу.

в військовому плані з Росією веде

Проте після них виникла нова

На цьому ґрунті зросла кількість

до зростання її ролі на континенті,

політична криза через невизнан-

жертв та активність тіньових джи-

посилення енергетичної та еконо-

ня РЕНАМО результатів виборів:

хадиських угруповань.

мічної співпраці.

Прогноз
044

Враховуючи сумну історію мирних договорів в Африці,
залишається доля скептицизму щодо дієвості документа. Крім
групи «нескорених» повстанців, спостерігається брак волі
серед політичної еліти. Найбільш вірогідним є наростання хвилі
військових сутичок мірою політичних програшів опозиції.
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ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА
КРИЗА Г в і н е я
Події, інциденти
У середині жовтня 2019 року в Гвінеї розпочалися протести проти рішення чинного
президента країни Альфа Конде, що був
президентом із 2010 року. Його опоненти
заявляють, що президент хоче прийняти
поправку до Конституції, яка дозволить
йому балотуватися на третій термін у 2020
році.

Інтенсивність
Внутрішньополітична криза, маніфестації

Кількість постраждалих
За офіційними даними, в протестах
загинуло щонайменше 14 осіб, переважно
чоловіки до 30-ти років.

Прогноз

Протести відбуваються щотижня, адже
опозиційні сили закликають людей виходити
на протести, доки президент не відмовиться
від своїх намірів балотуватися втретє.
Саме від рішення останнього залежатиме
перебіг кризи.
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ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА
КРИЗА
Прогноз

Розгортання кризи послаблюватиме Молдову, що додає нових мож-

ливостей для контрольованого Росією Придністров’я, а також може ство-

МОЛДОВА

рити епіцентр нестабільності на південно-західних кордонах України.

Події, інциденти
У Молдові після тривалої пар-

Але вже в листопаді партія
Додона та демократи (олігарх Пла-

Вплив на глобальні процеси
ЄС підтримав новий уряд

ламентської кризи проєвропей-

хотнюк) об’єднались, відправив-

Санду. Водночас це була ситуа-

ський рух ACUM та проросійські

ши проєвропейський уряд Майї

тивна і короткотривала коаліція.

соціалісти (партія президента До-

Санду у відставку. Так завершуєть-

З іншого боку, Кремль прагне

дона) сформували коаліцію. Вони

ся піврічна історія нового уряду

скористатися нестабільністю,

виступали уряду, контрольоаного

і посилюється загроза промосков-

і вже посилює присутність у ней-

олігархом Владом Плахотнюком

ського дрейфу Молдови.

тральних морях Чорноморського

і його Демократичною партією,
і сумнівного рішення Конституцій-

басейну, обґрунтовуючи такі дії

Інтенсивність
Політична криза, маніфестації.

ного суду про розпуск парламенту
від 8 червня. Парламент сформував свій уряд на чолі з Майєю

І це в період, коли сусідня Румунія
відволікається на другий тур влас-

Тенденції
Політична криза розгортаєть-

Санду, що переміг старий уряд
Павла Філіпа.

навчаннями НАТО на Балканах.

ся, послаблюючи державу.

них президентських виборів, на
яких правлячі соціалісти учергове
зазнали поразки.

ЧОРНОГОРІЯ
Події, інциденти
У Чорногорії розгорнулися

Тенденції
У країні зростає напружен-

протести через корупційний

ня, посилене осінніми спро-

скандал проти правлячої Демо-

бами врегулювати релігійну

кратичної партії соціалістів та її

сферу, обмеживши вплив

лідера Міло Джукановича, що

Сербського патріархату.

майже беззмінно перебуває
при владі останні 25 років.

Вплив на глобальні процеси
Цим може скористатися

Інтенсивність
Політична напруга, маніфестації.

046

Кремль, аби підсилити свій
вплив у державі-члені НАТО,
зокрема в плані корекції релі-

гійної політики — перспектив
визнання Чорногорської Православної Церкви, що загрожує
втраті позицій Сербії.

Прогноз
Зменшення уваги Євросоюзу (через внутрішні проблеми)
посилюватиме нестабільність
субрегіону.
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ДИПЛОМАТИЧНЕ

ПРОТИСТОЯННЯ

01.

ЗАГОСТРЕННЯ В АРКТИЦІ
Події, інциденти
Загострюються відносини

Тенденції
Останніми роками наростає

між Росією та Норвегією. В Осло

боротьба за вплив у Арктиці між

оприлюднили інформацію про

державами Заходу (представле-

неодноразове порушення кордо-

ні Норвегією, США, Канадою) та

ну російськими воєнізованими

Росією (яку приховано підтримує

групами, що діяли в акваторії нор-

Китай). Зокрема йдеться про ви-

везького приполярного архіпелагу

добуток мінеральних ресурсів із

Шпіцберген та навіть здійснювали

морського дна. Одним із проявів

висадку на острови. Хоча Москва

стало порушення Росією суверені-

все заперечує, пряме порушення

тету Норвегії на Шпіцбергені

територіальних кордонів члена
НАТО в перспективі може вилитись у швидку ескалацію, і не лише
в арктичному басейні.

Вплив на глобальні процеси
Арктика стає полем протистояння світових центрів впливу як
в економічному, так і воєнно-по-

Інтенсивність

літичному плані (через північний

Дипломатична напруга

полюс пролягають найшвидші

Контроль за територією

траєкторії для ядерних ракет між

Попри норвезький суверенітет,

Євразією та Північною Америкою).

згідно з чинними угодами, росіяни
можуть використовувати острови
Шпіцбергену — але винятково
у мирних господарських цілях.

Прогноз
Відсутність загальновизнаних
угод (а також претензій Москви на
половину Північного Льодовито-

Переговори між сторонами
Хоча Москва все заперечує,

го океану згідно з одностороннім
рішенням 1926 року) сприятимуть

пряме порушення територіальних

наростанню подальшого заго-

кордонів члена НАТО в перспективі

стрення.

може вилитись у швидку ескалацію,
і не лише в арктичному басейні.
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ІРАН–США
Події, інциденти
26 березня США ввели додаткові

Переговори між сторонами
Адміністрація президента США

санкції проти Ірану. До санкційного

Дональда Трампа закликала і Європу

списку потрапили 9 фізичних осіб та

ввести нові жорсткі санкції проти Ірану

14 організацій, зокрема компанії з Іра-

у зв’язку з його програмою балістичних

ну, ОАЕ і Туреччини, які перерахували

ракет. Водночас Білий дім посилено

мільярди доларів для Корпусу вартових

веде переговори з арабськими монархі-

ісламської революції і Міністерству обо-

ями, насамперед Саудівською Аравією.

рони Ірану.

Складна ситуація довкола Катара, що

У травні зростає напруга в ірано-американських відносинах. Вашингтон

намагається зберігати нейтралітет.
Міністр нафтової галузі Ірану Бижан

посилює військово-морську присутність

Зангане заявив, що санкції США, які

у Перській затоці, відправивши сюди

діють щодо країни, «абсолютно неза-

авіаносець «Авраам Лінкольн», а у черв-

конні» і Тегеран не має наміру їх дотри-

ні посилив санкції проти компанії

муватися.

«Нафтохімічна промисловість Перської
затоки» (PGPIC), що експортує біля половини іранських нафтопродуктів.
У травні-червні невідомі кілька разів

Для Вашингтона вирішення проблеми Ірану зараз — ключове завдання

підривали танкери в Оманській протоці,

2019 року, що продемонстрував виступ

провокуючи конфлікт у регіоні. Також

віце-президента Майка Пенса на Мюн-

Вашинтон та Ер-Ріяд звинуватили Іран

хенській конференції. Однак європейці

у підтримці підриву нафтових вишок

не готові йти на ескалацію з Тегераном

компанії Saudi Aramko у Саудівській Ара-

задля реалізації геополітичних інтере-

вії руками хуситів.

сів США.

Інтенсивність
Дипломатичний конфлікт, торговельна війна.
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СЕРБІЯ–КОСОВО
Події, інциденти

Переговори між сторонами

У травні 2019 року поліція Косово
затримала 23 людей на заселеній серба-

ООН і ЄС намагаються не втручатися
у конфлікт і заспокоїти інцидент.

ми півночі краю, за обвинуваченнями
в корупції. Сербія у відповідь привела

Прогноз
На Балканах наростає напруга, мож-

війська до боєготовності, звинувативши Пріштіну в політиці залякування та

ливий перехід у гарячу фазу неврегу-

вигнання сербського населення з краю.

льованих до кінця конфліктів. Особливо
тривожний факт — послідовне пере-

04.

Інтенсивність
Дипломатичний конфлікт.

озброєння армії Сербії останні кілька
років.

ФРАНЦІЯ–ІТА ЛІЯ
Події, інциденти

Інтенсивність

Тривають протести «жовтих жиле-

Дипломатичні конфлікти.

тів» у Франції. На цьому фоні французьке МЗС викликає посла з Італії

Тенденції
У Європі триває наростання дипло-

для консультацій — безпрецедентний
дипломатичний демарш з 1945 року. Це

матичних конфліктів.

пов’язано з різкою критикою з боку низки італійських міністрів, представників

Прогноз
Наростання загрози європейській

євроскептичного «Руху 5 зірок», а також

05.

зустрічі останніх із французькими про-

єдності, що посилюватиметься у 2020

тестувальниками.

році через збільшення впливу євроскептичних партій.

ІТА ЛІЯ–ХОРВАТІЯ ТА С ЛОВЕНІЯ
Події, інциденти
Після похолодання у відносинах із

Переговори між сторонами
Хоча Таяні майже одразу вибачився,

Парижем настала черга східних сусідів.

представники Загреба та Любляни різко

Антоніо Таяні, голова Європарламенту

відреагували, критикуючи «історичний

і водночас представник євроскептичної

ревізіонізм та іредентизм».

«Вперед Італіє», допустив двозначні висловлювання про італійську належність
Істрії та Далмації — регіонів, що зараз
поділені між Словенією та Хорватією.

Тенденції
Зростає загальна концентрація уваги
на внутрішніх суперечностях на шкоду
увазі до зовнішніх загроз.

Інтенсивність
Дипломатичні конфлікти.
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БІЛОРУСЬ
Події, інциденти
Триває напружена ситуація довкола Білорусі, виникають різні версії

Інтенсивність
Політична напруга, дипломатичний
конфлікт.

щодо реальності поступок Лукашенка
та швидкості інтеграції Білорусі. Вона

Переговори між сторонами

переростає у видимий конфлікт Путіна

Мінськ укотре видає амбівалентні

з Лукашенком у Пекіні, що приводить

заяви (мовляв, Росія може втратити ще

до ротації російського посла в кінці

одного союзника), але наскільки вони

квітня. Замість різкого Михайла Баби-

відповідатимуть реальним діям?

ча представником РФ став колишній
губернатор Іркутської області Дмитро
Мазенцов. А в березні розгортається
скандал із Польщею через вшануван-

Тенденції
Росія посилює тиск на режим Лукашенка.

ня у Білостоці пам’яті командира Армії
Крайової Ромуальда Райса «Бурого»,
що причетний до пацифікації білорусь-

Прогноз
2020 року Білорусь має стати голов-

ких та українських сіл на Підляшші

ним напрямком діяльності української

в 1946 році.

дипломатії серед найближчих сусідів.

У грудні знову обговорюється питання пришвидшення інтеграції Росії
та Білорусі, що викликає протести опозиції у Мінську.

07.

Т И Б Е Т, С И Н Ц З Я Н
Події, інциденти
Туреччина розкритикувала політику Китаю, який заборонив мусульма-

Гуманітарні наслідки
Близько 1 млн. уйгурів перебувають
під слідством або ув’язнені.

нам-уйгурам, що проживають у автономному окрузі Синцзян, здійснювати
хадж до Мекки під час місяця Рамадан.

Вплив на глобальні процеси
Проблеми Китаю, що проводить
репресивну політику щодо уйгурів,

Інтенсивність
Політична напруга, дипломатичний
конфлікт.
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стають приводом до посилення антикитайських настроїв у мусульманських
державах, що грає на руку США.

Інформаційне
видання
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НЕДЕРЖАВНОГО АНАЛІТИЧНОГО ЦЕНТРУ
«УКРАЇНСЬКІ СТ УДІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ДОС ЛІДЖЕНЬ»

Видання підготували:
Юрій СИРОТЮК,
директор Недержавного аналітичного центру
«Українські студії стратегічних досліджень»,
народний депутат України VII скликання
Юрій ОЛІЙНИК,
експерт Недержавного аналітичного центру
«Українські студії стратегічних досліджень»

Участь в зборі інформації брала
Марта Олійник-Дьомочко, кандидат політичних наук,
виконавчий директор Global Ukraine
Дизайн, верстка: Роман Марчишин
Вичитка: Леся Салій, Єлизавета Тарануха

У виданні використані карти та ілюстрації,
придбані на depositphotos.com та з відкритих джерел.
Підписано до друку 10.01.2020 р.
Наклад 500 прим.
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