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– Підтримка зв’язку з ЮНІСЕФ та іншими суб’єктами з питань 
захисту дітей для спостереження та реагування на окремі випадки. 

Цей діалог привів до підписання планів дій військових та озброєних 
груп і звільненню тисяч дітей-солдатів. З 2001 року Департамент 
операцій з підтримання миру (ДОПМ) надіслав радників з питань 
захисту дітей до таких країн, як Сьєрра-Леоне, Бурунді, Чад, 
Демократична Республіка Конго, Афганістан, Ліберія, Гаїті і Судан. 
«Діти довірливі, і їх довіру легко зрадити. Саме тому ми повинні надати 
їм особливий захист. Якщо ми не захистимо наступне покоління, всі 
наші зусилля по встановленню міцного миру будуть марними», – сказав 
Е. Ладсус, заступник Генерального секретаря ООН з миротворчих операцій. 

Науковий консультант К. В. Юртаєва 
 
 

УДК 341.123 
В. В. МАКУШИН 

Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна 

ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЙ ООН  
ПРИ ЗАХИСТІ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ 

Діяльність Організації Об’єднаних Націй в наш час має важливе 
координуюче, стимулююче та орієнтуюче значення в міжнародній 
діяльності, особливо для всього світового співтовариства за сучасних 
жорстких зовнішніх зносин, відсутності взаємозгоди в направленості і 
характері зовнішньої політики держав-лідерів. Тому питання миротворчої 
діяльності даної організації є яскравим прикладом намагань підтримання 
світової безпеки та миру. 

В даний час всі миротворчі операції Організації Об’єднаних Націй 
зобов’язані вести роботу з питань захисту цивільного населення. Цю 
роботу слід вести в масштабах всієї місії. При цьому можна 
використовувати велику кількість невійськових інструментів, 
включаючи активну політичну інформаційно-пропагандистську 
діяльність, надання достовірної інформації та підтримання зв’язку з 
громадами. Багато місій надають національній владі допомогу у 
виконанні їхніх зобов’язань щодо захисту, в тому числі шляхом 
надання підтримки поліції, правоохоронним органам і службам 
безпеки, а також в здійсненні національних планів дій для забезпечення 
більш ефективного захисту дітей і вирішення проблем, пов’язаних з 
сексуальним насильством.  

У тих випадках, коли місії наділені чітким мандатом на 
забезпечення захисту цивільного населення, військові і поліцейські 
повинні грати в цій справі свою роль, в тому числі, при необхідності, 
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за допомогою застосування сили. За визначенням це означає 
превентивне, попереджувальне і тактичне застосування сили для захисту 
цивільного населення, яке зазнає загроз фізичного насильства. Джерело і 
характер насильства не є визначальним фактором при прийнятті 
практичних дій: стрілецька зброя, мачете, саморобні вибухові пристрої – 
всі ці та інші засоби використовуються в відношенні цивільного 
населення будь-якими збройними суб’єктами. Місії повинні мати у 
своєму розпорядженні можливості та командні структури, що дозволяють 
приймати ефективні заходи реагування, а військовий і поліцейський 
персонал повинні виконувати накази з метою запобігання і стримування 
нападів на цивільне населення і його захисту від таких нападів. 

Досягнутий за останні роки прогрес у питаннях, що стосуються 
політики, правил застосування збройної сили і професійної підготовки, 
допомагає місіям забезпечувати захист цивільного населення. В той же 
час слід зазначити, що широка і загальна участь в місіях також має 
життєво важливе значення для їх ефективності та довіри до них. У 
держав-членів є можливості, які можуть сприяти підвищенню 
ефективності присутності на місцях, оцінки ризиків та інженерно-
технічного забезпечення, поліпшення комунікації і підвищення мобільності. 
Однак самі лише можливості держав-членів не є вирішальним фактором 
у можливості практичного надання такої допомоги Організації 
Об’єднаних Націй. Вони не повинні суперечити міжнародному 
законодавству з питань правил та заборон їх використання та застосування. 

Настав час, щоб виконати зобов’язання щодо запобігання 
конфліктів в якості основної функції Організації. Рішуча політична 
підтримка державами-членами зусиль Організації Об’єднаних Націй 
щодо запобігання конфліктів і здійснення посередництва може дати 
потужний сигнал про те, що глобальна система має намір скоротити 
масштаби збройних конфліктів. Це може зміцнити віру в здатність 
міжнародних організацій сприяти встановленню миру. Дана миротворча 
діяльність згодом стане ідеєю та потужним чинником для світового 
згуртування заради безпеки як окремої особи, так і світового суспільства. 

Науковий консультант О. О. Бондаренко 
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ЖІНКИ-МИРОТВОРЦІ: ЗРОСТАЮЧА СИЛА 

За останні сімдесят років Організація Об’єднаних Націй стала 
однією з основних миротворчих організацій, метою якої є врегулювання 


