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в Женеві, Швейцарія, є місцем, де приймаються важливі спільні 
рішення. Сьогодні президент даної організації – доктор Жоанр Лію. 

Істотним показником фінансової незалежності «Лікарів без 
кордонів» є підтримка організації з боку фізичних осіб. Організація 
прагне діяти ефективно і мінімізує кошти на адміністративні витрати. 

Слід відзначити, що у 2016 році медичними бригадами «Лікарів 
без кордонів» було проведено більше ніж 8 мільйонів амбулаторних 
консультацій, прийнято 194.400 новонароджених немовлят, вилікувано 
більш ніж 2.1 мільйонів хворих на малярію, надано більше 200.000 
консультацій щодо психічного здоров`я, зареєстровано 229.900 осіб 
хворих на ВІЛ-інфекцію, котрі знаходяться під медичною опікою, 
проведено більше ніж 81.700 хірургічних операцій, вилікувано 46.900 
хворих на холеру і зроблено приблизно 1,5 мільйона щеплень проти 
малярії та більше ніж 75.100 проти менінгіту. Організація виявила 
активність у запобіганні конфліктів у Сирії, Південному Судані, 
Центральноафриканській Республіці, Демократичній Республіці Конго, 
Пакистані, Ємені, Іраку і Афганістані. 

В Брюсселі, Парижі, Амстердамі, Барселоні та Женеві є 5 
оперативних центрів, які вирішують коли, де і яка потрібна медична 
допомога. Представництва організації в різних країнах світу 
співпрацюють з цими оперативними центрами для того, щоб 
укомплектовувати персонал і зібрати кошти, необхідні для надання 
медичної допомоги. Крім того, три спеціалізовані медичні центри – 
Епіцентр, Аедес і Хелснет – співпрацюють з організацією з метою 
надання експертної допомоги у складних медичних питаннях. 

Кожен має право на отримання невідкладної медичної допомоги. 
«Лікарі без кордонів» забезпечує надання високоякісної медичної 
допомоги всім, хто її потребує. Протягом багатьох років свого 
існування ця організація отримала безліч престижних нагород, що є 
підтвердженням визнання її медичної гуманітарної діяльності. 

Науковий консультант В. С. Селюков 
 
 

УДК 341.123 
В. О. ДЕГТЯРЬОВА 

Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна 

МІСІЇ ООН ЯК ГАРАНТ МИРУ 

Миротворча місія є однією з форм військової місії ООН. Проте, не 
слід її порівнювати з місією спостерігачів і операцією за участю 
миротворчих сил. У відповідній резолюції Ради Безпеки ООН 
зафіксовані завдання місії (характер, обсяг та тривалість). Місія ООН з 
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підтримання миру здійснюється тільки за згодою уряду країни і всіх 
сторін конфлікту. Війська ООН не виконують бойові завдання, але 
вони озброєні і уповноважені в певних ситуаціях використовувати 
свою зброю. Вони мають право захистити себе і забезпечити себе 
свободу пересування. До першочергових заходів миротворчої місії 
належать формування слідчих комісій, посередництво між 
конфліктуючими сторонами, звернення до міжнародного суду в Гаазі, 
створення підконтрольних ООН буферних зон, направлення 
спостерігачів під час проведення виборів, наприклад, як це було при 
проведенні референдуму в Східному Тиморі (МООНВТ).  

Миротворчі місії служать насамперед і дотепер для надання 
гуманітарної допомоги і контролю за припиненням вогню (наприклад, 
на Кіпрі), роззброєння сторін під час громадянських війн (як в 
Мозамбіку) або забезпечення процесу деколонізації (наприклад, в Новій 
Гвінеї). Місії є також важливим внеском в усунення причин виникнення 
біженців. При цьому миротворча місія діє як гарант миру або виконує 
поліцейські завдання Всесвітньої організації. До її завдань відноситься 
також підтримка державного управління або процесу демократизації. 

На думку заступника федерального уряду Німеччини Георга 
Штрайтера місії ООН є «незамінним внеском в справу встановлення і 
підтримання миру і безпеки у всьому світі… Зміцнення Організації 
Об’єднаних Націй залишається важливим зовнішнім політичним 
завданням Федерального уряду...». Німеччина сьогодні з вкладом в 168 
мільйонів євро в рік є третім найбільшим вкладником до бюджету 
Організації Об’єднаних Націй. Крім того, слід згадати ще 262 
мільйони євро в рік для миротворчих місій ООН.  

У сучасних миротворчих місіях успіх має весь спектр військових, 
поліцейських і цивільних ресурсів. Ставка робиться на попередження 
конфліктів і врегулювання кризових ситуацій цивільними засобами, 
такими як дипломатія, співробітництво в сфері розвитку та 
економічної політики. 

Науковий консультант Г. М. Сорокіна 
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ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ОСІБ ТА МІСІЇ ООН 

Збройні конфлікти, як правило, спричиняють багато жертв серед 
цивільного населення. Таким чином, Рада Безпеки доручила багатьом 
місіям з підтримання миру функцію захисту цивільних осіб від насильства. 


