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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. 
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Такий мандат часто розглядається як орієнтир для міжнародної 
спільноти і тих, кого миротворці намагаються захистити. Найчастіше 
саме вони оцінюють діяльність миротворців в якості захисників миру. 

Департамент операцій з підтримання миру (ДОПМ) і Департамент 
підтримки місій (ДПП) активно працюють щоб назавжди поліпшити 
свою ефективність у справі захисту цивільних осіб. Для цих цілей 
Організація Об’єднаних Націй (ООН) спільно зі своїми операціями з 
підтримання миру розробила теоретичну основу, яка має 
застосовуватися для захисту цивільних осіб. Організація також 
закликала до здійснення підчас миротворчих операцій всеосяжних 
стратегій та мобілізації всіх наявних ресурсів для захисту цивільних 
осіб. Крім того, Організація розробила навчальні курси щодо захисту 
цивільних осіб для персоналу в період підготовки до місій, а також для 
персоналу, який збирається прийняти активну участь у миротворчій 
діяльності. Курси розраховані на військовослужбовців, робітників 
поліції та цивільних осіб. 

Операції з підтримання миру стикаються з численними 
труднощами в здійсненні цього надзвичайно складного мандату. 
Миротворці часто покликані захищати цивільних осіб в жорстких 
умовах з обмеженими або недостатніми ресурсами. Часто, зміст 
операцій з підтримання миру розгорнуті в таких місцях, про які навіть 
нереально припустити думку про можливість захистити всіх цивільних 
осіб одночасно. Динамічний характер обстановки, в якій миротворці 
здійснюють свою діяльність, означає те, що ситуація в області безпеки 
може погіршитися дуже швидко. Часто ситуації, коли цивільні особи 
не були належним чином захищені мають широкий розголос. Проте, 
рідше йдеться про організовані зусилля і спільну відповідальність 
багатьох учасників. Захист цивільних осіб не є виключно 
відповідальністю миротворчих місій Організації Об’єднаних Націй. 
Функцію захисту цивільних осіб виконують також Рада Безпеки, 
Департамент операцій з підтримання миру, Департамент польової 
підтримки, а також країни, які надають війська і поліцейські сили, 
необхідні для миротворчих операцій. Рада безпеки визначає мандати 
щодо захисту цивільних осіб, Департамент операцій з підтримання 
миру і Департамент польової підтримки планують, розгортають і 
керують миротворчими операціями. Необхідно відмітити також 
миротворців, які виконують свої обов’язки у межах покладеного на 
них мандату, а також, перш за все, уряд приймаючої країни, який несе 
основну відповідальність за захист своїх громадян. У такому випадку, 
на нашу думку, діяльність поліції в контексті операцій з підтримки 
миру величезна, але цього недостатньо. Повинен бути розроблений 
дійсний механізм. Механізм, який буде розділяти відповідальність, 
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зусилля і результати серед всіх суб’єктів, які беруть участь в межах 
комплексного підходу до захисту цивільного населення. Крім того, 
спочатку широкі необхідні заходи повинні бути вжиті в галузі 
громадської безпеки та соціальної допомоги для встановлення стійкого 
миру і дотримання прав людини в зонах конфлікту. 

Науковий консультант С. О. Книженко 
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ГЕНДЕРНІ ПИТАННЯ ПІД ЧАС МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЙ 

Чоловіки і жінки сприймають конфлікти по різному і тому мають 
різні точки зору з питання, що таке мир. У визнання цих відмінностей, 
які відомі як гендерні аспекти, і у включенні жінок в усі миротворчі 
операції Об’єднаних Націй ключ до успіху мирних зусиль ООН. 

Як забезпечується гендерний паритет під час миротворчих 
операцій Об’єднаних Націй? Департамент операцій з підтримання 
миру (ДОПМ) має ряд можливостей поставити цю проблему на перше 
місце миротворчої діяльності. Концепція діяльності ДОПМ в області 
гендерних аспектів і забезпечення миру була закріплена в резолюції 
1325 (2000) Ради Безпеки. 

У резолюції було затверджено вжиття заходів, які спрямовані на 
задоволення потреб жінок і забезпечення їх участі у посередницьких і 
переговорних процесах. При цьому підкреслювалася важлива роль 
жінок у забезпеченні миру і наданні гуманітарної допомоги. 

Резолюція 1325 підкреслює значення гарантії рівноправної, повної 
і активної участі жінок в процесі попередження та розв’язання 
конфліктів, налагодження та забезпечення миру. Проте, на 
сьогоднішній день ситуація не є задовільною. Вона як і раніше 
характеризується труднощами і проблемами, особливо в постконфліктній 
фазі, оскільки потенційний внесок жінок у справу забезпечення миру 
тут обмежений. Причини цього можна спостерігати у виключенні 
жінок від участі у знаходженні рішень.  

Жінки можуть грати дуже важливу роль у попередженні 
конфліктів та забезпеченні миру, але дуже часто у них немає 
можливості брати участь у цих процесах. Жінки як і раніше не 
допускаються в політику. Під час мирних переговорів гуманітарні 
питання і плани мирного врегулювання часто вирішуються без участі 
жінок і не враховують їх інтереси і права. 


