
 

 

Дата: 30 червня 2022 року | Пресреліз 

Підписання Односторонньої декларації про розширення безперешкодного надання 
гуманітарної допомоги — Грузинський національний легіон 

30 червня 2022 року в Києві Грузинський національний легіон підписав Односторонню 
декларацію, зобов’язавшись розширити безперешкодне надання гуманітарної допомоги 
цивільному населенню, постраждалому внаслідок збройного конфлікту в Україні.  

Командир Мамука Мамулашвілі розповів представникам організації «Женевський заклик» в 
Україні про існуючі та заплановані механізми гарантування Грузинським національним легіоном 
гуманітарного доступу для організацій, що надають допомогу, та надання безперешкодної 
гуманітарної допомоги цивільному населенню, яке постраждало внаслідок збройного 
конфлікту, з дотриманням визнаних принципів. Грузинський національний легіон зобов’язався 
дотримуватися правил, визначених міжнародним гуманітарним правом та правом у сфері прав 
людини, за підтримки «Женевського заклику» в Україні. «Женевський заклик» також 
здійснюватиме ретельний моніторинг дотримання таких правил. Пан Мамулашвілі зазначив: 
«Гуманітарна організація та всі сторони бойових дій повинні підтримувати діалог для 
оптимізації організації реагування на гуманітарні потреби. Ми зобов’язуємося віднині брати 
участь у такому діалозі та вживати застережних заходів для захисту гуманітарних 
працівників під час виконання ними завдань із надання допомоги мирному населенню». 

Підписання цієї Односторонньої декларації стало черговим заходом, спрямованим на зміцнення 
нормативно-правової бази, посилення захисту цивільного населення та забезпечення підтримки 
гуманітарних організацій, які працюють в Україні. «Закликаємо всі збройні сили, які беруть 
участь у конфлікті в Україні, ухвалити подібні документи та забезпечити їх виконання для 
посилення захисту цивільного населення та сприяння наданню допомоги», заявила Марі Лекін, 
очільниця Євразійського підрозділу.  

Грузинський національний легіон входить до складу Збройних сил України. Цей підрозділ 
об’єднує комбатантів із Грузії, України та інших країн та діє на всій території України.  

Із початку ескалації бойових дій у лютому 2022 року Управління ООН з координації гуманітарних 
справ (UNOCHA) зафіксувало понад 10 000 жертв серед цивільного населення. Згідно з оцінками 
UNOCHA, близько 15,7 млн людей потребують нагальної гуманітарної допомоги, серед яких 
3 млн дітей. Гуманітарний доступ значно погіршився, через що страждає велика кількість мирних 
громадян, особливо на сході країни, де відбуваються найзапекліші бойові дії, що унеможливлює 
задоволення життєво важливих потреб населення. Крім того, погіршення безпекової ситуації 
призвело до перебазування багатьох гуманітарних організацій, а замінованість територій і 
наявність вибухонебезпечних залишків війни у постраждалих від насильницьких дій регіонах 
перешкоджає доступу тисяч людей до гуманітарної допомоги. З огляду на це критично важливо 
забезпечити безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ для організацій, що надають 
допомогу.  



«Женевський заклик» є нейтральною, неупередженою та незалежною гуманітарною 
організацією, однією з провідних організацій у світі у сфері сталої гуманітарної взаємодії з 
різними збройними організаціями під час збройних конфліктів або інших обставин, які 
призводять до насильства, задля досягнення стійких поведінкових змін для покращення захисту 
цивільного населення в цілому. В Україні з 2017 року «Женевський заклик» очолює взаємодію у 
сфері гуманітарної допомоги з усіма збройними організаціями, незалежно від їхніх політичних, 
релігійних або економічних мотивів, та прагне залучити до гуманітарної роботи всіх сторін 
збройного конфлікту.  
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