
Огляд методології моніторингу руйнації довкілля в
справі по Кувейту

Доповідач:
Кізима Оксана
Юрисконсульт МБО “Екологія-Право-
Людина”



Операція” Буря в пустелі”

 Вторгнення Іраку в Кувейт почалося 2 серпня 1990 року. 
Іракська армія захопила Кувейт без довготривалих
бойових дій за 2 дні. Кувейт було анексовано і приєднано
до Іраку на правах 19-ї провінції. 

 Така агресія супроводжувалася значними збитками для
довкілля не тільки Кувейту, але і сусідніх держав. 



Результати операції ”Буря в пустелі”



Методології моніторингу руйнації довкілля в справі по
Кувейту

Методологія “Оцінка еквівалентності
середовища проживання (оселищ)” 
(“Habitat Equivalency Analysis” (“HEA”);



Методології моніторингу руйнації довкілля в справі по
Кувейту

 Максимально спрощено для загального розуміння механізм
обрахунку виглядає, приблизно, так: 

 Якщо на 1 га дна росте 10 000 пагонів морської трави, то на 1 м2 
дна росте 1 пагін морської трави. Згідно із даними росту морської
трави, для того, аби зародився і виріс до базового рівня 1 пагін
морської трави потрібен 1 рік. Ми знаємо, що пошкоджено було
0,5 га розрахованої ділянки. Отже, пошкоджено 50 % ділянки. 
Відповідно, лише 50 % ділянки можуть продовжувати надавати
послуги як місця для росту морської трави. 50 % від 10 000 пагонів
трави складає 5 000 пагонів, які ми в сумі втрачаємо у зв’язку із
завданням шкоди. Отже, завдання – сприяти розвитку мінімум 5 
000 пагонів морської трави для відновлення. Припустимо, планом
відновлення створюються умови для вирощування 1000 пагонів
морської трави за рік . 

 За таких умов, втрачених пагонів стане рівним показнику
відновлених погонів через 5 років. Аби досягнути цілей проєкту
відновлення за 1 рік нам необхідно в 5 разів більше площі для
вирощування морської трави. Отже, 0,5 множимо на 5 і
отримуємо необхідність у 2,5 га дна для досягнення цілей
відновлення за 1 рік.



Методології моніторингу руйнації довкілля в справі по
Кувейту

 Основні кроки використання даної методики: 

 Визначте площу постраждалого середовища проживання.
 Виберіть відповідну послугу, яку потрібно відновити, і показник для

відображення послуги. 
 Оцініть втрати в експлуатації постраждалого середовища

проживання. 
 Визначте форму кривої відновлення (тобто швидкість

відновлення). 
 Оцініть збитки, які виникають під час відновлення. 
 Оцініть загальні збитки. 
 Розрахуйте кількість відновленого середовища проживання, 

необхідного для компенсації загальних збитків. 

 На практиці фактичні обчислення виконуються за використання
математичних операцій. Для того, аби спростити такі обрахунки, 
було створено спеціальну програму. Безкоштовна комп’ютерна
програма для виконання HEA доступна в Інтернеті, її можна
отримати за посиланнями: 
http://www.nova.edu/ocean/visual_hea/index.html, 
https://hcas.nova.edu/tools-and-resources/visual_hea/index.html .



Методології моніторингу руйнації довкілля в справі по
Кувейту

Методологія дослідження за допомогою
аерофотозйомки;



Приклади побудови ортофотопланів за різних погодніх умов



Методології моніторингу руйнації довкілля в справі по
Кувейту

 Біологічний моніторинг;



Компенсаційна комісія ООН

 Для компенсації шкоди довкіллю та інших збитків ООН
створила окремий орган – Компенсаційну комісію - The 
United Nations Compensation Commission (UNCC). 
Компенсаційна комісія була створена із спеціальною
функцією отримання коштів від уряду Іраку, які, у
свою чергу, були використані для врегулювання
претензій. 

 Рада Безпеки ООН засудила дії Іраку як порушення
міжнародного миру та безпеки, згідно з вимогами
статуту ООН, та вказала, що Ірак є відповідальним за
шкоду, втрату чи травмування.



Звіти Компенсаційної комісії ООН (основні аспекти)

Тож, згідно проаналізованих звітів Компенсаційної комісії, можна
зауважити, що заявники вважали, що довкіллєва шкода, 
виснаження природних ресурсів і підвищені ризики для громадського
здоров’я були спричинені, в першу чергу:

 випуском та переміщенням повітряними масами забруднюючих
речовин, що спричинені горінням сотень нафтових свердловин в
Кувейті через дії бійців Іраку; 

 численними ріками та озерами нафти, утворені знищенням
нафтових свердловин, що не були підпалені; 

 випуском іракськими військовими мільйонів барелів нафти в море з
нафтопроводів, офшорних терміналів та нафтових танкерів; 

 втручанням в крихку екосистему пустелі та узбережжя, в
результаті переміщення військової техніки, солдатів, підсилене
будівництвом тисячі кілометрів військових траншей, замінування, 
розміщення складів зброї та інших фортифікаційних споруд;

 негативним впливом на довкілля через переміщення та поселення
тисяч біженців, які покидали Ірак і Кувейт в результаті
вторгнення Іраку до Кувейту.

 Відповідно до аналізу звітів Компенсаційної комісії :

 заяви групи “F” мусили бути підкріплені документами та іншими
достатніми доказами, що підтверджували обставини та обсяг
відшкодування заявленої шкоди, тому короткий опис шкоди
заявником не міг бути підставою для відшкодування. Заявники
повинні були надати достатні докази щодо обставин справи та
суми збитків чи видатків. Компенсація присуджувалася за
наявності достатніх доказів для підтвердження того, що шкода
чи втрати були прямим наслідком вторгнення Іраку та окупації
Кувейту. Екологічні втрати є складним питання, оскільки з
одного боку шкода не може бути повністю виправлена. 



Висновок

 Отож,  я окреслила, як висновок, деякі важливі напрямки роботи
зараз в Україні як на міжнародному так і на національному рівні.

 Так, на міжнародному рівні українські дипломати мають: 

 домагатися від ООН та Ради Безпеки відповідних резолюцій, які б
засуджували збройну агресію рф в Україні та створювали
допоміжний орган для відшкодування шкоди, завданої Україні, як
було здійснено на прикладі Компенсаційної комісії, яка була
створена внаслідок вторгнення та окупації Кувейта;

 дипломати повинні домагатися створення спеціального фонду
для виплат відшкодування Україні та іншим державам, юридичним
та фізичним особам, що постраждали від агресії рф. Наш сусід-
агресор також багатий на природні ресурси, частина від експорту
за які може фінансуватись Компенсаційний фонд для України, так
як Ірак виплачував компенсацію Кувейту від надходжень, 
отриманих від експортних продажів іракської нафти та
нафтопродуктів.

 На національному рівні:

 Україна, її державні органи, фізичні та юрдичні особи повинні
займатися активним збором доказів, ретельно зберігати дані
моніторингу стану довкілля, стану здоров’я, проведенням аналізу
впливів на довкілля, документуванням таких впливів, оцінюванням
шкоди у відповідності із загальноприйнятими методиками,
запозичення методологій моніторингу руйнації довкілля в справі
по Кувейту;

 вжиттям заходів до мінімізації чи повного усунення шкоди, 
завданої елементам довкілля чи природним ресурсам та збором
доказів щодо виконання таких заходів,;

 розробкою заходів до відновлення елементів довкілля та інші
необхідні заходи, що дозволяють в майбутньому бути готовими
до обгрунтування претензій до держави-агресора на
міжнародному рівні.





Дякую за увагу!!!


