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ЗАХИСТ ДІТЕЙ У ЗОНАХ КОНФЛІКТУ 

Сучасні події, що відбуваються в зонах конфлікту нам ясно 
показують нещастя і страждання дітей. Діти складають велику частину 
злочинів викрадення, зґвалтування, вбивства та багатьох інших 
злочинів, пов’язаних з порушенням прав дітей на життя, здоров’я, 
розвиток особистості та інше. 

З метою протистояння порушенню прав людини в межах місій 
ООН були створені організації, які грають важливу роль у захисті 
дітей від вразливих наслідків війни. 

Перш за все військові контингенти повідомляють про порушення 
прав дітей своїм колегам, відповідальним за збереження таких прав. 

Поліція ООН співпрацює з національною поліцією з метою 
проведення діяльності у сфері захисту дітей. До того, фахівці з 
судових справ спостерігають за дотриманням прав дітей, що закріплені 
на рівні національних законодавств. 

Керівник кожної миротворчої операції проголошує однією з 
пріоритетних цілей мирного процесу в зонах конфлікту саме права дітей. 

Таким чином, кожен з персоналу операцій з підтримання миру 
отримує підготовку з питань прав і захисту дітей під час конфліктів. 

Крім того, в межах місій ООН існують радники з питань захисту дітей. 
Ними є призначені на посаду в місіях спеціалісти з захисту прав 

дітей. В обов’язки таких спеціалістів входить нагляд за тим, щоб 
захист прав дітей був невід’ємною частиною зусиль та діяльності місії. 
Вони можуть також консультувати голову миротворчої місії у галузі 
прав дитини. Вони проводять навчання новоприбулих миротворців з 
питань прав дітей, яке має доповнити знання та навички з цього 
питання, отримані раніше до призначення миротворців на їх посади. 
Радники з захисту прав дітей стежать за ситуацією і повідомляють про 
найбільш серйозні порушення прав дітей. Встановлюючи діалог з 
тими, хто робить самі кричущі порушення прав дітей, радники 
відіграють першочергову роль у припиненні цих порушень. 

Відповідальні за захист прав дітей підрозділи операцій з 
підтримання миру не фінансуються місцевими адміністраціями. Така 
незалежність надає їм деяку свободу дій та можливість відігравати 
політичну роль на місцях.  

Проте, з іншого боку, на нашу думку, місцеві органи влади 
повинні нести відповідальність і надавати законодавчу та адміністративну 
підтримку організаціям з захисту прав дітей.  
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Навіть якщо захист прав дітей, що здійснюється Управлінням 
операцій з підтримання миру, очевидний та має власні позитивні результати, 
щоб бути дійсно ефективним, він повинен супроводжуватися зусиллями 
інших місцевих і міжнародних механізмів, які мають справу з захистом 
прав дітей. Необхідно створити мережу організацій для вирішення цієї 
проблеми в усіх всіх її аспектах для того, щоб розірвати порочне коло 
порушення прав дітей і закласти основи для стійкого миру у зонах конфлікту. 

Науковий консультант С. О. Книженко 
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ПОЛІЦЕЙСЬКІ МИРОТВОРЧІ ОПЕРАЦІЇ  
ТА ЖІНКИ-МИРОТВОРЦІ 

Поліція Організації Об’єднаних Націй грає важливу роль в 
забезпеченні миру і безпеки. 

Кожен день чоловіки і жінки поліції ООН зміцнюють і відновлюють 
безпеку патрулюючи громади, консультуючи поліцейських внутрішніх 
служб, забезпечуючи та дотримуючись міжнародних стандартів в 
галузі прав людини, а також відновлюючи та розвиваючи громадську 
безпеку і верховенство закону. 

Які є завдання поліції? 
Поліція ООН покликана: 
– надавати кваліфіковану допомогу 
– проводити оперативні оцінки 
– навчати і розвивати потенціал поліцейських приймаючої держави 
– сприяти поліцейським службам внутрішніх справ у стратегічному 

плануванні та наданні технічної підтримки. 
Міжнародна мережа Організації Об’єднаних Націй жінок-

поліцейських миротворців 
Міжнародна мережа ООН жінок-поліцейських миротворців об’єднує 

жінок в поліцейських, які працюють в операціях з підтримання миру, 
щоб показати, що жінки мають певну роль в глобальній світовій безбокі. 
Шляхом активного залучення і використання мережі, вони прагнуть щоб 
жінки миротворці мали права і в свою чергу, розширювали права і 
можливості інших. 

Жінки діють у всіх областях – поліцейській, військовій і цивільній 
і зробили позитивний вплив на миротворче оточення, як на підтримку 
ролі жінок у зміцненні миру так і на захист прав жінок. 

Науковий консультант Д. В. Полтавська 


