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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 
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в Женеві, Швейцарія, є місцем, де приймаються важливі спільні 
рішення. Сьогодні президент даної організації – доктор Жоанр Лію. 

Істотним показником фінансової незалежності «Лікарів без 
кордонів» є підтримка організації з боку фізичних осіб. Організація 
прагне діяти ефективно і мінімізує кошти на адміністративні витрати. 

Слід відзначити, що у 2016 році медичними бригадами «Лікарів 
без кордонів» було проведено більше ніж 8 мільйонів амбулаторних 
консультацій, прийнято 194.400 новонароджених немовлят, вилікувано 
більш ніж 2.1 мільйонів хворих на малярію, надано більше 200.000 
консультацій щодо психічного здоров`я, зареєстровано 229.900 осіб 
хворих на ВІЛ-інфекцію, котрі знаходяться під медичною опікою, 
проведено більше ніж 81.700 хірургічних операцій, вилікувано 46.900 
хворих на холеру і зроблено приблизно 1,5 мільйона щеплень проти 
малярії та більше ніж 75.100 проти менінгіту. Організація виявила 
активність у запобіганні конфліктів у Сирії, Південному Судані, 
Центральноафриканській Республіці, Демократичній Республіці Конго, 
Пакистані, Ємені, Іраку і Афганістані. 

В Брюсселі, Парижі, Амстердамі, Барселоні та Женеві є 5 
оперативних центрів, які вирішують коли, де і яка потрібна медична 
допомога. Представництва організації в різних країнах світу 
співпрацюють з цими оперативними центрами для того, щоб 
укомплектовувати персонал і зібрати кошти, необхідні для надання 
медичної допомоги. Крім того, три спеціалізовані медичні центри – 
Епіцентр, Аедес і Хелснет – співпрацюють з організацією з метою 
надання експертної допомоги у складних медичних питаннях. 

Кожен має право на отримання невідкладної медичної допомоги. 
«Лікарі без кордонів» забезпечує надання високоякісної медичної 
допомоги всім, хто її потребує. Протягом багатьох років свого 
існування ця організація отримала безліч престижних нагород, що є 
підтвердженням визнання її медичної гуманітарної діяльності. 

Науковий консультант В. С. Селюков 
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МІСІЇ ООН ЯК ГАРАНТ МИРУ 

Миротворча місія є однією з форм військової місії ООН. Проте, не 
слід її порівнювати з місією спостерігачів і операцією за участю 
миротворчих сил. У відповідній резолюції Ради Безпеки ООН 
зафіксовані завдання місії (характер, обсяг та тривалість). Місія ООН з 


