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4.3. Стратегія санкцій у діяльності регіональних організацій Африки 
Центральне місце серед регіональних організацій Африки, що реалізують політику 

санкцій задля розв’язання безпекових проблем континенту в постбіполярну добу, 
посідає Організація Африканської Єдності (ОАЄ) / Африканський Союз (АС). 

У рамках Африканського Союзу було схвалено низку документів, що визначають 
концепцію санкційної політики організації, а також повноваження органів, які її 
здійснюють. Серед таких особливе значення мають «Конституційний акт 
Африканського Союзу» (2000 р.), «Декларація про принципи реагування 
Африканського Союзу на неконституційні зміни уряду» (2000 р.), «Правила 
процедури Асамблеї Союзу» (2002 р.), «Протокол про заснування Ради миру і безпеки 
Африканського Союзу» (2002 р.), «Африканська хартія з питань демократії, виборів й 
управління» (2007 р.).  

Базовим документом, що закладає фундамент політики санкцій АС, є  
«Конституційний акт Африканського Союзу» [735], адже в його преамбулі зазначено, 
що організація «вдаватиметься до використання всіх необхідних інструментів для 
зміцнення спільних інститутів і наділятиме їх необхідними повноваженнями й 
ресурсами, аби забезпечити ефективне виконання їх обов’язків» [420].  

Зі свого боку, ст. 4 «Конституційного акта Африканського Союзу» констатує, що 
об’єднання функціонуватиме відповідно до таких принципів: «права Союзу 
втручатися у справи держави-члена на основі рішення Асамблеї у зв’язку із 
серйозними обставинами, а саме: воєнними злочинами, геноцидом, злочинами проти 
людяності; мирного співіснування держав-членів та їхнього права жити в мирі та 
безпеці; права держав-членів клопотати про втручання Союзу для відновлення миру 
та безпеки … поваги демократичних принципів, прав людини, верховенства закону й 
ефективного управління; поваги священності людського життя, засудження і 
неприйняття політичного вбивства, актів тероризму й підривної діяльності; 
засудження і неприйняття неконституційних змін урядів» [420]. Значення ст. 4 для 
реалізації політики санкцій Африканського Союзу пояснюється тією обставиною, що 
ст. 23 «Застосування санкцій» встановлює механізм використання санкційних заходів 
проти держави-члена, чия внутрішня чи зовнішня політика йде у розріз із базовими 
принципами функціонування АС, адже в ній наголошується, що «будь-яка держава-
член, що не дотримується принципів і політики Союзу, може бути піддана впливу 
санкцій, таких як переривання транспортних і комунікаційних зв’язків з іншими 
державами-членами, а також інших заходів політичного й економічного характеру, 
визначених Асамблеєю» [420]. Тож, у разі недотримання державою-учасницею 
принципів функціонування організації, викладених у ст. 4, проти неї  
застосовуватимуться міжнародні санкції, так само як й у випадку, якщо її зовнішня 
політика суперечитиме політичним цілям розвитку Африканського Союзу, 
зосереджених у площині «підтримки демократичних принципів та інститутів, 
забезпечення активності населення й ефективного врядування» (ст. 3) [420]. Важливе 
значення в контексті аналізу конфігурації політики санкцій Африканського Союзу 
мають положення ст. 30, адже в них конкретизоване коло санкційних заходів, що 
можуть бути застосовані Африканським Союзом проти держави-члена, у якій стався 
державний переворот, оскільки в ній наголошується, що вона буде «позбавлена 
можливості брати участь у діяльності [Африканського] Союзу» [420]. 

Окрему значущість у розрізі визначення цілей політики санкцій АС має 
«Декларація про принципи реагування Африканського Союзу на неконституційні 
зміни уряду» / «Ломейська декларація», ухвалена в Того 10-12 липня 2000 р. у ході 
засідання Асамблеї Африканського Союзу. Варто констатувати, що «Ломейська 
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декларація» визначає санкційну політику як один із головних інструментів протидії 
здійсненню державного перевороту, котрий оцінюється як «загроза миру та безпеці на 
континенті» й «небезпечна та серйозна тенденція, що перешкоджає демократизації 
континенту» [726]. І далі в документі конкретизується, що виклик неконституційної 
зміни уряду «є неприйнятною та анахронічною практикою, що йде у розріз із нашим 
прагненням захищати основи демократії», «дотримуватися принципів ефективного 
управління, транспарентності і прав людини» [726].  

Масштабність цієї проблеми для розвитку Африканського континенту важко 
переоцінити, адже, як показує статистика, упродовж 1985-2001 рр. в цьому 
геополітичному регіоні було здійснено 21 державний переворот, із 2003 по 2009 рр. – 
11 [516]. І серед них останніми можна назвати Мавританію (серпень 2008 р.), Гвінею 
(грудень 2008 р.), Мадагаскар (березень 2009 р.), Нігер (лютий 2010 р.). Тож, у світлі 
таких загрозливих міжнародно-політичних обставин в Африці, держави-члени 
усвідомили доцільність удосконалення «інструментів і дій, що будуть покладені в 
основу відповіді [Африканського Союзу] на неконституційну зміну уряду» і 
зміцнення «механізму з [їх] імплементації» [726]. 

У разі ж «здійснення державного перевороту в державі-члені», «Голова організації 
та Генеральний секретар … повинні невідкладно й публічно засудити зміну й 
висунути вимогу якнайшвидшого відновлення конституційного порядку» [726]. 
Надалі, упродовж шести місяців, допоки демократичний порядок не буде відновлено, 
уряду, що прийшов до влади в результаті скоєння перевороту, забороняється брати 
участь у роботі політичних структур об’єднання, зокрема засіданнях Ради міністрів, 
Асамблеї [726]. В окремих випадках для посилення тиску на такий уряд можуть бути 
застосовані фінансово-економічні санкції, передбачені ст. 115 «Фінансові правила і 
регламент ОАЄ/АС» [726]. Якщо ж через шість місяців конституційний і 
демократичний порядок не буде відновлено, проти країни-учасниці, у якій стався 
державний переворот, застосовуватиметься заборона на розвиток міждержавного та 
багатостороннього співробітництва, торговельно -економічних та фінансових 
відносин» [726]. З метою підвищення ефективності політики санкцій як інструменту з 
відновлення демократії, організація сформувала «підкомітет із санкцій у складі 
5 членів, обраних відповідно до принципу пропорційного регіонального представництва», 
повноваження якого зосереджуватимуться на контролі за виконанням рішень щодо 
санкцій з боку держав-членів [726]. 

«Правила процедури Асамблеї Союзу» (2002 р.) конкретизують цілі політики 
санкцій організації, а також уточнюють процес її застосування. Зокрема, у «правилі 4» 
підкреслюється, що Асамблея може прийняти рішення про використання санкцій 
проти держави-учасниці в разі «порушення нею принципів розвитку, вказаних у 
Конституційному акті … невиконання політичних рішень Союзу і неконституційних 
змін уряду» шляхом голосування двома третинами голосів від її складу [735]. 
Ретельний аналіз положень «правила 37» цього документа дозволяє стверджувати, що 
політика санкцій Африканського Союзу може використовуватися організацією як 
інструмент примусу до миру сторін, що конфліктують, і, до того ж, як 
компліментарний елемент при здійсненні посередницької місії з мирного відновлення 
демократичного порядку в державі- учасниці [735]. 

Схвалення «Протоколу про заснування Ради миру та безпеки Африканського 
Союзу» (2002 р.) зміцнило механізм санкційної політики організації як інструменту з 
підтримки регіональної безпеки, адже Рада миру та безпеки як структура, що 
відповідає за розбудову миру на Африканському континенті, отримала повноваження 
двома третинами голосів зі свого складу (15 членів) застосовувати міжнародні санкції 
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об’єднання проти держави-учасниці, де було здійснено державний переворот (ст. 7) 
[735], пояснивши мотиви прийняття такого рішення у спеціальному комюніке. До 
того ж, як випливає із тексту документа, Рада миру та безпеки набула функцій 
рекомендувати Асамблеї ухвалювати рішення про застосування санкцій проти країни-
учасниці, де було здійснено державний переворот, або у випадку виникнення іншої 
загрози миру та безпеці на континенті (ст. 8) [735]. Крім того, ст. 16 дозволила 
зміцнити механізм контролю за здійсненням санкційної політики через посилення 
співробітництва між Радою миру та безпеки та Комісією Африканського Союзу у 
сфері підтримки миру, безпеки і стабільності [735]. Відтепер директорат миру та 
безпеки Комісії АС набув функції координувати зусилля держав-членів, регіональних 
організацій Африки, міжнародних інститутів та держав у реалізації санкцій, 
запроваджених Радою миру та безпеки. 

Особливе місце серед політичних документів Африканського Союзу, що 
уточнюють головну мету застосування санкцій організації, а саме – підтримку 
демократії та захист прав людини в регіоні, посідає ухвалена 30 січня 2007 р. 
«Африканська хартія з питань демократії, виборів й управління». Важливість 
документа полягає в тому, що ст. 23 конкретизує, які саме дії Африканський Союз 
розуміє як порушення демократії в державі-учасниці, внаслідок чого може бути 
ухвалене рішення про застосування проти неї санкційної політики. До них, зокрема, 
відносять: «виступ проти демократично обраного уряду або державний переворот; 
будь-яка інтервенція із залученням найомних військових, націлена на повалення 
демократично обраного уряду; будь-які спроби усунути від влади демократичний 
уряд, у тому числі шляхом ведення партизанської боротьби, озброєння опозиції; 
відмова чинного уряду передати владу партії або кандидату, що були обрані через 
демократичні вибори; внесення змін до конституції, що перешкоджатимуть вільному 
демократичному процесу» [477]. 

Враховуючи таку суттєву обставину, що політика санкцій на Африканському 
континенті традиційно не є ефективною через відсутність будь-якого контролю за її 
виконанням із боку геополітичних сусідів, було запропоновано інтенсифікувати 
співпрацю регіональних організацій Африки з реалізації санкційних заходів [279]. 
Причиною такого стану справ американський дослідник В. Рено називає те, що 
спільною головною проблемою для всіх африканських країн є те, що відмінність між 
військово-політичними та кримінальними угрупованнями може бути менш помітною 
в зонах конфліктів у недієздатних чи слабких державах – з високим ступенем 
фрагментації збройного насильства, поширенням різного роду воєнізованих 
формувань і появою польових командирів (тобто впливових осіб, що воюють за владу 
та ресурси й користуються можливостями, які надають небезпека та економіка 
воєнного часу). В таких неоднозначних ситуаціях, у складному павутинні місцевого 
насильства часто неможливо визначити, які угруповання є більш політизованими чи 
криміналізованими [237, с. 45-75], а таким чином неможливо визначити траєкторію 
політичного розвитку цільової держави й оцінити ефективність санкційної політики в 
цілому.  

У світлі вищевказаного закономірним кроком стала ухвала Радою миру та безпеки 
17-19 грудня 2009 р. в Свазіленді «Рекомендацій з удосконалення застосування 
заходів Африканського Союзу в ситуаціях неконституційної зміни уряду в Африці» 
[833].  

Необхідно констатувати, що документ суттєво зміцнив потенціал санкцій 
впливати на політичні події в державі, де стався військовий переворот, через 
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модифікацію концепції політики санкцій, а також упорядкування інституційного 
механізму АС з її реалізації.  

На концептуальному рівні зміни проявилися в тому, що санкційні заходи стали 
більш оперативним і гнучким інструментом із реагування на державний переворот, 
що позначилося у двох обставинах. По-перше, скоротився період, який надавався 
цільовій державі для відновлення конституційного й демократичного порядку зі 
180 до 90 днів, а тим самим санкційні заходи отримували більше значення у 
визначенні тенденцій політичного розвитку цільової держави; по-друге, відтепер коло 
санкційних заходів могло бути розширене, якщо у процес відновлення демократичного 
порядку втручалися збройні сили або правоохоронні органи [840]. Удосконалення 
інституційного забезпечення політики санкцій стало можливим через створення в 
штаб-квартирі організації спеціального комітету із санкцій Африканського Союзу, що 
діяв би на постійній основі й до повноважень якого належало: координувати 
діяльність органів АС, регіональних економічних об’єднань, регіональних організацій 
у здійсненні санкційної політики; співпрацювати з Панафриканським парламентом у 
питанні забезпечення нормативно-правової бази політики санкцій АС; проводити 
обмін інформацією між Комітетом розвідки і безпеки Комісії АС і Комітетом розвідок 
і служб безпеки Африки (КРСБА) щодо виконання державами-членами рішень 
організації щодо санкцій; вносити пропозиції стосовно доцільності зміни санкційних 
режимів, готувати щомісячні звіти Раді миру та безпеки щодо ефективності 
здійснюваних АС санкційних заходів [833].  

Координація зусиль органів Африканського Союзу з роботою регіональних 
об’єднань Африки в реалізації санкційних заходів здійснюється й на базі  
Конституційного акту, в якому підкреслюється, що «узгодження і гармонізація 
політики між діючими й майбутніми регіональними економічними співтовариствами 
слугуватиме поступовому досягненню цілей Союзу» [420]. Засади співпраці між 
Африканським Союзом та регіональними організаціями з підтримки безпеки 
визначаються й у «Меморандумі із взаєморозуміння щодо розбудови миру в Африці 
та архітектури безпеки» 2008 р. [516, р. 43].  

У такий спосіб окремий досвід у реалізації політики санкцій на Африканському 
континенті набули такі субрегіональні структури, як Економічне співтовариство країн 
Західної Африки (ЕКОВАС), Співтовариство розвитку Півдня Африки (САДК), який 
визначається тим, що ці організації здійснювали контролюючу функцію за 
реалізацією міжнародних санкцій, уведених у рамках ООН, Африканського Союзу. 
Враховуючи ту обставину, що ці субрегіональні організації не мають автономної 
дипломатичноїї практики із застосування міжнародних санкцій, проведення  
окремішнього дослідження проблеми ефективності їхньої політики санкцій не є 
можливим. 

Зі свого боку, шведські вчені зі Стокгольмського міжнародного інституту 
дослідження проблем миру вихід із тупикового становища вбачають не лише у 
зміцненні контрольних механізмів за реалізацією санкційної політики на  
регіональному рівні, але й одночасному залученні миротворчого контингенту 
міжнародних організацій. Так, П. Валленстін і Д. Стрендоу підкреслюють, що 
присутність миротворчого контингенту, який, поміж іншого, виконував функції 
моніторингу за імплементацією ембарго, допомагала підвищити його ефективність 
[1016]. 

Проаналізуємо потенціал санкційної політики Африканського Союзу в розрізі 
вирішення безпекових питань на континенті, використовуючи метод case-studies.  
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Застосування санкцій Африканським Союзом проти Центральноафриканської 
республіки (ЦАР) стало першим епізодом здійснення санкційної політики організації і 
було зумовлене здійсненим 15 березня 2003 р. генералом Ф. Бозізе державним 
переворотом проти демократично обраного президента Анжа-Фелікса Потассе. Двома 
днями потому, 17 березня 2003 р., Африканський Союз на 90-тій сесії ухвалив 
рішення про призупинення діяльності делегації Республіки в політичних структурах 
організації й закликав політичні сили ЦАР докласти зусиль для відновлення 
демократії та верховенства права [735]. Для подальшого моніторингу за політичною 
ситуацією в ЦАР було призначено спеціального посланця Африканського Союзу в 
Республіці, яким став Ф. Фаяла, представник Тунісу. 

Разом із тим, варто констатувати, що політика санкцій Союзу не віднайшла 
широкої підтримки з боку інших регіональних організацій Африки. Наприклад, 
створене в 1994 р. для сприяння інтеграції держав регіону Економічне й валютне 
співтовариство країн Центральної Африки (CEMAC) визнало воєнну хунту, 
правомірність дій Ф. Бозізе й надало 2,5 млн дол. США на відновлення порядку в 
державі. Це рішення об’єднання було продиктоване невдалою спробою відстороненого 
президента Анжа-Фелікса Патассе на черговому саміті Африканського Союзу в 
Мапуту сформувати широку міжнародну коаліцію держав-членів проти режиму 
Ф. Бозізе. Так, незважаючи на те, що 8 липня 2003 р. Виконавча рада Африканського 
Союзу ухвалила рішення рекомендувати Асамблеї виключити ЦАР з усіх органів 
організації, допоки в Бангі не буде відновлено «демократичний порядок» [735], 
Асамблея декілька днів потому на другій сесії такого рішення не прийняла [735], 
обмеживши конфігурацію санкційної політики дипломатичними заходами. 

Зміцнення санкційних заходів Африканського Союзу проти ЦАР не стало 
політичною реальністю й через рішучі дії Ф. Бозізе, направлені на відновлення роботи 
розпущеного ним парламенту й формування уряду «національної єдності та 
примирення», який мав замінити попередній, що «не був у змозі справитися зі своїми 
зобов’язаннями у сфері внутрішньої політики» [424]. Тож генерал Ф. Бозізе 
залишився при владі в Бангі, пообіцявши Африканському Союзу упродовж 
дворічного перехідного періоду провести в ЦАР вільні парламентські та 
президентські вибори, відновити демократичний і конституційний порядок [516, 
р. 79].  

Першим кроком із реставрації представницької демократії в Республіці стало 
затвердження на референдумі у 2004 р. проекту нової Конституції держави. Надалі в 
березні 2005 р. було проведено парламентські вибори, а в травні – президентські, на 
яких переміг Ф. Бозізе. І незважаючи на серйозні нарікання опозиції щодо прозорості 
й чесності проведення президентської передвиборчої кампанії, адже до перегонів не 
було допущено де-юре президента ЦАР Анжа-Фелікса Потассе, головного 
політичного опонента Ф. Бозізе, держави-члени Африканського Союзу визнали 
перемогу генерала, а з тим наголосили й на необхідності відмінити санкції проти 
режиму Ф. Бозізе [516, р. 79].  

24 червня 2005 р. Рада миру та безпеки на 33-тій сесії прийняла рішення про 
скасування політико-дипломатичних санкцій проти ЦАР «у зв’язку із проведенням 
демократичних виборів президента й відновленням конституційного порядку в 
державі» [859]. 

Наступним прикладом застосування санкцій Африканського Союзу проти 
держави-учасниці для відновлення в ній демократичного порядку став тоголезький 
епізод. Унаслідок державного перевороту в 1967 р. до влади в Того прийшов генерал 
Ейадема Гнассінгбе, котрий заборонив діяльність політичних партій і встановив 
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жорстку диктатуру. У 1991 р. під наростаючим тиском світового співтовариства 
Ейадема Гнассінгбе змушений був піти на окремі поступки, дозволивши  
багатопартійність і проведення мирних маніфестацій, що й було закріплено в 
Конституції 1992 р. із поправками 2002 р. і 2005 р. Водночас, попри деяку 
лібералізацію політичного життя, виборчі кампанії 1993 р., 1998 р. і 2003 р. 
проводилися із значущими порушеннями, визнавалися нечесними й недемократичними, що 
дозволяло Ейадемі Гнассінгбе зберігати владу в Того. Разом із тим, після смерті 
президента 5 лютого 2005 р., який перебував на цій посаді упродовж 38 років, 
повноваження голови держави повинні були перейти до голови Національних зборів 
Фамбаре Уаттаре Натчабе, який мав управляти Того протягом шістдесятиденного 
перехідного періоду, після завершення якого в державі мали відбутися позачергові 
президентські вибори.  

Однак військові, всупереч виборчому законодавству, віддали всю повноту влади в 
Того сину колишнього президента – Фор Ессозімну Гнассінгбе. Як повідомлялося, 
такий крок був продиктований тією обставиною, що Фамбаре Уаттаре Натчабе на той 
час перебував закордоном і це була вимушена дія з боку військових. Але насправді, як 
відзначалось у спеціальній доповіді Ради миру та безпеки від 21 лютого 2005 р., 
збройні сили відразу після смерті диктатора Ейадеми Гнассінгбе закрили кордони 
Того, аби попередити повернення спікера парламенту в Ломе [319]. Відразу після 
цього Національні збори, які контролювалися партією Об’єднання тоголезького 
народу, прибічниками Фор Гнассінгбе, спробували легітимізувати захоплення ним 
влади. 6 лютого 2005 р. Національні збори проголосували за відставку спікера 
Уаттаре Натчабе і призначили на посаду президента Гнассінгбе. Парламент також 
вніс чергові поправки до Основного закону, які дозволяли новому голові держави 
перебувати на посаді без проведення виборів до 2008 р., тобто до кінця терміну 
повноважень Ейадеми Гнассінгбе.  

Події в Того викликали обурення регіональних організацій Африки. Одним із 
перших прокоментував політичну ситуацію в Ломе тодішній голова Комісії 
Африканського Союзу Альфа Умар Конаре. Малійський дипломат охарактеризував 
події в Того як «державний переворот», який він не готовий прийняти [924]. 7 лютого 
2005 р. Рада миру та безпеки засудила державний переворот у Того, зміни до 
Конституції і пригрозила застосувати санкційні заходи проти режиму, «якщо владою 
не буде докладено невідкладних зусиль із відновлення порядку» [326]. З аналогічною 
заявою виступив тодішній виконавчий секретар ЕКОВАС Мохаммед ібн Чамбас, 
наголосивши, що об’єднання «не зможе спокійно сприйняти будь-яку … зміну влади 
й через це ситуація в Того не може бути прийнятною» [516, р. 50]. 9 лютого 2005 р. 
Рада миру та безпеки знову попередила Гнассінгбе про те, що в разі його відмови 
відновити конституційний і демократичний порядок, проти Того будуть застосовані 
санкції [319]. За таким ж принципом діяла й організація ЕКОВАС, 19 лютого 2005 р. 
застосувавши політико-дипломатичні санкції проти Того, а також увівши заборону на 
поставки озброєнь [996].  

Реакція світової громади і введення першого пакету санкцій змусили Національні 
збори 24 лютого 2005 р. відновили дію положень тоголезької Конституції 1992 р., 
згідно з якими вибори президента повинні бути проведені упродовж 60 днів, однак 
Фор Гнассінгбе продовжив виконувати повноваження президента. Зі свого боку, 
Африканський Союз та ЕКОВАС розцінили відмову Гнассінгбе передати 
повноваження президента як «захоплення влади» [996]. Уже 25 лютого 2005 р. 
Африканський Союз уводить політико-дипломатичні санкції проти Того, 
призупинивши членство країни в об’єднанні [327]. Конфігурація політики санкцій 
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також включала ембарго на поставки озброєнь, обмеження на пересування для 
політичних прибічників режиму Гнассінгбе. 

Перебуваючи під санкційним тиском, Фор Ессозімна Гнассінгбе 25 лютого 2005 р. 
змушений був передати управління державою Аббасу Бонфо, якого було обрано 
головою Національних зборів і оголосити про позачергові вибори президента. 
ЕКОВАС позитивно сприйняла такий крок Гнассінгбе й відразу ж скасувала всі 
санкційні заходи проти Того. 

Тоголезька опозиція була незадоволена тим, що міжнародне співтовариство йде на 
поступки режиму, заявляючи про те, що в такий короткий термін неможна провести 
серйозну виборчу кампанію, що стане серйозною перевагою для нинішньої влади. До 
того ж, опозиційні сили нарікали на численні порушення в організації виборів [924]. 
Несподівано до опозиції приєдналися і деякі політики в перехідному уряді Того, 
наприклад міністр Франсуа Ессо Боко, який, між тим, наголосив на тому, що у складі 
перехідного уряду мають бути представники опозиційних партій. Зміну своїх 
політичних поглядів Франсуа Есо Боко пояснював тим, що в країні вирують політичні 
пристрасті. Політичні умови, в яких проводяться вибори, далекі від тих, що можуть 
забезпечити примирення в Того. Затягування ж передвиборчої кампанії в тоголезьких 
політичних реаліях загрожувало державі громадянською війною, тому Аббас Бонфо 
22 квітня 2005 р. звільнив Боко з посади. 

Попри критику опозиції, президентські вибори в Того відбулись 24 квітня 2005 р., 
на яких здобув перемогу Фор Гнассінгбе. За даними Виборчої комісії, Гнассінгбе 
набрав 60,8 % голосів виборців, його головний опонент від опозиції Боб Акітані – 
38 %. Результати виборів опозиція відмовлялася визнавати, вказуючи на те, що вони 
були сфальсифіковані [924]. Тож оголошення підсумків виборів стало чинником 
чергового наростання протистояння в Ломе, мирні виступи опозиції переросли у 
збройні сутички з силами правопорядку, у ході яких загинуло принаймні 100 осіб, 
тисячі було поранено, 15-16 тис. пропали без вісті [332]. Десятки тисяч осіб стали 
біженцями [516, р. 51].  

У таких обставинах Африканський Союз й ЕКОВАС слідом за ЄС та США 
визнали результати виборів. Як відзначив із цього приводу П. Саймон, вибір на 
користь Гноссінгбе свідчив про прагнення віддати перевагу спадковості в політиці 
перед радикальними змінами. Зрештою, 27 травня 2005 р. Рада миру та безпеки 
документом PSC/PR/Comm.(XXX) скасувала всі санкції проти Того [328]. 

Однак після відміни санкційних заходів політична ситуація в Того залишається 
напруженою. Хоча Фор Гнассімбе виграв останні президентські вибори 4 березня 
2010 р., опозиція назвала їх недемократичними, закликавши людей до спротиву. Але 
Африканський Союз та інші регіональні об’єднання визнали їхні результати. З метою 
вирішення кризи 28 травня 2010 р. було сформовано коаліційний уряд, який виявився 
непопулярним серед населення і не змінив політичних настанов опозиції щодо 
відставки Гнассімбе.  

Із моменту здобуття незалежності 6 липня 1975 р. Комори (острови Анжуан, Гран-
Комор і Мохелі, з 2011 р. Майотта має статус заморської території Франції) 
відзначались крайньою політичною нестабільністю. Фактично від того часу зміна 
політичних лідерів відбувалась через державні перевороти та контр-перевороти. 
Політична напруга підживлювалась і територіальними суперечностями між 
островами. Результатом багаторічних територіальних суперечностей стала ухвала 
нової конституції держави у 2001 р., за якою Союз Коморських Островів отримав 
федеративний устрій, а голова держави відтепер обирається на чотири роки, 
кандидатів на посаду президента представляють по черзі всі три острови [516, р. 53]. 
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Водночас консенсус, досягнутий поличними силами, не вирішив усіх суперечностей у 
республіці.  

Так, уже у 2006-2007 рр. в Коморах мала місце чергова внутрішньополітична 
криза, вирішення якої потребувало втручання Африканського Союзу через  
застосування міжнародних санкцій. Річ у тім, що 14 травня 2006 р. в Коморах 
проходили чергові вибори голови держави, на які організація надіслала 
500 спостерігачів, аби вони підтвердили, що волевиявлення відбувається на 
демократичних засадах. У результаті виборів, які були визнані чесними і прозорими, 
переміг Ахмед Абдалла Мохамед Самбі (представник Анжуану), а його інаугурація 
26 травня була охарактеризована як перша мирна передача влади в країні.  

Між тим, завершення виборчого процесу не поклало край політичному 
протистоянню в республіці. 26 квітня 2007 р. Коморським Конституційним судом 
полковнику Мохаммеду Саіду Бакару було заборонено брати участь у майбутніх 
президентських виборах на острові Анжуан. Зі свого боку, Мохаммед Бакар, який у 
2001 р. прийшов до влади на острові внаслідок військового перевороту, відмовився 
виконувати рішення суду й заявив про свою участь у перегонах. Рішення Бакара 
негативно відбилось на політичній обстановці в республіці, адже озброєні 
угруповання, які підтримували полковника влаштовували напади на регулярну армію. 
10 червня 2007 р., попри заперечення з боку Морони та Африканського Союзу, 
Мохаммед Бакар провів вибори та оголосив себе переможцем на них, набравши, за 
його підрахунками, 90 % голосів виборців, результати які Африканський Союз 
відразу оголосив недійсними [335]. 

Слідом за цим 14 червня 2007 р., всупереч позиції Африканського Союзу, 
відбулась інаугурація М. Бакара.  

Для моніторингу за політичною ситуацією в Коморах та організації переговорів із 
полковником Африканський Союз призначив відповідну місію в державі, до складу 
якої увійшли представники Комісії АС та регіонального об’єднання САДК, і до 
повноважень якої входило складання щомісячних доповідей щодо Анжуану, які мали 
розглядатися на засіданнях Ради миру та безпеки. 

Зустрівшись із відкритим опором із боку полковника, Африканський Союз 
пригрозив застосувати санкційні заходи проти Бакара та його політичних прибічників 
[516, р. 54]. У спеціальному комюніке із ситуації в Коморах, прийнятому на 95-му 
засіданні Ради миру та безпеки, констатувалося: «Незважаючи на постійні зусилля 
Африканського Союзу й наполегливі заклики окремих членів світового спів-
товариства, … влада Анжуану продовжує відкидати всі пропозиції, висунуті 
державами регіону в Кейптауні і Преторії 18 червня і 9 липня 2007 р. відповідно, 
направлені на завершення кризи і створення умов для довготривалої стабільності і 
примирення в Коморах» [331]. І далі в документі підкреслюється, що «будь-яка 
затримка у врегулюванні кризи призводитиме до дестабілізації Комор і серйозно 
загрожуватиме єдності держави, так само як і перешкоджатиме вирішенню соціально-
економічних проблем на островах» [331]. У зв’язку із чим Рада миру та безпеки у п. 5 
документа PSC/PR/Comm(XCV) застосувала цільові санкції, а саме обмеження на 
пересування і заморожування фінансових активів, проти де-факто влади Анжуану, 
індивідів і груп, які «перешкоджають процесу примирення і становлять загрозу миру 
та безпеці в Коморах» [331]. Необхідно констатувати, що серед держав-членів не було 
консолідованої позиції щодо доцільності застосування санкцій для розблокування 
політичного конфлікту в Анжуані. Примітно, що такі впливові регіональні гравці як 
Кенія, Нігерія і ПАР не вважали санкційні заходи ефективним засобом впливу, а 
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надалі відмовилися брати участь і у військовій інтервенції для відновлення демократії 
в Анжуані. 

Ретельне вивчення змісту документа PSC/PR/Comm(XCV) від 10 жовтня 2007 р. 
дозволяє автору стверджувати, що Африканський Союз не надавав виключного 
значення санкційним заходам для вирішення кризи на острові хоча б тому, що 
розширив повноваження Спеціальної місії, яка відтепер, відповідно до п. 7, могла 
звернутися до країн, що надають військовий контингент (Судан, Танзанія), за 
підтримкою в оперативному розміщенні війського контингенту та інших елементів, 
аби посприяти виконанню зобов’язань, визначених мандатом [331].  

Місяцем потому Африканський Союз зібрався 26 листопада 2007 р. на своє 
102 засідання для обговорення політичної ситуації в Союзі Коморських Островів. В 
ухваленому Радою документі наголошувалося на тому, що «влада Анжуану до цього 
часу не здійснила кроків, що від неї очікували, аби виконати вимоги держав регіону й 
Ради» і через це дію санкційних заходів було подовжено [330]. Більше того, у 
документі Рада миру та безпеки звернулася до РБ ООН, аби вона підтримала 
міжнародні санкції проти політичної еліти Анжуану і звернулася до всіх партнерів АС 
продовжувати підтримувати санкції організації, а також інші зусилля, аби досягнути 
«якнайшвидшого врегулювання кризи в Анжуані» [330]. 

Однак уже на початку 2008 р. стало очевидно, що політика санкцій не виправдовує 
себе [976, р. 53], полковник Мохаммед Бакар відмовився йти на поступки 
Африканському Союзу, а сформована місія так і не розпочала свою роботу [516, р. 
54]. За таких обставин уряд Союзу Коморських Островів, аби відновити порядок в 
Анжуані, змушений був звернутися по військову допомогу до Африканського Союзу 
[735]. Відповідь організації була сформульована Асамблеєю в документі 
Assembly/AU/Dec.186 (X) від 2 лютого 2008 р., прийнятого в ході проведення  
10-ї чергової сесії, у якому рекомендувалось «державам-членам зробити все можливе, 
аби надати підтримку уряду Комор у його зусиллях відновити порядок в Анжуані і 
покласти край кризі» [478], а потому в рішенні міністрів закордонних справ і оборони 
від 20 лютого 2008 р. уточнювався механізм відновлення порядку через інтервенцію. 
Лівія, Сенегал, Судан і Танзанія погодилися надати військовий контингент для її 
здійснення. Військова операція отримала назву «Демократія в Коморах» [769]. 

11 березня 2008 р. військовий контингент Танзанії почав прибувати в Союз 
Коморських Островів, за ним слідували військові групи, надані для операції Суданом. 
Лівійський військовий контингент не брав участі в інтервенції, але Тріполі допомагав 
у перевезенні військових поряд із Францією, єдиною нерегіональною країною, що 
взяла участь у операції в Анжуані [954, р. 21]. Контингент АС, який нараховував у 
своєму складі 1500 військових, 25 березня 2008 р. здійснив висадку в Анжуані і почав 
просуватися в глибину острова, зосередившись на захопленні ключових стратегічних 
об’єктів, як аеропорти, адміністративні будівлі тощо. Операція була проведена 
упішно, а полковник Мохаммед Бакар виїхав з острова й попросив притулку в 
Майотті [954, р. 21]. Таким чином, можна стверджувати, що санкційна політика 
Африканського Союзу в Союзі Коморських Островів показала низьку ефективність у 
відновленні демократичного порядку, адже ця мета потребувала використання 
іншого, більш радикального засобу підтримки миру – інтервенції.  

Черговим прикладом застосування міжнародних санкцій у рамках Африканського 
Союзу для підтримки демократії в державі-учасниці вважається мавританський 
епізод.  

Військовий переворот у Ісламській Республіці Мавританія відбувся 3 серпня 
2005 р., у результаті якого від влади було відсторонено тодішнього президента 
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Маауйя ульд Сіді Ахмед Тайя як раз під час його перебування в Саудівській Аравії. 
Організатором перевороту виступив полковник Мохаммед ульд Абдель Азіз [793]. 
Слід вказати на той факт, що з отриманням Мавританією незалежності від Франції в 
1960 р. військовий переворот став невід’ємною компонентою її політичного життя.  

Уже наступного дня Рада миру та безпеки зібралася на 36 засідання для 
обговорення політичної ситуації в Нуакшоті. На засіданні було визнано, що політичні 
події в Мавританії можуть бути розцінені як державний переворот, у зв’язку із чим 
Рада на основі Ломейської декларації може застосувати проти держави весь набір 
засобів впливу для відновлення «конституційного і демократичного порядку». 
Виходячи з цього, документом PSC/PR/Stat.(XXXVI) від 4 серпня 2005 р. Мавританії 
заборонялося брати участь у роботі органів Африканського Союзу, допоки в країні не 
будуть проведені демократичні президентські вибори [333]. Тож, як випливає з 
документа, Африканський Союз відразу вдався до стратегії цільових санкцій, 
прагнучи уникнути нанесення збитку економіці і зовнішній торгівлі Мавританії. Цей 
підхід, на думку П. Вільямса, пояснювався тією обставиною, що ідея повалення 
режиму президента Тайя мала «суттєву внутрішню підтримку» і викликала широку 
«міжнародну симпатію» [1055, р. 274]. І дійсно, у самій Мавританії 3 серпня 2005 р. 
тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Нуакшоту, аби продемонструвати  
солідарність із політикою Мохаммеда Азіза. До того ж, полковник Азіз відразу заявив 
про свою відданість принципам демократії і пообіцяв провести прозорі вибори 
президента у 2007 р. Рада миру та безпеки змушена була реагувати на зміни у 
внутрішній політиці Республіки і 8 вересня 2005 р. на своєму 37-му засіданні 
відзначила, що «нова влада Мавританії зробила декілька кроків для захисту 
демократії», проте ухвалені санкції не скасувала [329]. 

Аби не допустити подальшої дипломатичної ізоляції Ісламської Республіки 
Мавританія в рамках ЄС та ООН, і побоюючись застосування фінансово-економічних 
санкцій із боку США, полковник Мохаммед ульд Абдель Азіз продовжив здійснювати 
демократичні перетворення в державі. На референдумі 25 червня 2006 р. було внесено 
зміни до ст. 26-29 Конституції, які суттєво урізали повноваження президента і 
встановлювали обмеження на перебування однієї особи на посаді президента 
Мавританії. Відтепер, кандидат міг обиратися на посаду голови держави не більше 
ніж два рази підряд, усього на десять років [839]. Крім того, Мохаммед ульд Абдель 
Азіз проводив постійні консультації з міжнародними партнерами, зокрема  
Африканським Союзом, ЛАД та ООН щодо механізму відновлення демократичного 
порядку в державі, зміцнення інститутів представницької демократії, забезпечення 
прав людини, що убезпечувало режим від імовірного посилення санкційного режиму 
[516, р. 55]. У березні 2007 р. в Мавританії пройшли президентські вибори, на яких 
переміг Сіді Мохаммед ульд Шейх Абдуллахі. Світова громада визнала вибори 
чесними й демократичними, що й відзначалось у спеціальній доповіді Голови комісії 
Африканського Союзу від 10 квітня 2007 р. [872]. У той же день, слідуючи 
рекомендаціям, сформульованим у доповіді комісії, Рада миру та безпеки на  
76-му засіданні скасувала всі санкції проти Мавританії [414]. 

Черговий переворот у Мавританії, який призвів до застосування міжнародних 
санкцій Африканського Союзу проти Нуакшоту, стався 2008 р. Загостренню 
політичної обстановки в державі передувало висловлення парламентом недовіри 
уряду Абдуллахі. У відповідь президент пригрозив розпустити парламент і 
сформувати новий політичний альянс із колишнім президентом Республіки Тайя. 
Точка неповернення була перейдена 6 серпня 2008 р., адже в цей день президент Сіді 
Абдуллахі наказав стратити п’ятьох військових генералів, що позбавило президента 
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підтримки армії й викликало обурення з боку парламенту. Зрештою, депутати 
звинуватили голову держави у неспроможності ефективно управляти Мавританією. У 
цей же день Сіді Абдуллахі було заарештовано військовими, і влада в країні перейшла 
до рук генерала Мохаммеда ульд Абдель Азіза

 
[1039]. 7 серпня 2008 р. в офіційному 

зверненні генерала Азіза до народу повідомлялося про відставку президента і 
формування перехідного уряду.  

7 серпня 2008 р. Рада миру та безпеки зібралася на засідання для обговорення 
політичної обстановки в Мавританії. У документі PSC/PR/Comm(CLIV) Рада засудила 
військовий переворот, постановила звільнити всіх політичних в’язнів і закликала до 
невідкладного відновлення в Мавританії конституційного й демократичного порядку 
[735]. Відповіддю на переворот стало призупинення членства Мавританії в 
Африканському Союзі. ЄС, Організація Ісламська Конференція і США також 
засудили переворот і закликали генерала Азіза відновити демократію. Нігер 
наполягав на введенні жорстких санкцій проти військового режиму, однак Франція 
виступила проти санкційної політики і взяла на себе роль посередника у проведенні 
переговорів із мавританською владою [516, р. 56].  

У ході переговорів генерал Азіз наполягав на тому, що його дії були продиктовані 
корумпованістю уряду Сіді Абдуллахі і необхідністю захисту населення й демократії, 
однак світова громада наполягала на передачі влади демократично обраному 
президенту Абдуллахі. Зрештою, 22 вересня 2008 р. Рада миру та безпеки в документі 
PSC/MIN/Comm2(CLI) висунула політичний ультиматум режиму генерала Азіза: або 
президента Сіді Абдуллахі буде відновлено на посаді до 6 жовтня 2008 р., або 
Мавританія буде піддана політиці «санкцій та ізоляції» [735]. Зі свого боку, уряд 
Мавританії назвав вимоги Африканського Союзу «нереалістичними» й такими, що 
суперечать інтересам населення держави [755]. Єдиною поступкою, на яку був 
готовий піти генерал Мохаммед Азіз, – це звільнення з-під арешту Сіді Абдуллахі, що 
й було зроблено 21 грудня 2008 р. Тож переговори з міжнародними посередниками 
продовжилися в січні 2009 р. Компромісним рішенням із реставрації представницької 
демократії в Мавританії стало рішення генерала Азіза провести позачергові 
президентські вибори. 23 січня 2009 р. військовий режим оголосив про свої плани 
провести вибори у червні 2009 р. [754].  

Разом із тим, цього виявилося недостатньо для уникнення введення міжнародних 
санкцій. 5 лютого 2009 р. Рада миру та безпеки увела обмеження на пересування та 
фінансово-економічні санкції проти «індивідів … і військових, чия діяльність 
направлена на підтримку неконституційного статус-кво в Мавританії» [321]. Про свій 
намір застосувати санкційні заходи проти політичних прибічників генерала Азіза 
заявили США та ЄС [516, р. 56]. Під тиском світового співтовариства 21 квітня 
2009 р. Мохаммед Азіз змушений був скласти з себе повноваження голови держави, 
призначив виконувача обов’язків цивільного кандидата Ба Мамаду Мбаре й оголосив 
дату проведення позачергових президентських виборів 6 червня 2009 р. [753]. 

Після відставки генерала Азіза політична криза в Мавританії вирішувалась через 
переговори. Для цього під егідою Африканського Союзу було сформовано  
Міжнародну контактну групу, яку очолив Абдулаі Вейд, президент Сенегалу. 
Зрештою, 3 червня 2009 р. конфліктуючим сторонам вдалося виробити компромісну 
стратегію виходу з політичної кризи, яка була викладена в так званій 
Транснаціональній угоді. Документ було підписано Мохаммедом Азізом і Сіді 
Абдуллахі, і він являв собою своєрідну «дорожню карту», або план поетапного 
відновлення демократії в Мавританії. Насамперед, в угоді вказувалась нова дата 
виборів – 18 липня 2009 р., що було пов’язано із прагненням опозиції отримати 
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додатковий час для підготовки і проведення передвиборчої кампанії [322]. До 
проведення виборів державою мав управляти перехідний уряд національної єдності, 
сформований із представників Мохаммеда Азіза і Сіді Абдуллахі, очолюваний 
останнім. Однак 28 червня 2009 р. Саді Абдуллахі склав із себе повноваження голови 
перехідного уряду. Цих зусиль виявилося достатньо для скасування міжнародних 
санкцій Африканського Союзу, що остаточно було зроблено в Лівії 1 липня 2009 р. 
[295]. 

Як було домовлено, президентські вибори в Мавританії пройшли 18 липня 2009 р., 
у результаті яких уже в першому турі переміг генерал Мохаммед Азіз, який набрав 
52,47 % голосів виборців. Африканський Союз, незважаючи на критику опозиції, 
охарактеризував їх як «вільні, прозорі, надійні й демократичні», інаугурація нового 
голови держави відбулась 5 серпня 2009 р. [871]. Примітно, що дослідники з 
безпекових питань у Африці переважно іронічно відгукувались щодо потенціалу 
санкцій Африканського Союзу для підтримки демократії в Ісламській Республіці 
Мавританія. Наприклад, І. Суаре наголосив на тому, що політичний процес у 
Мавританії викликає сумніви й указує на те, що «Африканський Союз і світове 
співтовариство, визнавши результати виборів, створює практику автолегітимізації 
силових переворотів». І далі аналітик влучно зазначає: «Якби навіть Африканський 
Союз слідував політичним ідеалам і відмовився визнавати автолегітимізацію 
Мохаммеда Азіза та інших диктаторів на континенті, ні Ломейська угода, ні 
Конституційний акт не говорять, що в такому випадку робити далі» [934].  

У контексті вивчення досвіду Африканського Союзу з підтримки демократії через 
санкційну політику особливий інтерес становить гвінейський епізод. У Республіці 
Гвінея з моменту здобуття в 1958 р. незалежності від Франції до 1990-х рр. панував 
авторитаризм. Лише прихід до влади Л. Конте дозволив розпочати в цій африканській 
державі демократичні перетворення. Стартом до створення нових політичних реалій у 
Гвінеї стала промова Лансани Конте 22 грудня 1985 р., на якій голова держави 
виступив із програмою демократизації державного управління, у підмурок якої мала 
бути покладена Конституція Республіки, прийнята 23 грудня 1990 р. У квітні 1992 р. у 
Гвінеї була офіційно дозволена діяльність політичних партій, центральне місце серед 
яких посіли Об’єднання гвінейського народу, Партія оновлення і прогресу та Союз 
гвінейського народу. А 19 грудня 1993 р. в Республіці Гвінея пройшли перші 
демократичні вибори президента, на яких перемогу здобув Л. Конте, набравши 51,7 % 
голосів виборців. Однак невдовзі після цього стало очевидним, що тенденції 
авторитаризму в державі почали відроджуватись [516, р. 58]. 

Першим кроком для розширення повноважень голови держави й посилення 
вертикалі влади стало внесення змін до основного закону Республіки 11 листопада 
2001 р. Відтепер скасовувались будь-які обмеження щодо кількості термінів 
президентства і збільшувались його строки від 5 до 7 років. Вказані зміни загострили 
внутрішньополітичну ситуацію у Гвінеї, сприяючи переростанню політичного 
протистояння між Л. Конте та опозицією у збройний конфлікт. Наприклад, створене у 
2000 р. на південному сході Республіки Об’єднання демократичних сил Гвінеї 
проголосило своєю головною метою повалення режиму Л. Конте будь-якими 
засобами, у тому числі за допомогою збройних нападів. Ескалації політичної напруги 
послугувала і складна соціально-економічна ситуація в державі, тотальна бідність, 
корупція [516, р. 58]. Однак Л. Конте вдавалося зберігати відносну стабільність у 
державі, яка похитнулась із смертю політика 22 грудня 2008 р.  

Сходження з гвінейської політичної сцени головного фігуранта оголило нерв 
боротьби за владу в Республіці. Відповідно до ст. 34 Конституції Гвінеї, очолити 



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

231 

державу мав голова Національної Асамблеї Абубакар Сампаре, який повинен був 
провести позачергові президентські вибори упродовж 90 днів. Разом із тим, уже через 
декілька годин після смерті Л. Конте в країні стався військовий переворот, який 
очолив лідер партії Національна рада за демократію і розвиток капітан Мусса Даді 
Камара. Новий режим відправив чинний уряд у відставку та оголосив про припинення 
дії Конституції 1990 р. [581]. 

Відповідь Африканського Союзу не змусила себе довго чекати. Уже 24 грудня 
2008 р. Рада миру та безпеки зібралася на 164 засідання, у ході якого було ухвалено 
документ PSC/PR/Comm(CLXIV), котрим засуджувалися події у Гвінеї і було 
постановлено новій владі відновити дію Конституції та забезпечити проведення 
вільних демократичних виборів упродовж 90 днів [735]. Необхідно наголосити на 
тому, що на відміну від попередніх епізодів, Раді миру та безпеці не вдалося відразу 
дійти консенсусу щодо застосування санкцій проти Конакрі. І цей факт пояснювався 
об’єктивними обставинами. 

Суттєвим чинником, що заважав Африканському Союзу використати потенціал 
санкцій для розблокування внутрішньополітичної кризи у Гвінеї, стала масова 
відкрита підтримка капітана Мусси Даді Камари населенням країни, яке сподівалося 
на покращення економічного становища й відновлення ефективного державного 
управління [1042]. Крім того, у переважній більшості всі геополітичні сусіди 
Республіки Гвінея виступали проти застосування санкцій. Гвінея-Бісау, Кот-Д’Івуар, 
Ліберія, Сьєрра-Леоне побоювалися ризику дестабілізації Республіки Гвінея, що 
могла швидко перекинутися на їхні території, несла загрозу збільшення наркотрафіку 
через кордони, зростання впливу кримінальних угруповань у прикордонних районах. 
Наприклад, президент Сенегалу А. Вейд відкрито висловився на підтримку нового 
режиму [632, р. 3]. Цілком зрозуміло, що за таких обставин стратегія ізоляції була 
приречена на політичну смерть. 

США та ЄС засудили державний переворот у Гвінеї, проте, окрім погрозливої 
дипломатичної риторики, жодних примусових засобів впливу на Конакрі не було 
застосовано. Стриманість провідних світових акторів у реагуванні на політичну кризу 
у Гвінеї зумовлювалась і тим, що Мусса Даді Камара демонстрував відданість 
демократичним принципам і оголосив про те, що він має намір у 2010 р. провести під 
наглядом міжнародних спостерігачів вільні президентські вибори [1042]. 

Розгубленість демонструвала й ЕКОВАС. Виконавчий президент ЕКОВАС 
Мохаммед ібн Чамбас у інтерв’ю ВВС 29 грудня 2008 р. заявив, що його здивувала 
підтримка перевороту політичними партіями, населенням та профспілками [344]. 

З іншого боку, політична бездіяльність Африканського Союзу давала привід 
говорити про подвійні стандарти організації з реалізації санкційної політики, що в 
майбутньому могло створити нездоланні перешкоди для застосування санкцій для 
підтримки демократії та захисту прав людини в державах-членах. Розвиток ситуації за 
таким сценарієм підривав би стабільність на всьому Африканському континенті. Тож 
29 грудня 2008 р. Рада миру та безпеки збирається на 165 засідання, на якому, згідно 
із документом PSC/PR/Comm (CLXV), Республіку Гвінея було виключено з 
організації, допоки в країні не буде відновлено «конституційний порядок і не будуть 
проведені демократичні вибори» [320]. Слідом за АС із метою відновлення у Гвінеї 
«конституційної демократії» 10 січня 2009 р. на позачерговому засіданні голів держав 
і урядів політико-дипломатичні санкції проти Конакрі застосувала ЕКОВАС [505]. 

У спільній заяві АС та ЕКОВАС, узгодженій 30 січня 2009 р., зокрема , 
підкреслювалось, що Гвінея має рухатись шляхом відновлення демократичного 
порядку й законності, для чого необхідним є «сформувати Національну перехідну 
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раду як тимчасовий орган, до складу якого увійшли б цивільні та військові; заснувати 
консультативний форум, який би включав усіх представників громадянського 
суспільства у Гвінеї і мав слугувати основою для ведення діалогу, що дозволило б 
гаїтянам працювати в напрямі зміцнення національної злагоди; завершити перехідний 
період до кінця 2009 р. внаслідок проведення вільних, чесних і прозорих виборів; 
відмовитись членам партії Національна рада за демократію і розвиток, як і прем’єр-
міністру та членам перехідного уряду, брати участь у виборах 2009 р.» [507]. У той же 
день 30 січня 2009 р., за спільною ініціативою Африканського Союзу та ЕКОВАС 
було сформовано Міжнародну кризову групу з питань Гвінеї, метою якої було 
сприяти вирішенню кризи дипломатичним шляхом. Група наполягала на тому, що 
вибори мають бути проведені не у 2010 р., а до кінця 2009 р. Важливою політичною 
вимогою Міжнародної контактної групи було змусити Муссу Даді Камару та його 
найближчих прибічників відмовитись від участі у виборчій кампанії [507]. Як бачимо, 
обидві цілі Міжнародної контактної групи на переговорах чітко корелювались із 
планом виходу з кризи у Гвінеї, викладеним у заяві АС та ЕКОВАС. 

Мусса Камара, що згодом стало очевидно, обрав стратегію затягування  
переговорів, заявивши у березні про свою готовність виконати вимоги АС та 
ЕКОВАС. 10 липня 2009 р. Камара вже не показував лояльності попереднім 
домовленостям з Африканським Союзом, у зв’язку із чим Рада миру та безпеки 
висловила «занепокоєння щодо відсутності помітного прогресу у відновленні 
законності» та «організації президентських виборів у 2009 р.» [323]. А 17 серпня 
2009 р. Камара оголосив нову дату президентських виборів – 31 січня 2010 р. і заявив, 
що він боротиметься за посаду [580]. Резонансний виступ М. Камари викликав 
антипрезидентські протести гвінейського суспільства, які невдовзі переросли у 
збройний конфлікт. 

28 вересня 2009 р. військові відкрили вогонь по неозброєних демонстрантах, які 
вийшли на вулиці Конакрі, протестуючи проти участі Мусси Камари в майбутніх 
президентських виборах [506]. За даними ООН, у цей день було вбито, принаймні, 156 
осіб, понад 1000 людей дістали поранення; якнайменше 109 жінок стали жертвами 
сексуального насилля; лідери опозиції дістали побої, а їхнє житло було пограбовано 
[1025]. Слідча комісія ООН, яка вивчала події в Республіці Гвінея, дійшла висновку, 
що були наявні порушення прав людини, мали місце злочини проти людяності, і що 
більш небезпечно, ці всі злочини були лише частиною систематичних порушень прав 
людини з боку охорони президента, поліції та військових [1025]. Події 28 вересня 
2009 р. змусили світову громаду по-іншому реагувати на політичну кризу в Гвінеї.  

18 жовтня 2009 р. ЕКОВАС ухвалює рішення про введення проти Гвінеї ембарго 
на поставки озброєнь, що було також запроваджено і з боку Африканського Союзу 
[316]. Більше того, Рада миру та безпеки 29 жовтня 2009 р. розпочинає переговори з 
усіма партнерами Африканського Союзу, аби забезпечити санкційним заходам 
глобальну підтримку. Позицію АС щодо санкцій підтримують ЄС, Організація 
Ісламська Конференція, ЛАД [324]. 

3 грудня 2009 р. на Камару було здійснено замах, що змусило його терміново 
попросити притулок у Марокко, куди він виїхав у добровільне вигнання [509]. Втеча 
М. Камари з країни кардинально змінила ситуацію у Гвінеї, виконувачем обов’язків 
голови держави було призначено бригадного генерала, члена військової хунти Секуба 
Конате, який за підтримки АС та ЕКОВАС вступив у переговори з опозицією. 
Перемовини завершилися підписанням 15 січня 2010 р. в Буркіна-Фасо Спільної 
декларації Уагадугу, згідно з якою було сформовано коаліційний перехідний уряд, 
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очолюваний опозиційним політиком Жаном Марі Доре, і який мав забезпечити 
проведення виборів 27 червня 2010 р. [486]. 

Одним із останніх прикладів застосування політики санкцій у рамках 
Африканського Союзу є малагасійський епізод. Після відсторонення від влади в 
Мадагаскарі Д. Рациракі (1975-2001 рр.) його наступником М. Равалумананою в 
країні загострилася внутрішньополітична боротьба, наслідком чого стало зміцнення 
авторитарних тенденцій у державному управлінні. Це викликало протести опозиції та 
населення, що інколи переростали у збройні сутички, які, втім, не набували 
загрозливого масштабу. Докорінним чином ситуація змінилася в грудні 2008 р., чому 
передувало рішення уряду М. Равалуманани закрити незалежний телеканал, який 
належав тодішньому меру Антананаріву А. Радзуеліні. Зі свого боку, А. Радзуеліна 
звинуватив владу в авторитаризмі й закликав населення вийти на антиурядові 
демонстрації. За декілька днів під антиурядовими гаслами зібралися сотні тисяч 
людей в Антананаріву, які почали вимагати відставки чинного президента 
М. Равалуманани, що й послугувало ескалації насилля в державі. Мирні виступи після 
сутичок із силами поліції переросли в масові заворушення, принаймні 100 осіб було 
вбито [735]. У відповідь А. Радзуеліна оголосив про формування власного кабінету й 
закликав М. Равалуманану невідкладно скласти з себе повноваження голови держави. 
Під тиском сотень тисяч демонстрантів М. Равалуманана змушений був виїхати зі 
своєї резиденції і переховувався в посольстві Франції, допоки 16 березня 2009 р. він 
не оголосив про свою відставку й передачу влади військовим, які відразу її передали 
А. Радзуеліні [840, р. 4-5]. Останній пообіцяв провести демократичні вибори голови 
держави під наглядом міжнародних спостерігачів упродовж двох років [847].  

Для оцінки політичної ситуації в Мадагаскарі й вироблення механізмів сприяння 
відновленню конституційного й демократичного порядку в державі Рада миру та 
безпеки 17 березня зібралася на своє 181 засідання. У підсумковому документі 
PSC/PR/COMM (CLXXXI), схваленому 20 березня 2009 р., Рада охарактеризувала 
зміну влади в Мадагаскарі як «серйозну перешкоду на шляху демократизації 
континенту» і висловила «серйозне занепокоєння стосовно посилення небезпеки від 
здійснення переворотів у Африці» й у зв’язку із чим ухвалила рішення виключити 
Мадагаскар із роботи структур Африканського Союзу [735]. Зі свого боку, голова 
малагасійського перехідного уряду Мондза Руандефо заявив, що «йому шкода», що 
Африканський Союз ухвалив рішення про застосування санкцій проти Антананаріву, 
адже його населення мало захищатись від диктатора [516, р. 62]. 

Примітно, що серед держав-учасниць не вдалося виробити консолідованої позиції 
щодо подій у Мадагаскарі. Наприклад, тодішній лідер Лівії М. Каддафі особисто 
зателефонував А. Радзуеліні й висловив йому повну підтримку у формуванні нового 
уряду. Той факт, що Лівія в цей час головувала в АС, надав підстави окремим членам 
об’єднання бойкотувати рішення щодо санкцій, ухвалені Радою миру та безпеки. 
Країни-члени Співтовариства розвитку Півдня Африки на позачерговому саміті голів 
держав і урядів, що проходив 30 березня 2009 р. у Свазіленді, прийняли Комюніке, 
згідно з яким Мадагаскар позбавлявся членства у цьому об’єднанні, допоки не буде 
проведено нових демократичних виборів і сформовано новий уряд [412]. Як 
наголошувалося в документі, таке рішення САДК вмотивоване тим, що А. Радзуеліну 
21 березня 2009 р. було призначено новим президентом Мадагаскару всупереч 
Конституції, принципам демократії, цінностям САДК, положенням Статуту ООН 
[412]. Разом із тим, на двосторонньому рівні Мадагаскар продовжував розвивати 
торговельно-економічні відносини з державами-учасницями САДК. Спільний ринок 
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Східної та Південної Африки (КОМЕСА) навпаки був налаштований проти санкцій і 
виступав за продовження переговорів [409].  

Провідні світові держави також не демонстрували єдності в питанні застосування 
санкційних заходів проти Мадагаскару. Так, Європейський Союз і Сполучені Штати, 
хоча й засудили дії А. Радзуеліни, назвавши їх недемократичними і неконституційними, 
проте не визнали необхідним запровадити проти нового малагасійського уряду 
санкції [752, р. 1]. Натомість дипломати закликали політичні сили Мадагаскару 
шукати компромісу при розв’язанні кризової ситуації. Тож основні торговельно-
економічні партнери Мадагаскару, як США, ЄС, Китай [278], не були залучені до 
політики санкцій Африканського Союзу, що й унеможливлювало застосування проти 
Антананаріву міжнародних санкцій у рамках ООН. 

Наприкінці квітня 2009 р. світове співтовариство сформувало Міжнародну 
контактну групу з питань Мадагаскару, якій доручалось вести переговори з так 
званим «урядом національної єдності» (який мав діяти до жовтня 2010 р.), 
безпосередньо А. Радзуеліною, допоки в країні не буде відновлено конституційний і 
демократичний порядок [735]. Група особливо наполягала на включенні до складу 
нового уряду національної єдності всіх політичних сил Мадагаскару й допуску їх до 
майбутніх президентських виборів, що було закріплено в Договорах Мапуту (Хартія з 
перехідного періоду, Політична угода, Хартія цінностей), підписаних основними 
політичними фігурантами Мадагаскару 9 серпня 2009 р., і положення, яких нова 
малагасійська влада воліла не виконувати [752].  

У відповідь Рада миру та безпеки 10 вересня 2009 р. на своєму 202-му засіданні 
ухвалює новий документ PSC/PR/BR (CCII), у якому наголошувалося, що 
Африканський Союз оцінює формування уряду національної єдності без включення 
до його складу всіх політичних сил Мадагаскару як «порушення домовленостей у 
Мапуту» і «неочікуване посилення політичної напруги», що вимагатиме застосування 
проти режиму А. Радзуеліни «відповідних заходів, у тому числі і … санкцій», якщо 
політичний курс у Мадагаскарі не буде приведено у відповідність із угодами серпня 
2009 р. [735]. 

6 жовтня 2009 р. Африканський Союз організовує новий раунд переговорів між 
малагасійськими політичними силами, на якому обговорювалися питання управління 
Мадагаскаром у перехідний період, а також принципи формування уряду після 
президентських виборів. Перемовини тривали місяць і завершилися підписанням 6 
листопада 2009 р. Додаткового акта в Аддис-Абебі [325]. Згідно із домовленостями, 
закріпленими в Додатковому акті, М. Равалуманана, А. Радзуеліна, Д. Рациракі та 
А. Зафі повинні були розподілити між собою повноваження з управління 
Мадагаскаром у перехідний період, після президентських виборів гармонізація 
інтересів сторін, що конфліктують, мала досягатися через введення до складу нового 
уряду представників усіх чотирьох головних політичних сил Мадагаскару.  

Однак після того, як у результаті декількох спроб сторонам так і не вдалося дійти 
консенсусу стосовно дати проведення президентських перегонів, і 7 грудня 2009 р. 
А. Радзуеліна повідомив про свій вихід із переговорного процесу й намір самостійно 
організовувати президентські вибори [862], внутрішньополітична ситуація в 
Мадагаскарі знову зайшла в глухий кут. Це стало приводом для проведення 
211 позачергового засідання Ради миру та безпеки, на якому було засуджено дії 
А. Радзуеліни.  

Для розблокування кризи в Антананаріву 6 січня 2010 р. Комісія Африканського 
Союзу проводить спільне засідання з Міжнародною контактною групою, у ході якого 
було схвалено рішення ще раз звернутися до нинішньої малагасійської влади із 
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закликом відновити політичний діалог з опонентами й повернутися до Договорів у 
Мапуту [516, р. 63-64]. За відсутності позитивних змін у політичному житті 
Мадагаскару 19 лютого 2010 р. на 216-му засіданні Рада миру та безпеки розробила 
перший пакет санкційних заходів, направлених проти режиму А. Радзуеліни, що 
включали «обмеження на пересування й заморожування фінансових фондів, 
економічних і фінансових ресурсів представників де-факто малагасійської влади, 
політичних прибічників режиму А. Радзуеліни, а також тих осіб й інститутів, що 
підривають зусилля АС і САДК з відновлення конституційного й демократичного 
порядку; дипломатичні санкції проти чинного уряду Мадагаскару і А. Радзуеліни» 
[735]. У документі також ішлося про доцільність забезпечення дипломатичної ізоляції 
Мадагаскару в рамках нерегіональних міжнародних організацій, як ООН та її 
спеціалізованих органах. Санкційні заходи почали діяти з 17 березня 2010 р.  

Разом із тим, уведені АС санкції суттєво не позначилися на макроекономічних 
показниках Мадагаскару в 2009-2011 рр. Так, ВВП держави в цей період зріс із 
8,7 млрд дол. США у 2009 р. до 9,8 млрд дол. США у 2011 р.; у цілому була 
позитивною динаміка розвитку й зовнішньої торгівлі [101]. Єдиним сектором 
економіки, який постраждав від санкцій і політичної кризи в Мадагаскарі, став 
туризм, прибутки від якого скоротилися у 2009 р. на 50 % порівняно з 2008 р. [278]. 
Визначення політико-економічного ефекту санкційної політики проти Мадагаскару 
ускладнюється й тією обставиною, що понад 50 % населення держави постійно 
живуть за межею бідності [278].  

Варто зауважити, що сам Африканський Союз визнавав низьку ефективність 
санкцій у розблокуванні внутрішньополітичної кризи в Мадагаскарі. Наприклад, уже 
21 липня 2010 р. на 237-му засіданні Ради миру та безпеки було підкреслено, що 
санкційні заходи не сприяли виконанню малагасійською владою Договорів Мапуту, й 
акцентувалося на тому, що світове співтовариство має приєднатися до політики 
санкцій АС, насамперед, через «мобілізацію санкційного механізму міжнародних 
організацій» [735]. Аналогічні висновки щодо санкцій було зроблено й під час 
проведення 17 сесії Асамблеї, що проходила 1 липня 2011 р. Зі свого боку, Асамблея в 
документі AU/Dec. 369(XVII) закликала Африканський Союз і САДК перейти й до 
інших методів врегулювання кризи в Мадагаскарі, ймовірно, із залученням до 
переговорів Міжнародної контактної групи [735]. Пошук нового варіанта виходу з 
політичного конфлікту продовжився й на 283-му засіданні Ради миру та безпеки, 
проведення якого було унікальним і через те, що воно проходило у два етапи – 6 і 
12 липня 2011 р. [735]. 

Незначний потенціал політики санкцій Африканського Союзу проти Мадагаскару, 
зумовлений її обмеженим характером і низькою міжнародною підтримкою, 
проявляється в тому, що країна й донині переживає глибинну політичну кризу, адже 
А. Радзуеліна залишається президентом, а опозиція фактично позбавлена можливості 
впливати на внутрішню та зовнішню політику. 

У ході вивчення досвіду регіональних організацій Африки з реалізації санкційних 
заходів можна дійти таких висновків.  

ОАЄ / Африканський Союз має найбільшу практику застосування міжнародних 
санкцій для підтримки безпеки на континенті. Інші регіональні об’єднання в Африці 
не мають автономного політичного досвіду здійснення міжнародних санкцій, а якщо 
й застосовують санкції, то вони підпорядковані цілям дипломатії провідних 
міжнародних акторів, у регіональному розрізі – Африканському Союзу.  

Упровадженню санкцій Африканського Союзу для вирішення безпекових питань у 
регіоні сприяє сформована нормативно-правова база організації, що регламентує цілі 
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санкційної політики, визначає повноваження органів Африканського Союзу в 
здійсненні санкцій. Основи санкційної політики об’єднання закладено в засновницьких 
документах Африканського Союзу, дослідження яких дозволяє автору стверджувати, 
що головними уповноваженими структурами, що реалізують санкційну політику, є 
Рада миру та безпеки, Асамблея, функції котрих носять взаємодоповнювальний 
характер. Серед головних цілей Африканського Союзу, що можуть досягатися за 
допомогою політики санкцій, варто назвати підтримку демократії через попередження 
державних переворотів, захист основних прав і свобод людини, нівелювання інших 
загроз, що становлять особливу небезпеку розвитку континенту. У такому розрізі 
санкційні заходи можуть визначатися як чинник визначення траєкторії політичного 
розвитку цього геополітичного регіону.  

При ретельному аналізі конфігурації санкційних заходів, застосованих  
Африканським Союзом, звертає на себе увагу одна суттєва обставина – усі вони 
носили цільовий характер, тобто були направлені на політичних лідерів, бізнесову 
еліту, військових та ті групи населення, які підтримували авторитарні режими, 
встановлені внаслідок державних переворотів або чия діяльність підривала зусилля 
світової громади з розблокування внутрішньополітичної кризи в кожній окремій 
країні. Чим це можна пояснити?  

По-перше, етнічна та релігійна строкатість населення в африканських державах, 
які ставали цільовими країнами, часто створювала додатковий бар’єр на шляху 
ефективного застосування санкцій, адже останні за слабких інститутів державного 
управління, відсутності усталених демократичних механізмів передачі влади могли 
призвести до неочікуваного політичного результату як посилення збройного 
протистояння та сепаратистських настроїв, спалаху вогнищ тероризму й зростання 
організованої злочинності, перенесення конфлікту на території сусідніх держав.  

По-друге, спільною вадою для всіх африканських країн у здійсненні політики 
санкцій є те, що в так званих «failed states» відмінність між військово-політичними та 
кримінальними угрупованнями може бути менш помітною в зонах конфліктів із 
високим ступенем фрагментації збройного насильства, поширенням різних 
воєнізованих формувань і появою польових командирів (тобто впливових осіб, що 
воюють за владу та ресурси й користуються можливостями, які надають небезпека та 
економіка воєнного часу). У таких неоднозначних ситуаціях, у складному павутинні 
місцевого насильства часто неможливо визначити, які угруповання є більш 
політизованими чи криміналізованими, а значить неможливо визначити траєкторію 
політичного розвитку цільової держави й оцінити ефективність санкційної політики в 
цілому.  

По-третє, низький потенціал політики санкцій Африканського Союзу в контексті 
підтримки регіональної безпеки пояснюється й конфліктністю відносин країн 
Африки, а також інтернаціоналізацією конфліктів і криз на континенті. Цей чинник 
має важливе значення тому, що не дозволяє сформувати ефективний контрольний 
механізм за реалізацією санкційних заходів як на регіональному, так і на глобальному 
рівнях, унеможливлює формування широкої міжнародної коаліції держав у здійсненні 
санкційних заходів, розроблених у рамках регіональних безпекових структур Африки.  


