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Діяльність жінок у всіх сферах – у поліції, збройних силах і 
цивільних службах – надає позитивний вплив на проведення операцій 
з підтримання миру як в плані розширення ролі жінок в 
миробудуванні, так і з точки зору захисту прав жінок. 

У всіх областях миротворчої діяльності, жінки-миротворці 
довели, що вони можуть виконувати ті ж ролі, в тих же складних 
умовах, як і їх колеги чоловіки.  

У 2013 році відділи польової підтримки, операцій з підтримання 
миру і політичних питань реалізували проект «Подолання цивільного 
розриву в операціях з підтримання миру», щоб краще зрозуміти, що 
перешкоджає залученню, утриманню та просуванню жіночого 
персоналу на місцях. З урахуванням частки цивільного персоналу на 
місцях, що становить 53 % від загальної чисельності працівників 
Секретаріату ООН, збільшення числа цивільного персоналу жіночої 
статі в миротворчих операціях допоможе збільшити число співробітників-
жінок Організації Об’єднаних Націй у цілому. 

Чому важливо участь жінок у миротворчих операціях? 
Жінки-миротворці служать прикладом для місцевого населення, 

надихаючи жінок і дівчаток, які живуть у суспільстві, де часто домінують 
чоловіки, на боротьбу за свої права і участь у мирних процесах. 

Присутність жінок-миротворців може також: 
сприяти ослабленню конфлікту і протистояння; 
поліпшити можливості підтримки для місцевих жінок; 
служити рольовою моделлю жінкам у громадах; 
посилити відчуття захищеності у місцевого населення, в тому числі 

у жінок і дітей; 
розширити спектр професійних навичок в рамках миротворчої місії. 
Збільшення числа жінок необхідно для вирішення наступних 

завдань: 
розширення прав і можливостей жінок у приймаючій країні; 
проведення бесід з постраждалими від насильства на гендерному 

ґрунті;  
наставництво над жінками-кадетами в поліцейських і військових 

академіях; спілкування з жінками в суспільствах, де жінкам заборонено 
розмовляти з чоловіками. 
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Департамент операцій з підтримки миру відгукуючись на заклик 
всіх мандатів з питань жінок, миру і безпеки продовжує збільшувати 
чисельність жінок у складі миротворчих операцій та сприяти прийому 
на службу більшого числа жінок. Між тим основна відповідальність за 
збільшення кількості жінок у військових контингентах миротворчих 
сил лежить на окремих країнах, що надають війська і поліцейських. 

Науковий консультант Д. В. Полтавська 
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ЛІКАРІ БЕЗ КОРДОНІВ 

«Лікарі без кордонів» – міжнародна гуманітарна недержавна 
організація, яка була створена 22 грудня 1971 року в Парижі групою 
молодих лікарів, які мали за мету впровадження вільного доступу до 
отримання медичної допомоги, минаючи національні кордони. 
Організація надає екстрену медичну допомогу мільйонам людей, які 
опинилися в кризових ситуаціях і забезпечує поміч людям у разі 
виникнення катастрофічних ситуацій, таких як збройні конфлікти, 
епідемії, голод чи природні стихійні лиха в більше ніж 60 країнах 
світу., Організація також допомагає людям, відносно яких була 
проявлена дискримінація і зневага зі сторони лікарів місцевих систем 
охорони здоров`я. 

Перша миротворча операція «Лікарів без кордонів» була в 1972 році 
до Манагуа, столиці Нікарагуа, де волонтери даної організації допомогли 
запобігти руйнуванням, що виникли в результаті землетрусу. В 1974 
році, коли урагану Фіфі спричинив великі повені та загибель тисячі 
людей в Гондурасі, «Лікарі без кордонів» направили миротворчу місію 
для надання допомоги постраждалим від масового стихійного лиха. 

Завдяки керівництву Клода Мелхурета і Роні Браумена організація 
перетворилася в таку професійну структуру, якою вона є зараз. 
Починаючи з 1980 року відкрито офіси «Лікарів без кордонів» в  
28 країнах, де працюють 30.000 докторів, медсестер, логістів, експертів з 
водопостачання та санітарії, адміністраторів та інших кваліфікованих 
фахівців, які допомагають надавати медичну допомогу людям по 
всьому світу. Міжнародний офіс «Лікарів без кордонів», який знаходиться 


