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– підтримання миру і проведення гуманітарних операцій – участь 
в операціях, відмінних від війни, метою яких є захист британських 
інтересів, а також підтримання міжнародного порядку і проведення 
гуманітарних заходів (останнє найбільш ймовірно під егідою ООН). 

У рамках доктрини виділяють 3 типи операцій – «підтримання 
миру», операції, які проводяться за згодою сторін на підтримку зусиль 
по встановлення миру і безпеки в областях потенційних і вже 
існуючих конфліктів; «розширене підтримання миру» з тими ж цілями 
зі згодою сторін, але в які швидко змінюються, і «примушення до 
миру» – відновлення миру між ворогуючими сторонами без згоди на 
втручання, можливість участі у військових діях. 

Таким чином, воєнна концепція Великобританії «Розширене 
підтримання миру» відобразила появу нового типу миротворчих 
операцій, які за своїми характеристиками займають проміжне 
становище між традиційним підтримкою миру і примусом до миру. 

Науковий консультант К. О. Чишко 
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МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДІТИ У КОНФЛІКТІ 

Чому захист дітей у центрі миротворчої діяльності? Конфлікти 
непропорційно зачіпають дітей. Багато дітей стають об’єктом 
викрадення, призову на військову службу, вбивства, нанесення каліцтв, 
а також численних форм експлуатації. Усі члени миротворчої місії, в 
тому числі військовослужбовці та співробітники поліції, відіграють 
певну роль у захисті дітей. Спеціальні консультанти в країнах, в яких 
конфлікт впливає на дітей найбільшою мірою, допомагають місії 
направити свої ресурси на вирішення цього конфлікту. Їх робота 
включає в себе: 

– Вирішення проблеми захисту дітей мирним та політичним шляхом. 
– Забезпечення захисту дітей як невід’ємна частина миротворчої 

місії. Це виконується шляхом актуалізації та консультування 
керівництва місії. 

– Навчання знов прибулих миротворців захисту дітей, що є 
обов’язковою умовою перед виконанням місії у повному обсязі. 

– Захист: консультант-захисник виступає в якості адвоката, 
посередника, а також радника керівництва місії з питань захисту дітей. 

– Моніторинг і звітність найбільш серйозних порушень по 
відношенню до дітей. 
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– Підтримка зв’язку з ЮНІСЕФ та іншими суб’єктами з питань 
захисту дітей для спостереження та реагування на окремі випадки. 

Цей діалог привів до підписання планів дій військових та озброєних 
груп і звільненню тисяч дітей-солдатів. З 2001 року Департамент 
операцій з підтримання миру (ДОПМ) надіслав радників з питань 
захисту дітей до таких країн, як Сьєрра-Леоне, Бурунді, Чад, 
Демократична Республіка Конго, Афганістан, Ліберія, Гаїті і Судан. 
«Діти довірливі, і їх довіру легко зрадити. Саме тому ми повинні надати 
їм особливий захист. Якщо ми не захистимо наступне покоління, всі 
наші зусилля по встановленню міцного миру будуть марними», – сказав 
Е. Ладсус, заступник Генерального секретаря ООН з миротворчих операцій. 
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ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЙ ООН  
ПРИ ЗАХИСТІ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ 

Діяльність Організації Об’єднаних Націй в наш час має важливе 
координуюче, стимулююче та орієнтуюче значення в міжнародній 
діяльності, особливо для всього світового співтовариства за сучасних 
жорстких зовнішніх зносин, відсутності взаємозгоди в направленості і 
характері зовнішньої політики держав-лідерів. Тому питання миротворчої 
діяльності даної організації є яскравим прикладом намагань підтримання 
світової безпеки та миру. 

В даний час всі миротворчі операції Організації Об’єднаних Націй 
зобов’язані вести роботу з питань захисту цивільного населення. Цю 
роботу слід вести в масштабах всієї місії. При цьому можна 
використовувати велику кількість невійськових інструментів, 
включаючи активну політичну інформаційно-пропагандистську 
діяльність, надання достовірної інформації та підтримання зв’язку з 
громадами. Багато місій надають національній владі допомогу у 
виконанні їхніх зобов’язань щодо захисту, в тому числі шляхом 
надання підтримки поліції, правоохоронним органам і службам 
безпеки, а також в здійсненні національних планів дій для забезпечення 
більш ефективного захисту дітей і вирішення проблем, пов’язаних з 
сексуальним насильством.  

У тих випадках, коли місії наділені чітким мандатом на 
забезпечення захисту цивільного населення, військові і поліцейські 
повинні грати в цій справі свою роль, в тому числі, при необхідності, 


