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РОЛЬ ЖІНОК У МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ 

31 жовтня 2000 року ООН прийняла резолюцію про збільшення 
кількості жінок в міжнародних поліцейських місіях. Виконання 
операцій з підтримки миру при застосуванні гуманітарного підходу 
супроводжується зростанням участі жінок у лавах миротворців. 
Миротворчі операції ООН показали, що збільшення кількості жінок в 
поліції сприяло покращенню якості роботи. Дуже часто ті, хто 
потребує допомоги в країнах, де проводяться миротворчі операції, – 
діти і жінки, тому тут дуже необхідна допомога жінок-поліцейських. 

Діяльність жінок в усіх сферах – в поліції, збройних силах та на 
громадській службі – здійснює позитивний вплив на проведення 
миротворчих заходів. Дуже важливою є роль жінок з точки зору 
сприяння зміцненню миру і захисту прав жінок.  

В 1993 році кількість жінок складала 1 % міжнародних 
миротворчих сил. Сьогодні близько 125 000 жінок знаходиться в рядах 
миротворців (3 % – військові та 10 % – співробітники поліції). ООН 
підтримує активну участь жінок в поліцейських контингентах 
миротворців. Пошуки паритету серед працівників ООН різної статі є 
пріоритетом у роботі ООН. Департамент поліції ООН розпочав 
«глобальну акцію», завдання якої полягає у збільшенні кількості 
жінок-поліцейських, починаючи з 2014 року, до 20 % всіх 
миротворчих сил. 

Чому ж участь жінок в миротворчих операціях є такою важливою? 
Учасниці миротворчих місій слугують прикладом боротьби за свої 
права і зразком участі в мирних процесах для місцевого населення, 
перш за все для жінок і дівчат, які в більшості випадків проживають в 
суспільстві, де домінують чоловіки. 

Збільшення кількості жіночої частини місій є необхідним для 
вирішення таких завдань: для посилення ролі жінок у суспільстві; для 
створення можливості контакту миротворців з жінками приймаючої 
країни, де жінкам забороняється розмовляти з чоловіками; для 
проведення бесід з жертвами сексуального насильства; для надання 
допомоги курсантам-жінкам в поліцейських та військових академіях. 
Присутність жінок в миротворчих місіях також може посилити 
почуття безпеки серед жінок і дітей. 
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