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Генеральна Асамблея, що складається з одного делегата від 
кожної країни-члена, є вищим органом, який приймає рішення. 
Виконавчий комітет складається з 13 членів. 

Агенти Інтерполу не проводять арешти. Замість цього, організація 
посилає «червоні повідомлення», засновані на підставі ордерів, 
виданих країнами-членами, закликаючи до арешту і видачі конкретних 
приватних осіб. Інтерпол також видає ордери інших «кольорів»а саме: 
жовтий, щоб допомогти знайти зниклих безвісті, синій - збирати 
інформацію про незаконну діяльність, або на особистість людини, 
чорний, щоб запросити інформацію, необхідну для ідентифікації тіла, 
зелений, щоб попередити агентства про злочинців з однієї країни, які 
можуть скоїти додаткові злочини в інших країнах, і помаранчевий, 
щоб попередити правоохоронні органи про небезпеку від вибухівки і 
інших видів зброї. 

Науковий консультант Д. В. Полтавська 
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УЧАСТЬ ЖІНОК У МИРОТВОРЧИХ МІСІЯХ 

Історично у більшості людей сформувався стереотип, що жінки 
повинні залишатися вдома, щоб ростити дітей і готувати їжу. Проте 
сучасні жінки намагаються щосили зламати цю думку. Сьогодні жінки 
працюють практично у всіх сферах людської діяльності. Це стало 
прийнятним для всіх. Участь у місіях з підтримання миру не є винятком. 

Упередження є проблемою для жінок, які хочуть взяти участь в 
миротворчих місіях, в першу чергу, тому що забобони і стереотипи 
стосуються поблажливості або ставлять під сумнів їх професійні 
здібності. Переломний момент в історії миротворчої діяльності 
Організації Об’єднаних Націй стався 12 травня 2014 року, коли 
генерал-майор Крістін Лунд з Норвегії – перша жінка – була 
призначена, щоб служити в якості командувача підрозділами в 
операції Організації Об’єднаних Націй з підтримання миру – 
миротворчих сил ООН на Кіпрі. Це говорить про те, що жінки також 
можуть успішно брати участь в миротворчих місіях. В теперішній час 
жінки складають майже третину від загальної кількості персоналу, 
який працює в миротворчих місіях.  

Важливо, щоб людина знала, як зробити роботу, незалежно від 
того, чи така людина є чоловіком або жінкою. 
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Збільшення кількості жінок в миротворчих місіях має потенціал, 
щоб принести користь всім сторонам: місцевим жителям району місії, 
миротворчій місії, а також окремим миротворцям, як жінкам, так і 
чоловікам. Включення більш широкого спектру досвіду, можливостей 
і точок зору на всіх рівнях миротворчих місій відкриває можливість 
місіям бути більш чуйними і не так залежати від думки окремих груп. 
Тим не менш, важливо пам’ятати, що стать – не єдина важлива вісь 
ідентичності. Клас, раса, релігія, освіта, мова, етнічна приналежність, 
національність – все це має важливе значення у відношеннях між 
миротворцями та місцевими жителями. 

Науковий консультант А. В. Байлов 
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РОЛЬ ПОЛІЦІЇ З КРАЇН АФРИКИ В МИРОТВОРЧИХ 
ОПЕРАЦІЯХ 

Останніми роками неймовірно збільшилась як кількість 
поліцейських з країн Африки, задіяних в миротворчих операціях, так і 
кількість поліцейських-миротворців розміщених в Африці. Африканські 
країни розширили свій вклад в міжнародні миротворчі місії, як в ті, що 
проводяться ООН, так і в ті, що проводяться Африканським Союзом. 
Цей вклад країн Африки в міжнародний мир і безпеку несе в собі і 
можливості, і занепокоєння.  

Африканська поліція відіграє істотну роль на всіх рівнях 
миротворчих місій. Декілька африканських країн, а саме Нігерія і 
Сенегал, стали головними джерелами воєнізованих поліцейських 
підрозділів, сформованих на потребу миротворчих операцій, тому що 
вони навчені забезпечувати закон і порядок в нестійких ситуаціях. 
Африканські країни надають як поліцейських радників, так і рядовий 
склад поліції. Не дивлячись на очевидний факт того, що африканський 
вклад допомагає подолати проблеми в кількості поліцейських в місіях 
ООН, африканська поліція привносять потенційно корисні мовні 
навики і культуру до миротворчих місій, розвернутих в Африці. 
Африканські країни також підвищують регіональний миротворчий 
потенціал такими місіями як Місія Африканського Союзу в Судані 
(МAСС) і запропонованими формуваннями подібними Африканським 
резервним силам. Західні країни, неурядові організації і міжнародні 
установи мають ряд програм для підготовки африканських 


