
Заява ЮНЕСКО внаслідок ухвалення резолюції  

Генеральної Асамблеї ООН стосовно України 

 

3 березня 2022 року 

 

Відповідно до Резолюції про агресію проти України, ухваленої 

Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, та у світлі 

нищівної ескалації насильства, ЮНЕСКО висловлює глибоку 

стурбованість подіями в Україні та працює над оцінкою збитків у сферах 

своєї компетенції (зокрема, у сфері освіти, культури, спадщини та 

інформації), а також над запровадженням заходів з надання невідкладної 

підтримки. 

 

Резолюція ГА ООН підтверджує першорядну важливість Статуту ООН і 

відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності 

України в її міжнародно визнаних кордонах, а також вимагає, щоб “Російська 

Федерація негайно припинила застосування сили проти України”. 

 

Генеральний директор Одрі Азуле повністю погоджується зі вступною 

промовою Генерального секретаря на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї, 

під час якої він сказав, що “ця ескалація насильства, що призводить до загибелі 

мирних жителів, у тому числі дітей, є абсолютно неприйнятною”. 

 

Крім того, Генеральний директор закликає “охороняти українську культурну 

спадщину, яка є свідченням багатої історії країни, та включає сім об’єктів 

Всесвітньої спадщини, зокрема у Львові та Києві; міста Одесу та Харків, що є 

членами Мережі творчих міст ЮНЕСКО; національні архіви, деякі з яких 

включені в Реєстр ЮНЕСКО «Пам'ять світу»; місця вшанування пам’яті жертв 

трагедії Голокосту”. 

 

“Ми повинні берегти цю культурну спадщину як свідчення минулого, але 

також як вектор миру на майбутнє, яке міжнародне співтовариство має 

захищати та зберігати для майбутніх поколінь. Також задля захисту 

майбутнього навчальні заклади повинні вважатися святинями”. 

 

В рамках своїх повноважень ЮНЕСКО вимагає негайного припинення 

нападів на цивільні об’єкти, такі як школи, університети, меморіальні об’єкти, 

культурні та комунікаційні інфраструктури, і висловлює жаль з приводу жертв 

серед цивільного населення, зокрема студентів, викладачів, художників, 

науковців та журналістів. До них належать жінки і діти, особливо дівчата, які 

постраждали внаслідок воєнного конфлікту та переміщення. 

 

Що стосується освіти, резолюція 2601, прийнята Радою Безпеки ООН у 2021 

році, зазначає, що держави-члени ООН повинні “запобігати нападам і загрозам 

нападів на школи та забезпечувати захист шкіл і цивільного населення, 



пов’язаного зі школами, включаючи дітей та вчителів під час збройних 

конфліктів, а також на постконфліктному етапі”. Резолюція Генеральної 

Асамблеї від 2 березня висловлює серйозну стурбованість повідомленнями 

про напади на цивільні об’єкти, включаючи школи. У зв’язку з цим ЮНЕСКО 

рішуче засуджує напади на освітні заклади, внаслідок яких за минулий 

тиждень було пошкоджено щонайменше сім закладів, у тому числі напад 2 

березня на Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. 

 

Загальнодержавне закриття шкіл та навчальних закладів торкнулося всього 

населення шкільного віку – 6 мільйонів школярів у віці від 3 до 17 років і понад 

1,5 мільйона студентів у вищих навчальних закладах. Ескалація насильства 

перешкоджає захисній ролі освіти, і вплив може бути далекосяжним, у тому 

числі в сусідніх країнах. 

 

У сфері культури ЮНЕСКО наголошує на зобов’язаннях міжнародного 

гуманітарного права, зокрема Гаазької конвенції про захист культурних 

цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року та двох протоколів до неї 

(1954 і 1999 років), утримуватися від заподіяння шкоди культурним 

цінностям, і засуджує всі напади та пошкодження, завдані культурній 

спадщині в усіх її формах в Україні. ЮНЕСКО також закликає до 

імплементації в повному обсязі Резолюції 2347 Ради Безпеки ООН. 

 

У зв’язку з цим ЮНЕСКО висловлює серйозну стурбованість збитками, 

завданими місту Харків, що визнане Творчим містом ЮНЕСКО у сфері 

музики, та історичному центру міста Чернігів, що входить до Попереднього 

списку Всесвітньої спадщини України. ЮНЕСКО глибоко шкодує про 

пошкодження творів видатної української художниці Марії Примаченко, 

ювілей якої відзначався в рамках визначних дат ЮНЕСКО у 2009 році. 

 

ЮНЕСКО також засуджує напад на меморіал Голокосту в Бабиному Яру 
- місце одного з найбільших масових розстрілів євреїв під час Другої світової 

війни, і закликає поважати історичні місця, цінність яких є незамінною для 

освіти та пам’яті людства. 

 

З метою запобігання нападам, ЮНЕСКО, у тісній координації з українською 

владою, працює над тим, щоб якомога швидше позначити ключові історичні 

пам’ятники та місця по всій Україні відмітною емблемою Гаазької конвенції 

1954 року, що є міжнародно визнаним сигналом для захисту культурних 

пам’яток спадщини у випадку збройного конфлікту. Крім того, ЮНЕСКО 

звернулася до української влади з метою організації зустрічі з директорами 

музеїв по всій країні, щоб допомогти їм реагувати на нагальні потреби щодо 

збереження музейних колекцій та культурних цінностей. У співпраці з 

UNITAR/UNOSAT ЮНЕСКО буде продовжувати моніторинг збитків, 

завданих об’єктам культурної спадщини шляхом аналізу супутникових 

знімків. 



У сфері доступу до інформації та свободи слова, ЮНЕСКО нагадує про свою 

попередню заяву, в якій наголошується на зобов’язаннях в рамках Резолюції 

2222 Ради Безпеки ООН щодо захисту працівників ЗМІ та пов’язаного з ними 

персоналу. Як далі зазначається в тій же резолюції, “медіа-обладнання та 

установки є цивільними об’єктами, і в цьому відношенні не можуть бути 

об’єктом нападу чи репресій, якщо вони не є військовими об’єктами”. 

У зв’язку з цим ЮНЕСКО глибоко стурбована повідомленнями про обстріли 

медіа-інфраструктури, включаючи обстріл головної телевізійної вежі Києва 

1 березня 2022 року, з численними повідомленнями про загибель, у тому числі 

принаймні одного працівника ЗМІ, а також випадки насильства проти 

журналістів і спроби обмежити доступ до Інтернету. 

У конфліктній ситуації вільні та незалежні ЗМІ мають вирішальне значення 

для забезпечення доступу цивільних осіб до інформації, яка може врятувати 

життя, а також для розвінчування дезінформації та чуток. 

На прохання групи країн-учасниць Конвенції 1972 року, Виконавча рада 

ЮНЕСКО проведе спеціальну сесію 15 березня “для вивчення впливу та 

наслідків поточної ситуації в Україні в рамках усіх сфер повноважень 

ЮНЕСКО”. 

 


