
Гуманітарний доступ під час збройних конфліктів: основні 

висновки 
 

 

Гуманітарна допомога відіграє ключову роль у порятунку життів, зменшенню страждань 

та захисті людської гідності під час збройних конфліктів чи інших кризових ситуацій. 

Основними її елементами є надання матеріальної (харчі, вода, одяг тощо) та логістичної 

(надання притулку, забезпечення транспортом тощо) допомоги людям в біді. На жаль, 

встановлення заборон та бар’єрів для надання гуманітарної допомоги з боку воюючих 

сторін стало трендом сучасних збройних конфліктів по всьому світу – в Азії, Африці, 

Європі, на Близькому Сході та в Латинській Америці. 

 

Історії відомі чимало випадків встановлення перешкод для гуманітарної допомоги та 

загрози безпеці гуманітарному персоналу в Боснії та Герцеговині, а також встановлення 

адміністративних блокпостів та прямі напади в Косово. Гуманітарним акторам також 

перешкоджають зміни в політиках та регулюванні, зокрема встановлення 

адміністративних заходів, які погіршують адекватний доступ до вразливих груп в М’янмі. 

Окрім цього, переважання політичних інтересів та перебіг конфліктів перешкоджають 

безперешкодному руху гуманітарних операцій в окремих ситуаціях, де безпосередні 

напади та інші безпекові виклики створюють загрози для гуманітарних працівників. 

 

Ці проблеми лише посилюються нестачею їжі та переміщенням населення під час 

збройних конфліктів, що породжує ще більший запит на гуманітарну допомогу для 

забезпечення потреб постраждалого населення. 

 

Ознайомлення з вище наведеною інформацією породжує запитання: яким чином 

міжнародне гуманітарне право регулює надання гуманітарної допомоги під час 

збройних конфліктів? 

 

Насправді, міжнародне гуманітарне право (також відоме як право війни – МГП) визначає 

чітку правову систему регулювання гуманітарної допомоги, яку буде розкрито в цьому 

короткому дописі. 

 

МГП визначає такі основоположні аспекти захисту гуманітарної допомоги:  

1. Воююча сторона, яка контролює певну територію, має обов’язок забезпечувати 

потреби населення цієї території, якщо такі потреби не забезпечуються 

державою, до якої належить така територія.  

2. МГП встановлює принципи, які регулюють доставку гуманітарної допомоги.  

3. МГП встановлює обов’язок дозволяти гуманітарну діяльність, коли цивільне 

населення є під загрозою голоду. 
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Окрім цього, надання гуманітарної допомоги також гарантується міжнародним правом 

прав людини (МППЛ). МГП та МППЛ доповнюють одне одного під час збройних 

конфліктів. Це проявляється, зокрема, в гарантуванні права на їжу, що включає обов’язок 

не перешкоджати доступу до гуманітарної допомоги. 

 

Яка роль неупереджених гуманітарних організацій? 

 

Гуманітарні організації можуть пропонувати свої послуги сторонам конфлікту, в тому 

числі щодо постачання гуманітарної допомоги. Таке право називають правом 

гуманітарної ініціативи, яким наділені організації, що в своїй діяльності керуються 

основоположними принципами гуманності, нейтральності, незалежності та 

неупередженості. 

 

Принципи нейтральності та незалежності підкреслюють необхідність уникати 

підтримування сторін конфлікту та здійснення діяльності автономно від будь-яких 

політичних чи військових інтересів сторін конфлікту. Принципи гуманності та 

неупередженості вимагають надання пріоритету в гуманітарній допомозі лише на 

підставі потреб населення, без будь-якої дискримінації залежно від раси, кольору шкіри, 

релігії, статі тощо. До тих пір, поки організація дотримується таких принципів у своїй 

діяльності, гуманітарна діяльність за жодних обставин не може розглядатися як 

втручання у внутрішні справи чи підтримка сторони конфлікту. 

 

Додатково необхідно відмітити ключову роль гуманітарних організацій у забезпеченні 

сприйняття гуманітарної допомоги заінтересованими громадами. Громади можуть 

впливати на воюючі сторони з метою гарантування безпечного доступу до гуманітарного 

персоналу та можуть наглядати за ефективною доставкою гуманітарної допомоги. 

 

Коли та чому воюючі сторони повинні давати згоду? 

 

Відповідно до МГП, надання гуманітарної допомоги є можливим, якщо відповідні 

воюючі сторони надають свою згоду на це. Проте, право надавати чи не надавати згоду 

не є абсолютним та не може використовуватися в довільному порядку. 

 

Відмова у наданні згоди буде вважатися свавільною, якщо така відмова не є необхідною 

(відсутні інші альтернативи окрім відмови в гуманітарному доступі; як тільки 

появляються інші альтернативи, зникають підстави для відмови в гуманітарному 

доступі) чи пропорційною (рівень втручання в право на гуманітарну допомогу та 

наслідки відмови в гуманітарному доступі повинні постійно переглядатися). Наприклад, 

відмова в гуманітарному доступі буде вважатися свавільною, якщо її наслідком буде 

голод серед цивільного населення, що є порушенням міжнародного права. 

https://www.refworld.org/pdfid/4538838c11.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=31FCB9705FF00261C1258585002FB096#_Toc44265159
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=31FCB9705FF00261C1258585002FB096#_Toc44265159
https://www.eda.admin.ch/dam/eda/en/documents/aussenpolitik/voelkerrecht/Human-access-in-sit-of-armed-conflict-manual_EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Oxford%20Guidance%20pdf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Oxford%20Guidance%20pdf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Oxford%20Guidance%20pdf.pdf


Таким чином, у відмові в наданні доступу необхідно чітко вказувати на тривалість, 

територію та послуги, які обмежуються відповідно до поважних причин. Подібно, 

встановлені обмеження не можуть бути нерозумними, непередбачуваними чи 

недоречними. 

 

Консультації з зацікавленими сторонами, проведені «Женевським закликом», показали, 

що окрім міркувань безпеки, воюючі сторони відмовляють в гуманітарному доступі 

через недотримання відповідними організаціями гуманітарних принципів. Помилкове 

сприйняття гуманітарних працівників як таких, що працюють з порушенням 

гуманітарних принципів посилює вороже ставлення до гуманітарної діяльності та 

збільшує рівень нагляду за нею. Зокрема, брак довіри та враження про упередженість 

можуть виникати через відсутність консультацій з відповідними воюючими сторонами 

та ігнорування їхньої ролі в реальному житті. 

 

Ви можете запитати себе: навіщо воюючим сторонам надавати згоду?  

 

1. По-перше, це надає їм можливість виконати своє зобов’язання щодо допомоги 

населенню, яке вони прагнуть представляти.  

2. По-друге, в багатьох контекстах місцева влада співпрацює з воюючими 

сторонами, відповідно з боку воюючих сторін є бажання та готовність подавати 

себе «командними гравцями», щодо подолання наслідків збройного конфлікту 

чи іншої кризи шляхом надання дозволу для здійснення гуманітарної діяльності.  

Переговори щодо дотримання та поваги до гуманітарних норм, що передбачає надання 

доступу до гуманітарної допомоги, може відігравати важливу роль у сприянні 

подальшим мирним переговорам, як наприклад Угода 2009 року між урядом Філіппін та 

Ісламським фронтом визволення Моро. 

 

Яка роль воюючих сторін після надання згоди? 

 

1. Вони мають обов’язок дозволяти та полегшувати швидкий та безперешкодний 

рух гуманітарної допомоги, а також свободу пересування гуманітарного 

персоналу.  

2. Для того, щоб успішно виконати вищенаведений обов’язок, воюючі сторони 

повинні прийняти відповідні адміністративні заходи (процедури в’їзду та 

сертифікації тощо).  

Воюючі сторони повинні поважати та захищати гуманітарну діяльність, в тому числі 

забезпечувати безпеку гуманітарних працівників та захищати гуманітарні об’єкти від 

знищення чи розграбування. 

 

Додатково, воюючі сторони можуть встановлювати певні заходи контролю за 

гуманітарною діяльністю, в тому числі перевірку виключно гуманітарного характеру 
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діяльності, визначати маршрути доставки, а також встановлювати стандарти охорони 

здоров’я та безпеки. 

 

Такі заходи контролю  ніколи не повинні використовуватися для того, щоб ускладнити 

доставку допомоги, підважити гуманітарні принципи діяльності, чи піддати загрозі 

безпеку населення. Якщо ж заходи контролю запроваджуються з такою метою, їх ефект 

на практиці може фактично дорівнювати відмові в здійсненні гуманітарної діяльності, а 

право надавати/не надавати згоду змішується з правом встановлювати заходи 

контролю. 

 

Заключні положення 

 

Базуючись на вище досліджених питаннях, важливо підкреслити основні рекомендації 

воюючим сторонам для полегшення гуманітарної діяльності та забезпечення отримання 

допомоги тими, хто цього найбільше потребує. Такі рекомендації включають наступне: 

• Уникайте змішування права надавати/не надавати згоду з правом встановлювати 

певні заходи контролю за гуманітарною діяльністю.  

• Використовуйте заходи контролю лише з легітимною метою та не встановлюйте 

надмірних адміністративних бар’єрів для гуманітарної діяльності. 

• Наскільки можливо, захищайте гуманітарну діяльність шляхом: 

o визначення в координації з гуманітарними працівниками безпечних 

шляхів доступу до населення та доставки допомоги; 

o захисту гуманітарних працівників від наслідків використання зброї, в тому 

числі мін, мін-пасток чи інших вибухових об’єктів; 

o захисту гуманітарних об’єктів від зловживань, розграбувань та знищення. 

• Поважайте та не підважуйте гуманітарні принципи роботи організацій, зокрема 

принципи гуманності, нейтральності, неупередженості та незалежності.  

• З метою посилення відчуття обов’язку забезпечувати потреби цивільних в ході 

збройних конфліктів, приймайте на себе зобов’язання щодо: 

o гуманітарної допомоги 

o усунення нестачі їжі  

o сприяння доступу до медицини та освіти   

o діяльності по розмінуванню  

 

З іншого боку, гуманітарні організації можуть приймати певні заходи для збереження 

свого мандату, діяльності та персоналу, в тому числі:  

• Дотримуватись гуманітарних принципів через реагування на потреби 

цивільних на територіях під контролем воюючих сторін  

• Розбудовувати довіру та сприйняття з боку громад та працювати прозоро, у 

відповідності з принципами гуманності та неупередженості 
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• Проводити довготривалу, послідовну та активну гуманітарну роботу з 

відповідними воюючими сторонами для забезпечення їх згоди на здійснення 

гуманітарної діяльності  

Забезпечувати конфліктно-чутливе впровадження гуманітарних програм 

https://cdn.odi.org/media/documents/7968.pdf

