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3. Зняття загострення ситуацій за допомогою таких засобів, як 
беззаперечне припинення спалахів вогню. 

4. Створення можливих зв’язків між сторонами, які не мають 
дипломатичних відносини. 

5. Участь у миротворчій діяльності (надання гуманітарної, 
невідкладної медичної допомоги, допомоги переміщеним особам), 
інформування спільноти про збереження запасів води, електропостачання 
і т.д.). 

6. У миротворчій місії ООН надається допомога з обміну 
військовополоненими, ремонту місцевої інфраструктури і розмінування 
мінних полів. 

Науковий консультант К. В. Юртаєва 
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ЖІНКИ В МИРОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Жінки задіяні в різних сферах професійної діяльності – поліції, 
Збройних силах, цивільних організаціях, здійснюють позитивний вплив на 
миротворче середовище, як шляхом підтримання ролі жінок у зміцненні 
миру, так і захисту прав жінок. Загалом жінки і чоловіки сприймають 
конфліктні ситуації по-різному, а тому по-різному розуміють, що таке 
мир. У різних проявах операцій з підтримання миру жінки-миротворці 
довели, що вони можуть виконувати ті ж завдання, за тими ж стандартами 
і правилами, у тих же самих важких умовах, як і їх колеги-чоловіки.  

План з гендерних питань і миротворчої діяльності для Департаменту 
операцій з підтримання миру відображений в резолюції Ради Безпеки 1325 
(2000), яка стала першою резолюцією за рішенням непропорційного і 
унікального впливу збройних конфліктів на жінок. Метою даної резолюції 
є не тільки збільшення кількості жінок, які перебувають в лавах Збройних 
сил, але й врахування гендерних факторів шляхом досягнення більшої 
чутливості до психотравмуючих факторів, які викликає війна щодо 
чоловіків і жінок. 

Збільшення набору жінок має вирішальне значення для: розширення 
прав і можливостей жінок у взаємодії з місцевою громадою; вирішення 
конкретних потреб жінок з числа колишніх бійців в процесі демобілізації і 
реінтеграції в цивільне життя; сприяння в розширенні участі жінок в 
складі миротворчих сил для стабілізації конфліктних ситуацій в 
суспільстві; одержання об’єктивних думок від представниць, які пережили 
насильство за ознакою статі. 
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Нозіпхо Дженьюері-Барділл з Південної Африки, спеціальний радник 
ООН, виділив три фактори, які надають перевагу жінкам-миротворцям, 
порівняно з чоловіками. По-перше, вони менш агресивні. «Жінки тяжіють 
до менш насильницьких способів розв’язання конфліктів. Якщо є вибір, 
жінки обирають життя», – сказала вона. По-друге, жінки, як правило, 
мають кращий підхід до примирення конфліктуючих сторін. По-третє, 
коли доходить до насильства щодо жінок, жінки-миротворці мають 
перевагу при взаємодії з жертвами, адже ті підсвідомо більше виявляють 
довіру до осіб жіночої статі. 

Для досягнення стійкого миру і безпеки, всі члени суспільства 
повинні бути рівні з точки зору можливостей, прийняття рішень і участь в 
їх забезпеченні. 

Науковий консультант І. М. Охріменко 
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ІНТЕРПОЛ 

Інтерпол – це вторинне ім’я Міжнародної організації кримінальної 
поліції. Інтерпол покликаний сприяти найбільш масштабним 
можливостям взаємної допомоги між силами кримінальної поліції 
країн учасників, створювати і розвивати інститути, які можуть сприяти 
попередженню і припиненню міжнародної злочинності. Центральний 
офіс знаходиться в Ліоні, Франція, це єдина поліцейська організація, 
яка охоплює всю земну кулю. 

Робота Інтерполу визначається загальними положеннями. 
Організації суворо заборонена діяльність політичного, військового, 

релігійного чи расового характеру. 
Діяльність Інтерполу базується на протидії наступним категоріям 

міжнародної злочинної діяльності: тероризму і злочинам проти людей 
і майна, включаючи злочини проти дітей, торгівлі людьми, незаконній 
міграції, крадіжці автомобілів і творів мистецтва; злочинам у сфері 
економіки, фінансів, і комп’ютерним злочинам, а також банківському 
шахрайству, відмиванню грошей, корупції і фальсифікації; незаконному 
обігу наркотиків, злочинним організаціям, у тому числі з організованій 
злочинності. Інтерпол керується Генеральним секретаріатом під 
керівництвом Генерального секретаря, який призначається на посаду 
строком на п’ять років Генеральною Асамблеєю. 


