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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. 
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Всебічне врахування гендерних аспектів на всіх етапах операцій з 
підтримання миру повинно бути керівним принципом політики 
гендерної рівності в миротворчих операціях. 

Науковий консультант О. В. Чорноус 
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ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ УЧАСТІ ПОЛІЦІЇ  
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Умови залучення співробітників поліції Німеччини для виконання 
інтернаціональних завдань відрізняються від використання сил 
бундесверу. Той факт, що деякі частини поліції використовуються за 
межами національних кордонів, вже вартий уваги, оскільки завдання і 
повноваження поліції залежать як з територіальної так і правової точки 
зору від інтересів держави. Згідно Основного закону питання, 
пов’язані з поліцією, є справою земель. Участь у миротворчих місіях, 
будучи частиною програми розвитку міжнародних відносин 
відповідно до ст. 32 Основного закону, належить до компетенції 
федерації. На відміну від військового розгортання за кордоном, яке 
потребує згоди парламенту, рішення щодо участі поліції приймає 
федеральний уряд. Оперативне застосування поліції за кордоном та її 
дії повинні бути узаконені виконавчою владою.  

Федеральна поліція може використовуватися «для виконання 
поліцейських або інших невійськових завдань в рамках міжнародних 
заходів» за кордоном відповідно до § 8 (1) Закону про федеральну 
поліцію. Закон передбачає, що такі операції здійснюються «на 
прохання» міжнародних організацій, таких як ООН, ОБСЄ, ЄС, і за які 
вони несуть відповідальність. Участь німецької поліції в операціях за 
кордоном регламентується міжнародним мандатом. Винятком в цьому 
випадку є Німецька поліцейська проектна команда (GPPT), яка була 
створена для формування афганської поліції. Цей проект ґрунтується 
на двосторонній угоді між країнами. 

Участь федеральної поліції в міжнародних місіях з врегулювання 
криз та запобігання конфліктам стала її довгостроковим завданням. На 
початку в зарубіжних місіях були задіяні тільки співробітники 
Федеральної прикордонної служби, а з 1994 року також службовці 
Федерального управління кримінальної поліції і поліції земель. 
Тривалість роботи в місії, як правило, один рік. Набір ґрунтується на 


