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року, німецька участь в миротворчій місії ООН в Малі буде поступово 
скорочуватися. 

Обмеження використання вертольотів міністр закордонних справ 
Франк-Вальтер Штайнмаєр і міністр оборони Урсула фон дер Ляйєн 
обґрунтували в листі на ім’я Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, 
тим що бундесвер немає вільних вертольотів. Міністри повідомили, 
що «з технічних причин вертольоти можуть бути надані тільки до 
початку другої половини 2018». Вони вимагали «фінансових зобов’язань 
інших держав-членів [ООН], щоби забезпечити місію вертольотами». 
Раніше Нідерланди надавали вертольоти ООН для застосування. 

За даними агентства Рейтер, на даний час близько 550 німецьких 
солдатів розміщені на півночі Малі. Місія ООН включає в себе в 
цілому 15000 солдатів і поліцейських. Вони повинні забезпечити 
мирну угоду між центральним урядом і ісламістськими бойовиками. 
Досі близько 100 солдатів загиблі в рамках місії ООН. 

Науковий консультант І. М. Антонян 
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РОЗШИРЕНА ПІДТРИМКА МИРУ – ВОЄННА ДОКТРИНА 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

Сучасна доктрина Великобританії почала розроблятися з 1988 р, із 
закінченням «холодної» війни, коли вийшов документ «Операції по 
підтриманню миру», який вже уявляв з себе більш розширену 
кодифікацію традиційної миротворчості. Однак сьогоднішній підхід 
сформувався дещо пізніше, в 1994 р, з публікацією «Розширеного 
підтримання миру».  

Потрібно відзначити, що в сьогоднішній військовій доктрині 
Великобританії чітко простежується прихильність до блоку НАТО, 
зокрема акцентується увага на боротьбі з міжнародним тероризмом. 
Однак при цьому участь в операціях на користь миру або гуманітарних 
операціях не обмежується зоною відповідальності НАТО. У доктрині 
присутній наступна типологія військових дій: загальна війна, обмежена 
війна, регіональний конфлікт, громадянська війна, повстанські дії, 
тероризм. Завдання, які ставляться перед ЗС Англії, крім безпеки 
країни і регіону наступні: 

– підтримка британських інтересів в світі з метою зміцнення 
присутності за кордоном і посилення свого впливу; 
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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. 


