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3.3. Міжнародні санкції ООН як засіб урегулювання міждержавного 

конфлікту (на прикладі іраксько-кувейтського епізоду) 

Упровадження міжнародних санкцій Організації Об’єднаних Націй як інструменту 

з підтримки міжнародного миру та засобу урегулювання міждержавних конфліктів 

наразі залишається однією з найбільш дискусійних проблем міжнародно-політичної 

науки. Кожний окремий випадок їх використання викликає неабиякий резонанс як у 

академічному співтоваристві, так і провокує запеклі дебати в дипломатичних колах. З 

ерозією біполярності в 1991 р. і поліпшенням у зв’язку із цим політичного клімату в 

міжнародному середовищі відкрилася нова сторінка застосування колективних 

примусових заходів невоєнного характеру в рамках ООН. Проте і донині одним із 

найбільш суперечливих епізодів упровадження колективних санкцій ООН є іракський 

випадок, який, з одного боку, продемонстрував високу ефективність роботи 

організації в розблокуванні міждержавного конфлікту, нівелюванні загрози 

зовнішньої агресії, а з іншого – став серйозним випробовуванням релевантності 

санкційного механізму Організації Об’єднаних Націй щодо його спроможності 

протидіяти викликам і загрозам світовій стабільності в новій системі міжнародних 

координат [215]. У зв’язку із цим, доцільним стає ретельний аналіз санкційної 

політики ООН проти Іраку через його агресію щодо Кувейту. 

Насамперед, варто відзначити, що конфлікт Іраку та Кувейту має досить глибокі 

історичні корені. Емірат Кувейт входив до складу Османської імперії, але з середини 

XVIII століття панування над ним турків було номінальним. Родоначальники сучасної 

правлячої династії Ас-Сабах у 1762 р. утворили в Кувейті емірат, який користувався 

широкою автономією. Наприкінці XIX ст. емірат фактично потрапляє під протекторат 

Великобританії, хоча формально все ще залишається у складі Османської імперії. 23 

січня 1899 р. між Кувейтом і Великобританією був укладений договір, згідно з яким 

контроль за зовнішньою політикою та безпекою Кувейту переходив до 

Великобританії. Після початку Першої світової війни, у листопаді 1914 р., Кувейт 

проголошується «незалежним князівством під британським протекторатом» [87, с. 5]. 

На півночі Кувейт тепер межував з Іраком, який став незалежним у 1932 р. У період 

між світовими війнами в Кувейті було відкрито багаті запаси нафти, але їх розробка 

розпочинається лише у 1946 р. Кувейт отримав незалежність у 1961 р., і в цьому ж 

році останні британські солдати були виведені з Кувейту. Ставши незалежною 

державою, яка при досить незначній площі володіла величезними запасами нафти, 

Кувейт перетворився на об’єкт територіальних зазіхань із боку Іраку. Так, Ірак, хоча і 

визнав свій кордон із Кувейтом при здобутті незалежності в 1932 р., проте 

неодноразово висував претензії на всю або частину території Кувейту. Зокрема, у 

1961 р., тобто відразу ж після проголошення незалежності Кувейту, президент Іраку 

Абдель Керім Касем заявив, що Кувейт завжди був частиною Басри і, отже, належить 

Іраку. Знадобилося втручання Великобританії та Ліги арабських держав для 

нормалізації обстановки в регіоні [87, с. 6].  

У 1969 році Ірак висунув вимогу до Кувейту, аби той дозволив іракським військам 

розташуватися на кувейтській стороні спільного кордону для захисту берегової лінії 

Іраку від можливого вторгнення з боку Ірану. Незважаючи на те, що офіційної згоди 

Кувейту так і не було отримано, іракські війська залишалися на його території майже 

десять років. Ірак неодноразово давав зрозуміти, що визнає чинні кордони, тільки 

якщо розташовані в Перській затоці безпосередньо поблизу Іраку острови Бубіян і 

Варба будуть або передані Іраку, або передані йому в оренду. Після приходу в 1979 р. 

до влади С. Хусейна претензії Іраку до Кувейту також висувалися неодноразово. 
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Попри це, під час ірансько-іракської війни Кувейт, побоюючись експорту ісламської 

революції, політично фактично підтримував Ірак, надаючи йому кредити.  

Водночас виснаження Іракської держави тривалою війною з Іраном змусило 

Багдад вишукувати форсовані шляхи нарощування свого воєнно-політичного й 

економічного потенціалу, передусім, за рахунок слабкого сусіда – Кувейту. 

Зокрема, у 1990 р. в Іраку розпочалася і швидкими темпами наростала потужна 

пропагандистська піар-кампанія, покликана створити сприятливу моральну 

атмосферу для подальших дій Багдада щодо вторгнення на територію Кувейту. Зросла 

кількість виступів президента Саддама Хусейна та інших іракських високопосадовців, 

що містили політичні, територіальні та фінансові претензії до Кувейту [989, р. 14-15]. 

У заявах ішлося про те, що Кувейт, використовуючи спеціальне обладнання, 

видобував нафту в надрах Іраку і таким чином завдав збитків Багдаду на суму 2,4 

млрд дол. США. Кувейт звинувачувався в тому, що він незаконно володіє островами 

Варба, Бабія та Фаілака в Перській затоці, що унеможливлювало доступ Іраку до вод 

затоки. Надходили претензії і в галузі економіки. Зокрема, Багдад закидав Кувейту та 

іншим державам-членам Ради співробітництва арабських держав Перської затоки 

(РСАДПЗ) у тому, що вони заблокували в ОПЕК збільшення квоти Іраку й тим самим 

перешкоджають відновленню іракської економіки після тривалого конфлікту з 

Тегераном.  

Із лютого до липня 1990 року висунуті президентом Іраку Саддамом Хусейном та 

іншими офіційними особами Іраку заяви сприяли появі декількох політичних, 

територіальних і фінансових скарг проти Кувейту. Серед звинувачень Іраку було 

вказано те, що Кувейт видобував сиру нафту шляхом буріння похилих свердловин у 

нафтовому родовищі Рамаілія. Прагнучи всіляко уникнути ескалації конфлікту, уряд 

Кувейту заявляє про свою готовність обговорити всі спірні питання та виділити Іраку 

позику в розмірі 9 млрд доларів, проте ситуація продовжує загострюватися. У другій 

половині липня 1990 р. Ірак розгорнув свої військові сили вздовж кордонів Кувейту.  

Кувейт відповів, що ці та інші звинувачення з боку Іраку не мають жодних підстав. 

31 липня 1990 р., за ініціативою короля Саудівської Аравії Фахда і президента Єгипту 

Х. Мубарака, які намагалися виступити як посередники, спадкоємець престолу 

Кувейту і віце-голова Революційної командної ради Іраку зустрілися в Саудівській 

Аравії, аби запобігти розгортанню збройної міждержавної конфронтації. Однак 

переговори виявилися непродуктивними, і 2 серпня о 1 ночі за місцевим часом 

іракські війська перейшли міжнародно визнані кордони й почали вторгнення та 

подальшу окупацію Кувейту.  

Таким чином, у ніч на 2 серпня 1990 року Ірак здійснив збройний напад на Кувейт 

і за кілька годин окупував країну. Військові потенціали противників були явно 

неспівставними: армія Кувейту складалася з 20 тис. осіб, іракська – зі 150 тис. З 

огляду на повну військову перевагу противника, наземні підрозділи збройних сил 

Кувейту вели оборонні бої, у той же час відступаючи на територію Саудівської Аравії. 

Основна частина військової авіації Кувейту встигла перебазуватися на саудівські 

аеродроми. Спочатку Ірак обґрунтовував вторгнення проханням тимчасового уряду, 

ніби створеного кувейтською опозицією еміра. Та оскільки сформувати дієвий 

опозиційний уряд не вдалося, то 8 серпня було оголошено про фактичну анексію 

Кувейту та приєднання його до Іраку «повністю і навічно» як дев’ятнадцятої провінції 

«Аль-Саддама» на знак «відновлення історичної справедливості» [8, с. 87].  

Проте фактичні причини нападу полягали в небажанні уряду Іраку 

розраховуватися за борги розміром у декілька мільярдів доларів, набуті під час війни 
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з Іраном, а по-друге, мали безпосередній зв’язок із заявою президента Іраку С. 

Хусейна в червні 1990 року, в якій політик стверджував, що Кувейт краде іракську 

нафту. Справді, в Кувейті будували похилі шахти, конструкція яких дозволяла 

видобувати нафту з іракських надр, водночас в Іраку схожих технологій не існувало, 

проте пропозиції поділити з Іраком кошти від реалізації нафти Кувейт відкинув.  

Прагнучи відтермінувати реакцію ООН і можливі військові дії держав щодо 

звільнення Кувейту, С. Хусейн оголосив, що всі іноземні громадяни, які перебували 

на той час на кувейтській території (25 тис. осіб, включаючи жінок і дітей), стають 

заручниками, яким загрожує смерть у разі відкриття кампанії проти Іраку.  

Пізніше, намагаючись домогтися прихильного ставлення арабського світу, 

С. Хусейн здійснив серію авіаударів по території Ізраїлю. Ізраїльський уряд, за 

порадою США, цього разу утримався від властивої йому в таких випадках акції 

збройної відплати і на провокацію не піддався. Однак певні політичні дивіденди 

агресія проти Ізраїлю все таки надала Багдаду. Тут слід зазначити, що в серпні 1990 р. 

лише 12 з 21 держав-членів Ліги арабських держав (ЛАД) беззастережно засудили дії 

Іраку. 10 серпня 1990 р. ЛАД прийняла резолюцію 195, за якою підтверджувалась 

наявність іракської загрози країнам РСАДПЗ. Крім того, стаття 6 документа 

оголошувала про намір членів відповісти на запит Саудівської Аравії та інших держав 

Затоки й розгорнути міжарабські сили для відсічі іноземної агресії [734, р. 9]. Однак 

тією чи іншою мірою Багдад підтримали уряди Йорданії, Лівії та лідер Організації 

визволення Палестини Я. Арафат. За таку позицію палестинського лідера з часом 

поплатилися палестинці, які жили та працювали в Кувейті до війни. Хоча більшість із 

них не підтримали окупації і приєдналися до кувейтського опору, після повернення 

еміру палестинці були позбавлені права на працевлаштування в Кувейті, розпочалося 

їх переслідування та масові виселення з країни [247, с. 252]. Алжир та Ємен 

утримались, Судан та Мавританія висловили застереження, а Туніс не брав участі в 

голосуванні. Подібна ж бездіяльність регіональної структури щодо розблокування 

збройного конфлікту вказала на єдино можливий шлях міжнародного урегулювання, а 

саме – звернення до Організації Об’єднаних Націй. 

Отже, військово-політична криза, яка утворилася на Близькому Сході в результаті 

окупації території Кувейту збройними силами Іраку, стала об’єктом діяльності 

Організації Об’єднаних Націй. У перший ж день виникнення конфлікту на основі 

звернень держав-членів ООН питання про відносини між Іраком і Кувейтом було 

внесено до порядку денного Ради Безпеки ООН [42, с. 9-14]. 

Уже 2 серпня 1990 року Рада Безпеки одноголосно прийняла резолюцію № 660 

(1990), у якій іракська агресія визначалася як загроза міжнародному миру та безпеці. 

Резолюція засуджувала вторгнення Іраку до Кувейту і вимагала від Багдада негайно 

вивести військові частини на позиції, які вони займали до 1 серпня 1990 р. [143]. 

У своїй наступній резолюції № 661 (1990) Рада Безпеки, враховуючи, що 

положення резолюції 660 не були виконані і що «продовжується окупація Кувейту 

Іраком, яка супроводжується людськими втратами і знищенням матеріальних 

цінностей», та діючи на підставі Глави VII Статуту ООН, постановила застосувати 

санкції ООН проти Іраку з метою відновлення правління законного уряду Кувейту. 

Пункт 3 резолюції вимагав від усіх держав припинення «імпорту всіх товарів … 

вироблених у Іраці та Кувейті», забороняв будь-яку діяльність, яка сприяла б 

перевезенню товарів» із країни-об’єкта санкцій, а також операції, які пов’язані з 

іракськими товарами і потребують переведення грошових та інших засобів для 

здійснення таких видів діяльності й операцій [144]. 
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Резолюція № 661 (1990) уводила військове ембарго проти Іраку й окупованих 

територій і забороняла надання будь-яких фінансово-економічних ресурсів особам чи 

органам у Іраці та Кувейті, крім платежів, призначених виключно для медичних і 

гуманітарних цілей, продуктів харчування. У пункті 6 документа Рада Безпеки 

постановила заснувати Комітет Ради Безпеки для здійснення функції контролю за 

виконанням санкційного режиму [144]. На комітет ООН із питань санкцій стосовно 

Іраку накладалися такі завдання: розглядати доповіді про хід здійснення резолюції 

661 (1990), які представлятимуться Генеральним секретарем; збирати з усіх держав-

членів подальшу інформацію щодо вжитих ними дій, що стосуються ефективного 

виконання санкційних положень, які містяться в цьому документі. 

Ставка на санкції як основний інструмент розблокування іраксько-кувейтського 

конфлікту була зроблена з низки об’єктивних причин. Американський фахівець 

З. Селден поміж них виділяє такі: виснаження іракської економіки внаслідок тривалої 

війни з Іраном; експортно-орієнтований характер народного господарства країни. 

Зокрема, напередодні запровадження ембарго експорт нафти забезпечував близько 

97 % надходжень іноземної валюти і був головною статтею державного прибутку. До 

того ж, географія експортних поставок нафти демонструвала критичну залежність 

Багдада саме від американського та європейського ринків; високий рівень підтримки 

примусових заходів ООН із боку регіональних гравців, що дозволяло фізично 

ефективно імплементувати ухвалені Радою Безпеки документи [915, р. 86-87]. У 

цілому схвальне ставлення до санкцій ООН домінувало в американському 

експертному середовищі, яке, за висловом Г. Шуллера з Центру міжнародних і 

стратегічних відносин, було переконано, що «впровадження і посилення ембарго на 

поставки іракської нафти … дозволить вирішити поставлені цілі» [531]. Більш 

обережний у своїх оцінках санкційної політики ООН Г. Кіссінджер розглядав 

примусові дії організації передовсім як механізм примусу Багдада до проведення 

конструктивних переговорів. Виступаючи перед воєнним комітетом Сенату він, 

зокрема, заявив: «Якщо санкції кусатимуть під час проведення політичного 

процесу … Ірак проявлятиме більшу лояльність на переговорах» [915, р. 87]. Що 

цікаво, міжнародні санкції ООН підтримували навіть ті, хто не був повністю 

переконаний у їхній спроможності допомогти реалізації зовнішньополітичних цілей, 

адже вони розглядали їх як надійний засіб подальшого послаблення держави. 

А. Шлезінгер прокоментував ситуацію таким чином: «Чому б не дати санкціям 

можливості подіяти?.. ЦРУ вже відмічає скорочення воєнних витрат Іраку. Якщо ж 

нам доведеться воювати, краще це робити зі слабкою країною, ніж сильною» [907]. В 

економічному послабленні Багдада шляхом санкцій був зацікавлений і Ізраїль. 

Занепокоєний безперервною розробкою нових озброєнь у Іраку, в особливості зброї 

масового знищення (хімічної, біологічної та ядерної), Тель-Авів спонукав потужне 

єврейське лобі в Конгресі США здійснювати вплив на американську адміністрацію у 

Вашингтоні для усілякого обмеження діяльності Іраку в цьому напрямі.  

Механізм реалізації санкційного тиску на іракський уряд було посилено в 

подальшому резолюцією Ради Безпеки № 665 від 25 серпня 1990 р., у якій Рада 

закликала ті держави-члени, які співпрацюють з урядом Кувейту та скеровують у 

регіон військово-морські сили, використовувати такі співмірні конкретними 

обставинами заходи, які можуть бути необхідними, аби зупиняти всі морські судна, 

що проходять в обох напрямках, для огляду та контролю їхніх вантажів та місця 

їхнього призначення для забезпечення суворого виконання положень резолюції 661 

(1990) [145]. Також було висловлено пропозицію згаданим вище державам-членам 
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налагодити співпрацю, виходячи з необхідності, з метою забезпечення дотримання 

положень резолюції 661 (1990), максимально використовуючи політичні та 

дипломатичні методи. Інші держави-члени ООН могли, відповідно до Статуту ООН, 

надавати їм будь-яку допомогу, яка могла знадобитися. Для виконання 

вищевикладених заходів було закликано усі зацікавлені держави координувати свої 

дії, використовуючи за потреби механізми Військово-штабного комітету, і, після 

консультації з Генеральним секретарем, представляти доповіді Раді Безпеки й 

Комітету Ради Безпеки із санкцій, заснованому резолюцією 661 (1990) про ситуацію у 

взаєминах між Іраком і Кувейтом, аби сприяти нагляду за здійсненням цього 

документа [145]. 

Резолюція Ради Безпеки ООН із проблеми врегулювання іраксько-кувейтської 

кризи – № 666 (1990) – визначила гуманітарний вимір санкційного режиму. У ній 

Рада Безпеки змусила Комітет із санкцій постійно тримати в полі зору становище із 

продовольчими товарами в Іраці й Кувейті і, на основі доповідей Генерального 

Секретаря ООН про гуманітарну ситуацію у вказаних країнах, надавати рекомендації 

Раді Безпеки про шляхи задоволення гуманітарних потреб. Пункт 6 резолюції № 666 

(1990) Ради Безпеки наголошував на тому, що «продукти харчування повинні 

надаватися через Організацію Об’єднаних Націй у співробітництві з міжнародними 

гуманітарними установами і під їхнім наглядом для забезпечення справедливого 

розподілення» [146]. 

Санкційний режим ООН проти Іраку було модифіковано конкретизацією 

транспортних санкцій, яка містилася в положеннях резолюції № 670 (1990) Ради 

Безпеки. У цьому документі Рада Безпеки підтверджувала, що резолюція 661 (1990) 

стосується всіх видів транспорту, включаючи авіацію; зобов’язала всі держави не 

дозволяти зліт повітряних суден зі своєї території для перевезення будь-яких вантажів 

у Ірак або Кувейт, крім вантажів гуманітарного спрямування за умови дозволу 

Комітету із санкцій; закликала всі держави затримувати кораблі, зареєстровані в Іраці, 

які використовуються для порушення резолюції 661 Ради Безпеки, або відмовляти 

таким суднам у заході в їхні порти, крім ситуацій, які визнаються необхідними для 

запобігання людських жертв [147].  

Отже, санкційний режим ООН проти Іраку носив імперативний характер і був 

фактично всеохоплюючим. Проте санкції не розповсюджувалися на товари 

гуманітарного спрямування, що створювало можливість для перевезення медичних 

товарів і продуктів харчування до Іраку.  

29 листопада 1990 р. після тривалого та напруженого обговорення в Раді Безпеки 

було узгоджено і прийнято текст резолюції № 678 (1990), яка стала основою для 

формування антиіракської коаліції. Ця резолюція уповноважувала «держави-члени, 

які співробітничають з урядом Кувейту, якщо Ірак до 15 січня 1991 р. або до цієї дати 

повністю не виконає рішень Ради Безпеки, вжити всіх необхідних заходів із метою 

підтримки і виконання резолюції 660 (1990) і всіх наступних відповідних резолюцій 

Ради Безпеки й поновити міжнародний мир і безпеку» [148]. 

Однак припинення іракської окупації, яке змусило Організацію Об’єднаних Націй 

вжити примусових заходів для врегулювання конфлікту, згода Іраку поновити status-

quo не призвели до зняття санкцій ООН проти цієї країни. 

Свідченням цьому стало прийняття одного з найбільш складних і далекосяжних за 

своїми наслідками документів, яким стала Резолюція 687 (1991), ухвалена 3 квітня 

1991 р. Водночас контури у її змісті були намічені в попередньому документі 686 

(1991). 3 березня 1991 р. у листах однакового змісту на ім’я Голови Ради Безпеки та 
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Генерального Секретаря Ірак висловив згоду на виконання своїх зобов’язань за 

резолюцією 686. Двома днями пізніше в таких же, ідентичних листах Ірак заявив, що 

він вирішив повернути Кувейту золото, цінні папери, археологічні об’єкти, захоплені 

під час окупації. Крім того, 5 березня 1991 р. Рада революційного командування Іраку 

ухвалила, що всі рішення щодо Кувейту, прийняті після 2 вересня 1990 р. визнаються 

«не чинними й не дійсними». Варто підкреслити, що це рішення було опубліковано в 

офіційному виданні «Gazette of Iraq» від 18 березня 1991 р. Проте такі дії іракського 

керівництва не зупинили нарощування санкційних заходів проти Іраку, що відбилося 

ухвалою доленосної резолюції 687. 

Слід відзначити, що перед голосуванням щодо документа Рада Безпеки відхилила 

17 поправок, запропонованих Кубою, в яких містилися положення щодо негайного 

припинення вогню без попередніх умов. Крім того, Куба наполягала на тому, аби 

прибрати положення, які містяться в резолюції 687 (1991) про можливість приймати 

державою «будь-які необхідні заходи» до Іраку, що могло бути розцінено як дозвіл 

Ради Безпеки на застосування збройних сил. Між тим, члени Ради Безпеки ООН 

приступили до консультацій із метою вироблення узгодженого рішення, яке 

встановлює умови остаточного припинення вогню. 5 постійних членів Ради у своїх 

заявах після голосування погодилися, що резолюція 686 намітила відповідний напрям 

подальшої роботи та підкреслили, що Організація Об’єднаних Націй стоїть перед 

найбільш важкою та серйозною фазою кризи. 

Після переговорів, що тривали протягом місяця, Рада Безпеки ООН зрештою 

ухвалила 3 квітня 1991 р. резолюцію 687 (1991), чотирнадцяту за рахунком, прийняту 

у зв’язку з іраксько-кувейтською кризою [149]. Ухвалу ініціювали Бельгія, Франція, 

Румунія, Великобританія, США і Заїр. 12 держав-членів підтримали резолюцію, 1 – 

проти (Куба), 2 – утрималися (Еквадор і Ємен). Розглянемо детальніше зміст 

документа. 

У його преамбулі Рада Безпеки ООН схвалила відновлення суверенітету, 

незалежності, територіальної цілісності Кувейту, і повернення його законного уряду. 

Рада знову підтвердила свою основну мету – відновлення міжнародного миру та 

безпеки в регіоні, підкреслила важливість укладання міжнародних угод, предметом 

яких був Ірак, направлених на стабілізацію ситуації у регіоні, протидію поширенню 

зброї масового знищення. Рада Безпеки ще раз нагадала, що Ірак і Кувейт, як 

незалежні суверенні держави, підписали в Багдаді 4 жовтня 1963 р. «Узгоджений 

протокол між Державою Кувейт та Іракської Республікою про відновлення дружніх 

відносин, визнання і пов’язаних із цим питаннями», тим самим офіційно визнавши 

кордон між Іраком і Кувейтом і приналежність островів, документ, що було 

зареєстровано в Організації Об’єднаних Націй відповідно до ст. 102 Статуту ООН, і в 

ньому Ірак визнав незалежність і повний суверенітет Кувейту в його межах, як це 

зазначено в листі прем’єр-міністра Іраку від 21 липня 1932 р. і визнано керівництвом 

Кувейту в його листі від 10 серпня 1932 р. Також у резолюції Рада Безпеки виклала 

своє занепокоєння гуманітарною ситуацією як у Кувейті, так і в Іраку [149]. 

Повертаючись до питання санкцій проти Іраку, відзначимо, що резолюція 687 

(1991) не тільки не скасувала санкційний режим проти Іраку, а навпаки істотно його 

вдосконалила. Ця резолюція характеризувалася як «мати всіх резолюцій» [103, с. 539], 

прийнятих у подальшому щодо кувейтсько-іракського питання. Як цілком влучно 

вказує В. Ржевська, «протягом наступних дванадцяти років суверенітет держави Ірак 

неодноразово піддавався усіляким обмеженням, які … були наслідком нападу на 

Кувейт» [193, с. 8]. 
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Зокрема, Рада Безпеки ООН ухвалила, що, відповідно до резолюції 661 (1990) й 

уточнювальних до неї документів і до прийняття нею подальшого рішення, всі 

держави повинні, як і раніше, запобігати продажу або постачанню Іраку з їхньої 

території з використанням морських, повітряних суден під їх прапором озброєння і 

військових матеріалів усіх видів, включаючи продаж або передачу іншим шляхом всіх 

видів звичайного військового обладнання, у тому числі для напіввійськових груп, і 

запасних частин і компонентів такого обладнання та засобів їх виробництва; 

компонентів для виробництва ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї і закликала 

всі держави та міжнародні організації діяти суворо відповідно до цих вимог, 

незважаючи на наявність укладених контрактів, угод, ліцензій або інших 

домовленостей [149]. Тож у такий спосіб Рада Безпеки ООН, по суті, забезпечила 

повну ізоляцію Багдада. 

З іншого боку, міжнародне співтовариство продовжувало приділяти увагу й 

гуманітарній складовій санкційної політики. Зокрема, у п. 20 документа Рада Безпеки 

ООН ухвалила, що з цього моменту заборони на продаж або поставку до Іраку товарів 

або продукції, крім ліків і предметів медичного призначення, і заборони на пов’язані з 

ними фінансові операції, що містяться в резолюції 661 (1990), не повинні 

застосовуватися до продуктів харчування, про які повідомляє Комітет Ради Безпеки, 

заснований резолюцією 661 (1990) про ситуацію у відносинах між Іраком і Кувейтом, 

і, зі схвалення цього Комітету, за спрощеною і прискореною процедурою «відсутності 

заперечень», до матеріалів та поставок задля задоволення основних цивільних потреб, 

визначених у доповіді Генерального секретаря від 20 березня 1991 р., і щодо 

задоволення будь-яких гуманітарних потреб, визначених надалі Комітетом [149]. 

Резолюцією також була передбачена можливість перегляду положень п. 20 кожні 

60 днів у світлі політики та практики уряду Іраку щодо виконання всіх відповідних 

документів Ради Безпеки ООН з метою визначення того, чи слід зменшити або зняти 

згадані в ньому заборони. Передбачалося, що після прийняття Радою постанови про 

те, що Ірак завершив виконання всіх вимог, що викладено у п. 8-13, санкції на імпорт 

товарів і продукції, вироблених у Іраку, і заборони на здійснення пов’язаних із ними 

фінансових операцій, що містяться в резолюції 661 (1990), втратять чинність. До 

прийняття Радою Безпеки такого рішення Комітет із санкцій, заснований резолюцією 

661 (1990), у разі необхідності надати відповідні фінансові ресурси Іраку для 

здійснення діяльності відповідно до п. 20, уповноважується ухвалювати рішення 

щодо виключень із заборони на імпорт товарів і продукції, вироблених у Іраку [149]. 

Окрема увага в документі приділялася проблемі підтримки Багдадом 

міжнародного тероризму. Рада Безпеки ООН у п. 32 резолюції 687 (1991) зобов’язала 

Ірак повідомити Раду про те, що він не здійснюватиме й не підтримуватиме будь-які 

акти міжнародного тероризму, не дозволятиме будь-якій організації, націленій на 

вчинення таких актів, діяти на його території, і недвозначно засудити і відкинути всі 

акти, методи й практику тероризму [149]. 

Кількома днями потому, відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 689 (1991) від 

9 квітня 1991 р., була створена іраксько-кувейтська місія Організації Об’єднаних 

Націй із спостереження (ІКМООНН). До завдань військових спостерігачів з 

ІКМООНН, які незабаром прибули у прикордонний район Іраку з Кувейтом, входило 

спостереження за створеною відповідно до документа 687 (1991) демілітаризованою 

зоною вздовж іраксько-кувейтського кордону, а також виконання інших положень 687 

резолюції із санкцій [151]. Отже, міжнародне співтовариство таким кроком 
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продовжило формування інституцій із контролю за виконанням рішень щодо 

подальшої ізоляції Багдаду. 

Разом із тим, усвідомлюючи загрозу загострення гуманітарної ситуації в Іраку, 

Рада Безпеки ООН напередодні 5 квітня 1991 р. ухвалила документ 688 (1991) [150]. 

У резолюції Рада Безпеки зверталася до Генерального секретаря з проханням 

продовжувати зусилля з покращення гуманітарної ситуації в Іраку і невідкладно 

представити доповідь щодо становища іракського цивільного населення, і особливо 

курдської меншини, яка потерпала не лише матеріально, але й від репресій у інших 

формах, яким піддавала її іракська влада. У тексті також йшлося про доцільність 

використовувати всі наявні в розпорядженні Генерального секретаря засоби, 

включаючи фінансові ресурси відповідних установ ООН, для негайного задоволення 

первинних потреб біженців та переміщених осіб з числа іракського населення. Рада 

Безпеки ООН закликала всі держави-члени та гуманітарні організації взяти участь у 

зусиллях організації з надання гуманітарної допомоги й постановила, аби Ірак 

співпрацював із Генеральним секретарем у здійсненні гуманітарних місій [150]. 

На виконання положень 688 документа Ради Безпеки США, Великобританія, 

Франція й деякі інші держави у рамках проведення гуманітарної операції ввели в 

Іракський Курдистан свої війська, після чого висунули вимогу уряду С. Хусейна 

залишити три курдські провінції. П. Маланчук з Університету Амстердаму відзначив 

ефективність цієї гуманітарної місії, підкресливши, що вона, поза всякого сумніву, 

зменшила людські страждання [739, р. 131]. Пізніше союзники оголосили про 

створення двох зон, заборонених для польотів іракської авіації, які також 

використовувалися задля надання гуманітарної допомоги біженцям і цивільному 

населенню, котре потерпало від політики міжнародних санкцій ООН щодо Багдада. 

Для об’єктивної оцінки ситуації в Іраку протягом червня-липня 1991 року 

працювала місія, очолювана виконавчим представником Генерального Секретаря 

ООН із питань надання гуманітарної допомоги. Члени місії дійшли висновку, що 

результати гуманітарної діяльності організації в країні залишаються назадовільними. 

У доповіді місії зазначалося, що покриття гуманітарних потреб Іраку уявляється 

можливим лише за умови використання внутрішніх резервів країни, оскільки 

міжнародна медична і продовольча допомога не є достатньою. 

Цей умовивід було взято за основу для вироблення нових принципів вирішення 

проблеми мінімізації негативного впливу санкційної політики Організації Об’єднаних 

Націй. У резолюції Ради Безпеки № 706 (1991) ООН вперше застосувала так звану 

формулу «нафта в обмін на продовольство» (oil-for-food). За цією формулою Рада 

Безпеки дозволила продаж іракської нафти протягом 6-місячного періоду на загальну 

суму не більше 1,6 млрд дол. США. Вказані кошти передавалися під управління 

Генерального Секретаря ООН і перераховувалися на особливий депозитний рахунок. 

Їх частина, за пунктом 2 резолюції, надавалася Генеральному Секретареві «для 

фінансування закупівлі продовольчих товарів, ліків та матеріалів на основні потреби» 

[152]. У резолюції 712 (1991) від 19 вересня 1991 р. Рада Безпеки підтвердила 

можливість експорту Іраком нафти на суму, вказану в документі 706, і передбачила 

використовувати надходження від продажу нафти в гуманітарних цілях. У зв’язку із 

цим, в Іраку встановлювався суворий контроль із боку Організації Об’єднаних Націй 

за контрактами та розподілом товарів гуманітарного призначення, придбаних на 

кошти, отримані від продажу нафти [153]. 

Резолюція Ради Безпеки ООН 986 (1995) від 14 квітня 1995 р. постановила 

дозволити імпорт нафти і нафтопродуктів, вироблених у Іраку, включаючи фінансові 
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та інші безпосередньо пов’язані з цим основні операції, в обсязі, достатньому для 

отримання суми, що не перевищує в цілому 1 млрд дол. США кожні 90 днів для цілей, 

зазначених у цій резолюції, і при дотриманні визначених умов. Як такі умови 

документ передбачав: 1) згоду Комітету, заснованого резолюцією 661 (1990), з метою 

забезпечення транспарентності укладання кожної угоди та дотримання контролю за 

іншими положеннями цієї резолюції після подання відповідною державою заявки, 

схваленої урядом Іраку, на кожну запропоновану закупівлю іракської нафти і 

нафтопродуктів, включаючи детальну інформацію про закупівельну ціну за 

справедливими ринковими ставками, експортний маршрут, відкриття акредитиву, 

кошти з якого підлягатимуть перерахуванню на цільовий депозитний рахунок, що 

буде відкритий Генеральним секретарем ООН для виконання цілей цієї резолюції, а 

також про будь-які інші безпосередньо пов’язані з цим фінансові або інші основні 

операції, 2) пряме перерахування покупцем у відповідній державі повної суми 

платежу за кожну закупівлю іракської нафти і нафтопродуктів на цей цільовий 

депозитний рахунок. Комітету із санкцій було доручено здійснювати контроль за 

продажем нафти і нафтопродуктів, що будуть експортуватися Іраком трубопроводом 

Кіркук-Юмурталик з Іраку до Туреччини і з нафтового терміналу Міна-аль-Бакр за 

сприяння незалежних інспекторів, яких призначає Генеральний секретар, котрі 

інформуватимуть Комітет про кількість нафти і нафтопродуктів, експортованих з 

Іраку після набуття чинності цього документа, і стежити за тим, аби закупівельна ціна 

на нафту і нафтопродукти була розумною з погладу існуючої ринкової кон’юнктури і 

щоб більша частина нафти і нафтопродуктів поставлялася трубопроводом Кіркук-

Юмурталик, а решта – експортувалася з нафтового терміналу Міна-аль-Бакр. 

Резолюцією також передбачалося, що гроші з цільового депозитного рахунку, 

відкритого Генеральним секретарем ООН, використовуватимуться для фінансування, 

відповідно до процедур Комітету з санкцій, експорту в Ірак ліків, предметів 

медичного призначення, продуктів харчування, матеріалів і поставок на основні 

гуманітарні потреби, вказані у п. 20 Резолюції 687 (1991), за умови, якщо: 1) кожен 

товар експортується на прохання уряду Іраку, 2) Ірак надійно гарантує їх 

справедливий розподіл на основі плану, поданого Генеральному секретарю і 

затвердженого ним, включаючи перелік товарів, які будуть закуповуватися; 

3) Генеральний секретар ООН отримає належним чином засвідчене підтвердження 

того, що відповідні експортовані товари надійшли до Іраку. Також передбачалося 

перераховувати в Компенсаційний фонд таку процентну частку коштів, депонованих 

на цільовому депозитному рахунку, яка була встановлена Радою в п. 2 резолюції 705 

(1991) від 15 серпня 1991 р. (тобто 30 % вартості щорічно експортованих 

нафтопродуктів). Усі витрати Організації Об’єднаних Націй, пов’язані з 

використанням послуг незалежних інспекторів і дипломованих бухгалтерів вищої 

кваліфікації та проведенням заходів для виконання положень цієї резолюції, також 

повинні були фінансуватися за рахунок коштів, отриманих від продажу іракської 

нафти так само, як і поточні оперативні витрати Спеціальної комісії до подальшого 

повного погашення витрат, пов’язаних зі здійсненням місії з пошуку та знищення 

зброї масового ураження в Іраку [164]. 

20 травня 1996 р. Організація Об’єднаних Націй та уряд Іраку підписали 

Меморандум про взаєморозуміння, у якому було визначено практичний механізм 

виконання угоди про постачання продовольства в обмін на нафту. Згодом, 8 серпня 

1996 р., Комітет із санкцій затвердив процедуру виконання резолюції 986 (1995). А 9 

грудня 1996 р. Генеральний секретар доповів Раді Безпеки про те, що всі заходи, 
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необхідні для забезпечення ефективного втілення резолюції 986 (1995), уже прийняті. 

У результаті резолюція 986 (1995) набула чинності 10 грудня 1996 р. [164], і вже 20 

березня 1997 р. до Іраку надійшла перша партія продовольства. Резолюцією 1051 

(1996) від 27 травня 1996 р. Рада Безпеки запровадила щодо Іраку механізм 

спостереження за експортом/імпортом у межах програми «нафта в обмін на 

продовольство». До того ж, у документі визначено загальні принципи, яких слід 

дотримуватися при налагодженні роботи механізму спостереження. У тексті, зокрема, 

Рада Безпеки ООН акцентувала увагу на тому, що механізм, затверджений цією 

резолюцією, не завдає шкоди й не чинить перепон у реалізації чинних або майбутніх 

угод чи режиму нерозповсюдження на міжнародному або регіональному рівнях, 

включаючи заходи, про які йдеться у резолюції 687 (1991) [165]. 

Усвідомлюючи всю важкість гуманітарної ситуації в Іраку, що провокувала 

напругу в регіоні через формування зон турбулентності по периметру кордонів 

держави, і котра, утім, не спровокувала кризу влади С. Хусейна, Рада Безпеки ООН у 

1997 р. видозмінює стратегію запровадження санкцій, уперше вводячи в її фрейм 

цільові заходи. Зокрема, у документі 1134 (1997) від 23 жовтня 1997 р. 

обумовлювалося, якщо Ірак не дотримуватиметься п. 2-3 резолюції 1115 (1997), Рада 

Безпеки зобов’яже держави-члени негайно перешкодити в’їзду на свою територію або 

проїзду через неї всіх офіційних іракських осіб та військовослужбовців, діяльність 

яких призвела до недотримання п. 2-3 резолюції 1115 (1997) [167]. 12 листопада 

1997 р. Рада Безпеки ООН документом 1137 (1997) ввела обмеження на поїздки всіх 

офіційних іракських осіб та військовослужбовців, які причетні до невиконання Іраком 

рішень ООН, включаючи випадки відмови у в’їзді в країну посадовим особам 

Спеціальної комісії та відмови надати інспекторам Спеціальної комісії доступ на 

об’єкти, визначені експертами комісії. У цій ж резолюції Рада постановила, що 

перегляди санкційних заходів, передбачених у п. 21-28 документа 687 (1991), 

відновляться у квітні 1998 р. відповідно до п. 8 резолюції 1134 (1997) у разі, якщо 

уряд Іраку скасує своє рішення від 29 жовтня 1997 р., за яким визначено 

обмежувальні умови співробітництва іракської влади зі Спеціальною комісією [168]. 

У 2001 р., відштовхуючись від висновків експертів із доктрини «цільових 

санкцій», викладених у підсумкових доповідях Інтерлакенського і Бонн-Берлінського 

процесів, США і Великобританія ініціюють чергову корекцію санкційної політики 

ООН. Улітку 2001 р. Лондон представив на розгляд Ради Безпеки декілька проектів 

резолюцій, де йшлося про доцільність зміни санкційного режиму щодо Іраку, 

обговорення яких пройшло 20 червня 2001 р. У ході слухань постійний представник 

Великобританії в ООН Дж. Грінсток визначив головним лейтмотивом документів із 

реформування політики санкцій «полегшення страждань іракського народу, аби 

переконати людей у тому, що ми чуємо про їхні потреби» [248, с. 184]. У 

підготовленому британцями проекті пропонувалося трансформувати політику санкцій 

двома способами: по-перше, через зміну процедур, завдяки яким Ірак імпортуватиме 

товари; по-друге, шляхом перекривання доступу іракського уряду до ресурсів, 

отриманих унаслідок проведення дозволених Комітетом із санкцій експортно-

імпортних операцій. Крім того, Лондон запропонував Офісу ООН з іракської 

програми спільно з МАГАТЕ поділити імпортовані товари на три категорії, до кожної 

з яких Комітет із санкцій застосовуватиме диференційовані політичні підходи ухвали 

рішення: а) зброя, боєприпаси, матеріали й засоби, які належать до виробництва 

ядерної, біологічної і хімічної зброї, а також балістичні ракети радіусом дії більше 

150 км – така угода автоматично відхилялась; б) товари подвійного призначення. 
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Ухвала рішення потребуватиме додаткового аналізу експертів Комітету з питань 

санкцій; в) угода, у якій не згадано товари двох попередніх груп, має автоматично 

схвалюватися санкційним комітетом ООН. Важливо відзначити, що в запропонованому 

документі Великобританія сформувала «Список товарів», розподілений за вказаними 

вище трьома групами.  

Варто вказати на практичний вимір британської ініціативи у здійсненні 

санкційних заходів ООН. Річ у тім, що резолюція Ради Безпеки ООН 1382, прийнята 

29 листопада 2001 р. у додатку мала розроблений спільно Лондоном і Вашингтоном 

«Список товарів» на 150 сторінках, стосовно яких передбачалося запровадження 

трьох різних шляхів ухвали рішень [175]. 

Політика всеосяжних санкцій ООН діяла щодо Іраку з серпня 1990 р. до травня 

2003 р., поки не була скасована резолюцією Ради Безпеки ООН 1483 (2003), і 

призвела до руйнівних соціально-економічних наслідків. 

У спеціальній доповіді, підготовленій фахівцями ООН, відмічається, що в період 

до запровадження санкційної політики, соціально-економічні показники Іраку були 

порівняно високими. Валовий національний продукт (ВВП) у 1989 р. перебував на 

рівні 75,5 млрд дол. США для населення чисельністю 18,3 млн осіб. Зростання ВВП 

складало в середньому 10,4 % з 1974 р. до 1980 р. У 1988 р. ВВП на душу населення 

складав 3510 дол. США. У виробництві продовольчих товарів Ірак демонстрував одні 

з найвищих показників у регіоні. У сфері охорони здоров’я до 1991 р. якісна медична 

допомога надавалась 97 % міського населення і 78 % мешканцям сільських районів. У 

галузі освіти іракський уряд, за даними ЮНІСЕФ, значно збільшив інвестиції в 

дитячий фонд протягом 1970-1990-х рр., досягнувши у 1989 р. відвідування шкіл і 

навчальних закладів на рівні 75 % (вище середнього для країн, що розвиваються, 

відповідно до Звіту з людського розвитку за 1991 р.), зменшивши неписьменність до 

1987 р. на 20 % [248, с. 185]. 

Після ж запровадження санкційних заходів ООН ситуація в державі значно 

погіршилась. Організація Об’єднаних Націй змушена була констатувати, що 

внаслідок проведення політики міжнародних санкцій ВВП Іраку впав майже на дві 

третини у 1991 р. через 85 % зниження видобутку нафти. Занепад 

народногосподарського комплексу Іраку негативно позначився на всіх сферах 

життєдіяльності суспільства. Катастрофічно впав рівень життя: середньомісячна 

зарплата наприкінці 1990-х рр. у країні складала 5-15 дол. США, до запровадження 

міжнародних санкцій вона була на рівні 400 дол. США. У результаті десяти років дії 

режиму санкцій проти Іраку, зріс рівень смертності від голоду та хвороб. 

Забезпеченість ліками складала біля 5-7 % від необхідного. За даними Міністерства 

охорони здоров’я Іраку, лише у квітні 2001 р. через брак ліків загинуло близько 

9 000 тис. осіб [248, с. 185].  

Економічні санкції проти Іраку призвели й до суттєвого зростання смертності у 

цілому в державі, зокрема з 50 осіб/100000 у 1989 р. до 117/100000 у 1997 р. 

Смертність немовлят (до 1 року) тільки за 4 перші роки політики економічної ізоляції 

зросла в чотири рази. Смертність дітей п’ятилітнього віку підвищилась від 

56 смертельних випадків на 1000 новонароджених у період із 1984 до 1989 р. до 

131 випадку на 1000 новонароджених у період із 1994 до 1999 р. Смертність немовлят 

зросла від 47 на 1000 до 108 на 1000 новонароджених у зазначений період [927]. За 

даними дослідження, проведеного Дитячим фондом ООН, «рівень смертності серед 

дітей віком до п’яти років у густозаселених районах країни у два рази перебільшив 

показники досанкційного періоду». Факторами зниження рівня життя і такими, що 
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спричинили зростання дитячої смертності, було названо «забруднену воду, 

відсутність якісних продуктів харчування, відсутність ліків у медичних закладах» 

[198]. Експерти Місії Міжнародної Федерації товариств Червоного Хреста і 

Червоного Напівмісяця до категорії незахищених і уразливих груп населення Іраку 

віднесли біля 3,6 млн осіб (із 12 млн загального населення), серед яких 230 тисяч 

вагітних жінок, 125 тисяч немовлят. Усі вони потерпали від недоїдання, нестачі ліків і 

медичного обслуговування, погіршення санітарних умов [864].  

Невтішними були й результати аналізу гуманітарної ситуації, який провела місія 

Центру соціальних і економічних прав (CESR) у квітні 1996 р. Населення, відповідно 

до підготовленого фахівцями Центру звіту, покладається на централізоване 

розподілення харчування на основі урядового субсидування, але ця система 

забезпечує від 30 до 60 відсотків калорій щоденного раціону. «Суттєве зниження 

імунітету внаслідок постійного недоїдання, зазначають члени місії, створило 

катастрофу в галузі громадського здоров’я». Гострою є нестача ліків, особливо 

анестезійних речовин: іракські лікарі знаходяться перед складним вибором, кому 

подарувати життя і кого приректи на смерть. 

Дані місії CESR підтверджують висновки, представлені в дослідженні 

Гарвардської школи громадського здоров’я. Статистика школи наголосила на 

антигуманному впливові санкцій на населення Іраку [314]. 

Однак, незважаючи на всеохоплювальний характер запровадження міжнародних 

санкцій ООН проти Іраку та їх руйнівний вплив на економіку країни, вони тим не 

менш не принесли очікуваного політичного результату – не відвернули воєнної 

інтервенції в країну 2003 р., і не в останню чергу через виникнення супутніх проблем, 

пов’язаних із їх непередбачуваною дією. Про низьку ефективність санкційної 

політики організації засвідчує й виступ представника Ємену п. Аль-Ашталі, котрий 

зазначив, що «саме ті, хто повчали нас бути обережними із санкціями проти Родезії і 

ПАР, поспішають заявити, що всеохоплювальні санкції проти Іраку просто не 

працюють» [129].  

На послаблення санкційного режиму впливали і зростаючі розбіжності між 

постійними членами Ради Безпеки ООН, зокрема Великобританії й США, з одного 

боку, і Росії й Франції – з іншого. Так, користуючись тим, що американська стратегія 

посилення санкційного тиску втрачала політичних прихильників, Багдад у 1994 р. 

почав нарощувати дипломатичну активність, аби домогтися хоча б часткового 

послаблення впливу санкцій. Париж, який до запровадження ембарго ООН проти 

Іраку, мав міцні позиції у нафтопереробній і нафтовидобувній промисловості, прагнув 

відновлення діяльності своїх енергетичних компаній у країні. Проте головним 

об’єктом дипломатичного наступу Багдада стала Російська Федерація, котра воліла 

використати політику ізоляції Заходу задля реалізації своїх геополітичних амбіцій на 

Близькому Сході. Переговори між С. Хусейном і головою МЗС Росії А. Козирєвим 

проходили у жовтні 1994 р. У результаті Ірак погодився відвести свої війська від 

кордону з Кувейтом, а Росія натомість виступила за зняття всеохоплювального пакету 

санкцій проти Багдада. 1997-1998 рр. ознаменувалися черговою кризою в 

переговорному процесі між постійними членами Ради Безпеки ООН навколо питання 

щодо доцільності продовження політики санкцій проти Багдада, адже три країни – 

Китай, Росія і Франція – відкрито висловились за скасування санкційних заходів. 

Тодішній постійний представник Іраку в ООН Нізар Хамдун виступив із критикою 

позиції Великобританії і США під час обговорення питання щодо відміни санкцій у 
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Раді Безпеки ООН 11 квітня 1997 р. Нізар Хамдун, зокрема, заявив: «Ірак виконав усі 

основні вимоги резолюції № 687. Тим не менш, американські дипломати 

продовжують стверджувати, що навіть у разі виконання Іраком всіх рішень Ради 

Безпеки ООН, Сполучені Штати продовжуватимуть виступати проти зняття санкцій». 

За виразом іракського представника, вони «шукають чорну кішку в темній кімнаті, де 

її немає» [799].  

Урешті-решт, поступове зниження політичної підтримки санкцій із боку великих 

держав у подальшому допомогло іракській владі експортувати в обхід санкційним 

заходам ООН до 100 000 барелів нафти на день [980, р. 27]. Віддаючи певну частку 

прибутку лідерам курдських партій (які до запровадження санкцій ООН запекло 

боролися проти режиму С. Хусейна), іракській владі вдалося отримати політичну 

підтримку курдів щодо поставок нафти до Північного Іраку, а потім переправляти її, 

як правило, до Туреччини. Поставки часто здійснювалися і за такою схемою: невеликі 

танкери прокладали свій шлях від порту Умм Каср біля Басри до портів у Дубаї в 

Перській затоці, де нафта відвантажувалась у більш великі танкери, які, у свою чергу, 

прямували до Середземного моря і потім до Європи [653]. За даними ЦРУ, іракський 

режим С. Хусейна таким шляхом отримував щорічно прибутки в обхід санкціям 

обсягом 1 млрд дол. США [715]. 

Нарощуванню поставок нафти всупереч санкційним резолюціям ООН посприяв і 

той факт, що нафтотрейдери прагнули йти на ризик, адже іракська нафта була 

надзвичайно дешева. Для порівняння, Ірак продавав нафту європейським  

нафтотрейдерам за ціною 21-22 дол. США за баррель, ті ж її реалізовували за 

світовими цінами – 26-27 дол. США за баррель [715]. Європейські енергетичні 

компанії через це виявляли неабиякий інтерес до нафтових родовищ Іраку, деякі з них 

провели переговори з режимом С. Хусейна і досягли політичної згоди на збільшення 

видобутку нафти до 5 млн барелів на день, удвічі більше ніж до запровадження 

режиму санкцій по лінії ООН [915, р. 87]. До того ж, така діяльність усупереч 

настановам Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй користувалася особливою 

лояльністю владних еліт Росії і Франції, які були переконані, що санкції тривають 

занадто довго і все одно не виправдали сподівань світової спільноти [654].  

Важливим фактором, на нашу думку, котрий зумовлював поступове зниження 

рівня політичної підтримки стратегії санкцій ООН щодо Іраку, стали вкрай негативні 

наслідки санкційної політики організації для третіх держав. Нагадаємо, що на підставі 

ст. 50 Статуту ООН, у разі запровадження Радою Безпеки примусових заходів 

невоєнного характеру, держави-члени мають можливість проведення політичних 

консультацій в ООН для розв’язання супутніх економічних проблем, котрі пов’язані з 

дією санкцій. Враховуючи це положення, 20 травня 1991 р. відповідно до Резолюції 

692 (1991) засновано Фонд та Компенсаційну комісію ООН, що передбачено п. 18 

резолюції 687 (1991) [149]. При цьому було визначено, що Рада Керівників Комісії 

знаходитиметься при Відділенні ООН у Женеві. На розгляд Компенсаційної комісії 

було пред’явлено претензій на суму 160 млрд доларів США [193, с. 11], котрі у 

переважній більшості лишились нерозглянутими.  

До того ж, безпосередньо економічні проблеми ускладнювались неконтрольованою 

міграцією, яка потребувала виділення додаткових коштів на переміщення людей, їх 

облаштування на новому місці тощо. Гостро постало питання дефіциту нафти на 

світовому ринку. Згідно з даними ООН за 1991 р., введення ембарго на іракську нафту 

стало причиною «подвоєння і потроєння світових цін на нафту, що призвело до шоку 

економіки багатьох держав» [248, с. 185]. Лише на першому етапі застосування 
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економічних санкцій проти Багдада компенсаційні скарги подали Бангладеш, Індія, 

Ліван, Мавританія, Пакистан, Чехословаччина. І. Лукашук у зв’язку із цим відмітив: 

«Проблема відшкодування збитків державам, які постраждали від санкцій щодо Іраку, 

стала однією із найскладніших, із котрою довелось зіштовхнутись міжнародному 

співтовариству» [95, с. 323]. Ситуація тим більше видавалася нерозв’язаною, адже для 

іракського епізоду було уведено новий порядок відшкодування збитків. Так, беручи 

до уваги масив скарг, Рада Безпеки ООН резолюцією 669 (1990) доручила Комітету із 

санкцій розглянути звернення держав про співпрацю і розробити рекомендації для 

подальших дій. 27 вересня Комітет ухвалив рішення про створення відкритої робочої 

групи з цього питання. Саме з цієї проблеми Генеральний секретар ООН Б. Бутрос 

Галі на засіданні Комітету із санкцій 14 січня 1994 р. заявив: «Це фактично 

безпрецедентна схема. Перший раз у історії міжнародне співтовариство має 

управляти … компенсаційними вимогами, приймаючи рішення про їх виплати». 

Низька ефективність механізму з відшкодування, як підкреслив Генеральний секретар 

у доповіді від 2 травня 1991 р., полягає в тому, що сам механізм має не юридичну 

природу, а політичну. І дійсно, як цілком влучно стверджує Тамір Муаффак Зіяд, 

виключення Іраку з компенсаційного механізму ООН стало, по суті, спробою 

застосувати адміністративний тиск на суверенну державу [248]. Через це політична 

воля великих держав стала ключовим чинником розподілу ресурсів компенсаційного 

фонду ООН.  

Не додало ефективності політиці санкцій і невдоволення регіональних потуг й 

арабських країн тривалою ізоляцією Багдада по лінії ООН. Оцінюючи політичну 

підтримку міжнародних санкцій ООН із боку держав регіону, Ст. Хаббел, тодішній 

редактор американського видання «Middle East Report», зауважив: «Єдиними 

зацікавленими у збереженні всеохоплювального міжнародного економічного бойкоту 

Іраку країнами в близькосхідному регіоні були Саудівська Аравія і Кувейт, котрі 

отримували шалені додаткові фінансові прибутки в результаті обмежених поставок 

іракської нафти на світовий ринок» [612]. Британський фахівець Дж. Гоу, аналізуючи 

мотиви Ер-Ріяда підтримати політику санкцій ООН проти Іраку, написав: «Багдад 

претендував на лідерство в ОПЕК, тим самим вступив у пряме протистояння з 

традиційним продуцентом ОПЕК – Саудівською Аравією» [655, р. 64]. Крім того, 

саудівська монархія була вкрай занепокоєна можливим зростанням політичного 

впливу в регіоні непередбачуваного режиму С. Хусейна. Санкції ж Саудівська Аравія 

розглядала як найбільш дієвий механізм гальмування відновлення іракської 

економіки, а значить і недопущення посилення політичної ваги Іраку. Варто 

підкреслити, що іракська владна верхівка добре усвідомлювала далекоглядні плани 

Ер-Ріяда, про що свідчить заява уряду країни 1990 р., де зазначено, що перемога Іраку 

(у війні) являє собою небезпеку для нього, адже означає продовження битви. У свою 

чергу, Вашингтон був зацікавлений у тому, аби не допустити перетворення Іраку на 

конкурентоспроможну для Саудівської Аравії нафтовидобувну державу, що  

спричинило б послаблення позицій США на Близькому Сході.  

Серед арабських країн доцільно виділити особливе становище Йорданії. Так, 

наприклад, до введення ембарго ООН Ірак забезпечував королівство нафтою на  

80-90 % його потреб. Після введення санкційних заходів проти Багдада Йорданія 

змушена була здійснювати покупки в Ємені та Сирії, але вже за світовими цінами. 

Більше того, Ірак постачав нафту Йорданії не лише за пільговими цінами, але й 

обмінював її на сільськогосподарські товари і продукцію легкої промисловості, що 

дозволяло Йорданії щорічно заощаджувати до 500 млн дол. США [119, с. 140]. За 
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словами експерта видання «Middle East Intelligence Bulletin» Г. Гембіла, «Йорданія … 

могла би продовжувати дотримуватися міжнародних санкцій у обмін на довготривалі 

пакети економічної допомоги» [561]. Сирія ж, на думку американського спеціаліста 

Е. Зіссера, з політичних міркувань не могла виступати за економічне ембарго проти 

Іраку [1068]. Своєрідне пояснення зниженню політичної підтримки санкційної 

стратегії ООН з боку країн арабського світу надає в монографії «Економічні санкції і 

американська дипломатія» Р. Хаасс, директор Центру міжнародних досліджень 

Брукінського інституту. Фахівець, зокрема, зазначає: «На Близькому Cході 

міжнародна підтримка санкцій має розглядатися крізь призму арабо-ізраїльського 

мирного процесу, який сам по собі для деяких арабських лідерів унеможливив 

виправдання перед власним населенням політики дотримання санкцій, у той час як 

Ізраїль продовжував ігнорувати домовленості в Осло» [583, р. 123].  

Непослідовністю щодо політики ізоляції Багдаду відрізнялась і стратегія 

Туреччини. 5 серпня 1990 р. до Анкари прибув віце-президент Іраку Т. Рамазан, аби 

домовитися з турецьким урядом про дотримання країною нейтралітету у збройному 

конфлікті й не підтримувати політику міжнародних санкцій ООН проти Іраку. 

Іракський урядовець розраховував на невтручання Туреччини й особливо 

підкреслював, що Анкара отримала від нейтралітету в іраксько-іранській війні значні 

політичні й економічні дивіденди. До того ж, Т. Рамазан зауважив, що двосторонні 

відносини суттєво погіршаться, якщо Туреччина перекриє нафтопровід Кіркук-

Юмурталик [258, с. 460]. Але президент Т. Озал не дав конкретної відповіді на 

зауваження іракського політика, а вже 8 серпня (через два дні після прийняття 

санкційної Резолюції ООН № 661) отримав позитивне рішення уряду щодо політики 

міжнародної ізоляції Багдада. У той же день було перекрито роботу нафтопроводу 

Кіркук-Юмурталик.  

Проте, хоча у 1990 р. Анкара й підтримала економічну ізоляцію Іраку в рамках 

ООН, одностайної думки щодо санкцій серед керівництва країни не було. Політичну 

відповідальність за лояльність до міжнародних санкцій взяв на себе президент 

Т. Озал, опозицію ж йому в цьому питанні склали міністр закордонних справ 

А. Бозер, начальник Генерального штабу Н. Торумтай і міністр оборони С. Гірай, 

останній на знак протесту наприкінці 1990 р. подав у відставку. Приєднання 

Туреччини до санкцій Організації Об’єднаних Націй викликало невдоволення і серед 

турецького населення. Т. Озала звинувачували у ворожому ставленні до Іраку й у 

тому, що він прагне приєднання Мосула до Туреччини. Водночас неконтрольований 

потік біженців з Іраку, а також наростання сепаратистських настроїв серед іракських 

курдів на півночі країни в середині 1990-х рр. змусили Анкару переоцінити свою 

участь у антиіракських санкціях. Доповідь ЦРУ підкреслювала політичну дилему, 

перед якою поставала Туреччина при здійсненні санкцій проти Іраку: «Туреччина 

знала, що найбідніше населення і повстанські групи на південному сході радіють 

прибуткам від торгівлі в розмірі 300 млн дол. США. Торгівля схвалювалась США і 

Великобританією, частково через те, що в ній були задіяні іракські курди й тому, що 

вони від цього мали значну вигоду, але ці прибутки для всіх курдів, і вони могли бути 

використані для ведення партизанської війни проти Туреччини» [715]. Деякі джерела 

повідомляють, що інколи прибутки курдів від торгівлі з Іраком товарами в обхід 

ембарго сягали 11 млн дол. США на день [715]. 

М. де Леон у своєму дисертаційному дослідженні подає такі усереднені дані щодо 

прибутків курдської меншини в 1993-2002 рр., саме отриманих від торгівлі з Іраком 

нафтою і бензином упродовж дії міжнародних санкцій ООН (див. детальніше табл. 1). 
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Таблиця 1 

Прибутки курдів від торговлі з Іраком нафтою та бензином 

в обхід санкціям ООН (у млн дол. США) 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Бензин 27 98 121 553 830 1,078 2,005 1,648 1,170 598 

Неочищена 

нафта 

112 117 237 648 897 1,210 2,115 1,781 980 321 

Дизельне 

пальне 

63 67 214 596 553 830 2,005 2,126 1,151 1,006 

Усього 202 282 572 1,797 2,280 3,118 6,125 5,555 3,301 1,925 

 
Джерело: Leon De M. The Ineffectiveness of a Multinational Sanctions Regime Under Globalization: 

The Case of Iraq Florida International University [Електронний ресурс] : PhD Thesis in Political Science. – 2011. – 

417 p. – Р. 134. – Режим доступу : http://digitalcommons.fiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1564&context=etd. 

 

Однак лише Вашингтонські угоди 1998 р., котрі оцінювалися Туреччиною як крок 

на шляху можливого міжнародного визнання федеративного ладу Іраку, послугували 

тим важливим імпульсом до турецько-іракського зближення в обхід санкціям ООН. 

Віце-прем’єр турецького уряду Б. Еджевіт у зв’язку із цим відмітив, що домовленості 

поставили Туреччину перед фактом, тож країна інтенсифікуватиме політичні 

відносини з Багдадом і розгляне питання про повернення свого посла до Іраку [67, 

с. 144]. Наступним кроком, котрий засвідчував корекцію позиції Анкари в питанні 

санкційних заходів ООН, став візит віце-прем’єра Іраку Т. Азіза до Туреччини в 

лютому 1999 р. У ході зустрічі турецька сторона висловилася за неприпустимість 

подальшого здійснення політики ізоляції Багдада й обговорила перспективи 

скасування міжнародних санкцій.  

Ще одним чинником, котрий посприяв трансформації позиції Анкари в питанні 

санкцій щодо Іраку, стала гостра зацікавленість Туреччини у відновленні 

торговельно-економічного співробітництва з Багдадом. Річ у тім, що до 

запровадження політики ізоляції в рамках ООН Туреччина посідала друге місце в 

зовнішньому торговельному обміні з Іраком [258, с. 458]. Після ж упровадження 

стратегії санкцій ООН Анкара позбавилась прибутків від торгівлі з Іраком, туризму й 

транзиту іракської нафти. Несприятлива економічна кон’юнктура і зростання світових 

цін на нафту призвели до катастрофічного сповільнення темпів зростання турецької 

економіки. Так, у 1990 р. темпи зростання складали 9,7 %, то у 1991 р. – 0,3 %. 

Внутрішній борг збільшився на 63 %, а дефіцит бюджету на 209 %, зросла інфляція, 

подорожчав бензин, продовольчі товари, погіршувався соціально-економічний і 

політичний клімат у країні. Крім того, у південно-східній Анатолії спостерігалося 

зростання безробіття, загострилась соціальна ситуація у прикордонній з Іраком 

території. Тому в грудні 1996 р. турецьке керівництво прийняло рішення про 

відновлення роботи нафтопроводу Кіркук-Юмурталик і заявило про прагнення 

нормалізувати міждержавні економічні контакти, довівши обсяг двосторонньої 

торгівлі до 500 млн дол. США. У 2000 р. відновилося залізничне сполучення між 

країнами, а кількість турецьких компаній, які відновили свою роботу в Іраку, досягла 

200 [67, с. 144]. 

Зміна політичного підходу Анкари до антиіракських міжнародних санкцій 

розширила межі дипломатичного маневрування Багдада у схемі диверсифікації 

міждержавних контактів із країнами Близького та Середнього Сходу. Й особливе 

значення в новій дипломатичній комбінації відігравав Іран.  
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На перший погляд, здавалося, що Іран, контрагент інтересам Багдада в регіоні, мав 

бути зацікавлений у послабленні Іраку санкційними заходами. Однак у дійсності 

іранська дипломатія показала свою непередбачуваність і, певною мірою, стратегічне 

бачення нової вигідної для неї геополітичної комбінації, що могла бути втілена на 

практиці через санкційну політику ООН. Роль міжнародних санкцій ООН для 

Тегерана стала визначатися у вирішенні двох завдань: по-перше, втягнути США у 

тривале протистояння на іракському напрямі, аби відвернути увагу державного 

департаменту від своїх розробок у ядерній галузі. І зрозуміло, що занадто 

послаблений санкціями Ірак не відповідав інтересам ІРІ у розігруванні цього 

сценарію; по-друге, Іран несподівано отримав для себе додаткові можливості 

посилення енергетичної безпеки, налагодивши поставки бензину з Туреччини через 

іракську територію. Адже попри те, що ІРІ володіє великими запасами «чорного 

золота», країна не мала потужної переробної промисловості і була залежною від 

імпорту бензину на 89 %. Таким чином, колишні запеклі вороги зуміли дійти згоди на 

фоні об’єднання проти спільного супротивника – США [715].  

За даними американських спеціалістів, у середньому на день до Ірану в обхід 

санкціям доставлялися 100,000-110,000 барелів іракської нафти [715]. Але 

співробітництво – це рух в обох напрямках, тому Тегеран натомість відкрив більш 

безпечний шлях доставки іракськї нафти на світовий ринок через свої територіальні 

води, які не контролювалися спеціалістами комітету ООН із санкцій. Доповідь 

Коаліції за міжнародну справедливість описує, зокрема, такий маршрут доставки 

іракської нафти через Іран в обхід ембарго: «Невеликі танкери завантажувалися 

нафтою на Шатт-ель-Араб, у портах аль-Муфтія й Абу аль-Флус, на півночі і півдні 

Басри відповідно, рухалися у бік Ірану та уздовж його берегової лінії, до островів Кеш 

або Кешим. Увесь цей шлях вони долали під наглядом морського партрулю Корпусу 

Стражів Ісламської Революції … який полегшував і сприяв перевезенням. Цим 

кораблям, кожен із яких у середньому перевозив 15000-50000 барелів нафти … Іран 

надавав провідника, який міг підвести їх без інцидентів до берега. У Кешимі, в 

Ормузькій протоці, вантаж переоформлювався. За новими документами, країною 

походження вказувався Іран. З новою документацією нафта перевантажувалась у 

більші танкери … що доставляли її в Пакистан, Індію або через Ормузьку протоку до 

порту Ель-Фуджайра, або в Дубаї, звідки нафта поступала на світовий ринок… 

Протягом дії режиму санкцій ООН за таким маршрутом переправлялося 

100 000 барелів іракської  нафти майже кожного дня» [715]. 

Не сприяла успішності санкційної політики ООН в Іраку й неспроможність США 

та їхніх союзників сформувати активну опозицію владі, що дозволило б американцям 

досягнути головної зовнішньополітичної мети при застосуванні міжнародних санкцій – 

повалення саддамівському режиму. Британська Guardian у своїй статті від 14 жовтня 

1994 р. прямо вказувала Вашингтону на важливість підтримки опозиції в Іраку на 

фоні дії колективного режиму санкцій ООН, підкреслюючи, що «ніхто не виявлятиме 

бажання взяти владу [в Іраку], якщо політика санкцій продовжуватиметься». Ця 

публікація має особливе значення поміж інших, адже її анонімний автор, за 

приміткою редколегії, у минулому обіймав високу посаду в Іракській державі. Автор 

далі писав: «Якщо ООН прийме рішення обмежувати політичну активність 

наступного уряду Іраку всіма способами, які наразі заважають країні, малоймовірно, 

що будь-хто візьме на себе відповідальність управляти Іраком після президента 

Саддама». Вказуючи американцям на найбільш надійний спосіб дій щодо Іраку в 

умовах міжнародних санкцій, видання відмічало: «Якщо США та їхні союзники 



Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика 

 

169 

дійсно зацікавлені в підвищенні добробуту населення Іраку, вони повинні чітко 

заявити про те, що боротимуться, аби надати можливість народові Іраку обрати новий 

уряд на виборах, які проводитимуться під наглядом міжнародних спостерігачів. Вони 

мають дати зрозуміти, що, як тільки новий уряд буде обрано, всі санкційні резолюції 

Ради Безпеки будуть переглянуті для того, аби полегшити страждання населення. 

Іракці усередині держави й закордоном мають переконатися, що повалення 

нинішнього режиму призведе до скасування санкцій і припинить ізоляцію Багдада. 

Іракці, котрі проживають закордоном, повинні стати каталізатором змін, якщо вони 

об’єднаються в єдиний фронт і закликатимуть ООН провести і проконтролювати 

вибори, у яких мають брати участь усі політичні партії, у тому числі і правляча партія 

Баас. Як тільки буде створено єдиний фронт опозиції, він має бути визнаний із боку 

міжнародного співтовариства як законний уряд, і йому слід представляти Ірак в ООН 

та інших міжнародних організаціях. Позбавлений цих ознак міжнародного визнання, 

нинішній режим неминуче занепаде».  

Проте розкол у опозиційних С. Хусейну силах із політичних, етнічних і релігійних 

причин коаліціянтам так і не вдалося подолати. Наприклад, у спеціальній заяві від 18 

жовтня 1994 р. національна рада Іраку підтвердила свою політичну підтримку 

«заходам, що здійснюються С. Хусейном, для забезпечення безпеки Іраку, його 

суверенітету й нівелювання впливу санкцій». Описуючи політичну ситуацію в Іраку, 

аль-Язир Байрі відзначив: «Ірак – країна ворожнечі і протиріч. Населення звикло жити 

у стані політичного хаосу, спілкується декількома мовами і поділяється на цивільні й 

релігійні меншини, що має свої наслідки: постійна напруга у відносинах між сунітами 

та шиїтами, арабами й курдами, мусульманами і християнами, між різними 

політичним течіями. Це країна колізій. Ти бачиш тут прояви релігійного фанатизму й 

секуляризації, панарабізму та розкольництва, надзвичайну ворожнечу до колоніалізму 

і повну покору британцям, ненависть до сіонізму й згоду на активну участь євреїв у 

політичному та економічному житті. Це землі екстремізму».  

До того ж, важке матеріальне становище іракців, спричинене запровадженням 

міжнародних санкцій ООН, відсутність багатьох товарів першого вжитку не стали 

причиною масових антиурядових виступів і проявів крайнього невдоволення 

населення, адже режим пропагував ідею зрівнювання всіх громадян незалежно від 

їхнього соціального становища, жорстко публічно карав за спекуляцію  

продовольчими товарами і час від часу позбавляв майна саме тих бізнесменів, які 

перебували в «пасивній опозиції» до чинної влади. Через те, що санкційна політика 

ООН негативно відбилась на стані збройних сил країни та їх укомплектованості, 

військові також політично підтримували зусилля С. Хусейна у справі боротьби з 

опозицією [915, р. 88-92]. Таким чином, політика міжнародної ізоляції Багдада, що 

здійснювалася за допомогою санкційних заходів ООН, дозволила С. Хусейну, 

використати повною мірою «блокадні патріотичні почуття» іракців і здійснити 

черговий наступ на опозиційні політичні сили, налаштовані на тісне співробітництво 

із Заходом і задоволення вимог, викладених у текстах санкційних документів 

Організації Об’єднаних Націй.  

Поміж іншого, важкі гуманітарні наслідки дії санкцій ефективно використовувались 

С. Хусейном й задля придушення проявів сепаратизму в Іракському Курдистані. 

Зокрема, коли після поразки, завданої Іраку військами антиіракської коаліції в 

лютому-квітні 1991 р., розпочалися масові повстання шиїтів і курдів проти режиму 

Саддама Хусейна, іракська армія жорстоко розправилася з маніфестантами, 

перекинувши на північ елітні дивізії Республіканської гвардії. У зв’язку із цими 
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подіями, Рада Безпеки ООН ухвалила 5 квітня 1991 р. резолюцію 688 (1991), якою 

засудила репресії проти іракського цивільного населення, у тому числі в районах 

проживання курдського населення [150]. Слід зазначити, що Рада Безпеки 

недвозначно охарактеризувала наслідки цих масових репресій як такі, що створюють 

загрозу міжнародному миру та безпеці в регіоні, й вимагала, аби Ірак, як внесок у 

справу ліквідації загрози міжнародному миру та безпеці, негайно припинив ці 

репресії, і висловила надію на проведення відкритого діалогу з питань забезпечення 

політичних прав усіх громадян Іраку. У тексті документа також містилося положення, 

яким висувалася вимога негайно забезпечити міжнародним гуманітарним 

організаціям доступ до тих, хто потребує допомоги на всій території Іраку, і надати 

всі необхідні кошти для їхньої діяльності [150]. 

З іншого боку, на думку автора, оцінка ефективності санкційної політики ООН 

ускладнюється тією об’єктивною обставиною, що незважаючи на припинення вогню, 

яке було зафіксоване резолюцією 687 (1991), США і Великобританія фактично 

продовжували застосовувати збройну силу проти Іраку протягом усього періоду дії 

санкцій – у 1990-2003 рр.  

Тут варто відзначити, що Вашингтон, використовуючи повітряні сили, часто 

мотивував свої дії гуманітарними цілями. І дійсно, транспортними літаками, які 

прямували на північ Іраку, доставлялися продукти харчування, ковдри, одяг, намети 

та матеріали допомоги для курдських біженців. Приблизно за такою ж схемою діяв і 

британський уряд. Однак вказана діяльність супроводжувалася створенням 

заборонених зон для польотів іракської авіації, що явно виходило за рамки положень 

резолюції 688 (1991). Кількома місяцями пізніше, США і Велика Британія розширили 

заборонену для польотів зону, щоб включити південну частину Іраку до 36-ї паралелі 

під приводом захисту шиїтських громадян держави. Це означає, що у випадку, якщо 

Ірак порушує політичні права курдів або шиїтів чи атакує літаки союзників у 

заборонених зонах, то він відступає від умов припинення вогню, отже, повноваження 

від Ради Безпеки на військові дії проти нього таким чином автоматично відновлюють 

свою силу. У листі, адресованому Генеральному секретарю Організації Об’єднаних 

Націй 7 квітня 1991 р., уряд Іраку висловив свій суворий протест у зв’язку з 

діяльністю американців і британців. У зверненні йшлося про те, що це положення про 

допомогу, введене з гуманітарних міркувань, має реалізовуватися спільно з 

представниками іракської влади [193, с. 10]. Занепокоєння політиків у Багдаді легко 

поясняти, адже із розширенням заборонених для польотів зон збільшувався ареал 

театру бойових дій. Тож ситуація виглядала контроверсійно.  

Таким чином, протягом більше ніж десятирічного періоду дії політики санкцій 

ООН проти Іраку, США і Великобританія неодноразово завдавали авіаційних ударів 

по території країни, від яких страждало, насамперед, цивільне населення. Особливо 

масштабні авіаудари наносилися по Іраку в грудні 1998 р. (операція «Лисиця в 

пустелі»). Приводом для воєнного втручання стало те, що у грудні 1998 р. спеціальна 

комісія Ради Безпеки ООН (UNSCOM) залишила територію Іраку внаслідок відмови 

його уряду дозволити інспекцію деяких воєнних об’єктів. Операція «Лисиця в 

пустелі» тривала до 19 грудня 1998 р. включно. Її метою було знищення об’єктів, де 

могли б зберігатися компоненти зброї масового ураження, а також її носії. Удари 

завдавалися протягом 3 діб і призвели до ще більшого погіршення гуманітарної 

ситуації в країні. Наприклад, у Багдаді ціллю було обрано Президентський палац, 

штаб-квартиру правлячої партії, приміщення розвідки та інші важливі в стратегічному 

плані споруди. Крім того, у результаті бомбардувань була зруйнована інфраструктура 
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видобутку та переробки нафти в районі міста Басра, розташованого на півдні Іраку, а 

також родовище Румейла. Нарешті, удари завдавалися і по численних комплексах 

ППО Іраку, розміщених на території всієї держави, які не завжди потрапляли в ціль і 

призводили до загибелі пересічних громадян.  

Аналізуючи ефективність санкційної політики ООН у розблокуванні іраксько-

кувейтської кризи, варто підкреслити її позитивний вплив на нівелювання виклику 

іракської агресії проти Кувейту. Водночас, як раніше відзначалося, припинення 

виробництва ЗМЗ не було метою санкцій за змістом резолюції 661(1990) і тому, на 

думку автора, не може виступати причиною продовження вказаного санкційного 

режиму, а отже, й встановлення його дієвості. Як зауважує Р. Хаасс, «економічні 

санкції проти Іраку не дозволили уряду С. Хусейна отримати прибутки від продажу 

нафти на суму в 100 млрд дол. США. ... Значить політика санкцій, можливо, 

самостійно й не призвела до виведення іракських військ із Кувейту, проте виконала 

стримувальну функцію щодо зовнішньополітичних цілей іракського лідера» [583, р. 

123]. Більше того, санкційні заходи, за словами американського експерта, зіграли 

доленосну роль у недопущенні ремілітаризації Іраку, що, у свою чергу, позначилося 

на успішності ведення воєнної операції союзників у державі [583, р. 122-123].  

Контроверсійність оцінки успішності політики санкцій ООН із точки зору 

міжнародно-політичної науки зумовлюється й тим, що фахівці мають враховувати 

латентні зовнішньополітичні мотиви й економічні інтереси провідних міжнародних 

акторів, які ті прагнули досягнути за допомогою санкційної політики. У цьому 

контексті особливий інтерес становить визначення цілей США і Великобританії як 

держав-ініціаторів стратегії ізоляції Іраку в рамках ООН. Про наявність прихованих 

завдань американської дипломатії санкцій можна судити хоча б з того, що 

припинення агресії Іраку проти Кувейту, звіти МАГАТЕ з контролю за об’єктами не 

змінили санкційного підходу Вашингтона до вирішення іракської кризи. І лише 

воєнна інтервенція 2003 р., що призвела до трансформації політичного режиму в 

державі, докорінно змінила політику США в іракському напрямі. Парадокс ситуації 

полягає в тому, що саме Вашингтон і Лондон виступили у квітні 2003 р. за скасування 

санкційних заходів проти Іраку в рамках ООН. Промовистою в цьому плані виглядає 

заява заступника прес-секретаря Білого дому С. Маклеллана 17 квітня 2003 р., у якій 

особливо наголошувалось на тому, що «в результаті воєнної операції іракський народ 

було звільнено. Тому Об’єднаним Націям варто відмінити політику економічних 

санкцій, котра реалізується стосовно Іраку» [244]. У цей самий час тодішній 

державний секретар США К. Пауелл у ході зустрічі зі своїм німецьким колегою 

Й. Фішером підкреслив недоцільність і надалі застосовувати санкції ООН проти Іраку 

й висловив припущення, що їх буде скасовано «найближчими днями, тижнями» [244].  

Коментуючи іракський випадок застосування міжнародних санкцій ООН і 

зовнішньополітичні цілі в ньому Білого дому, І. Лукашук написав: «Санкції 

розуміються [США] як примусові заходи, здійснювані задля досягнення політичних 

цілей чи забезпечення національної безпеки. … вони включають повалення уряду 

іноземної держави. Міжнародне право тут ні до чого» [95, с. 313]. Останнє дає 

підстави автору стверджувати, що метою Вашингтона при реалізації санкційних 

заходів була зміна політичного режиму С. Хусейна зсередини, що автоматично в 

умовах ізоляції країни привела б до влади сили, лояльні до американських 

національних інтересів.  

 

 


