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І. Резолюція Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека»:
передумови, досвід, рекомендації
1.1. Основні положення та актуальність Резолюції РБ ООН 1325
(2000)
1.1. Основні положення та актуальність Резолюції
21 рік тому, 31 жовтня 2000 року, була прийнята Резолюція Ради
Безпеки ООН № 1325, більш відома як резолюція «Жінки, мир,
безпека».
Хоча самій резолюції вже понад 20 років вона не застаріває. Рада
Безпеки ООН, активно її вдосконалює. На підтримку виконання цієї
резолюції у 2008-2019 роках було прийнято ще 9 резолюцій РБ ООН
під номерами: 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467, 2493.
Ці документи можуть жити лише тоді, коли їх філософія, ідеологія,
заклики до практичних дій знаходять відбиття в національному
законодавстві, політиці та щоденній практиці. Коли їх вивчають,
знають та втілюють у життя. Глобальні документи, документи
великих міжнародних організацій, які здаються далекими й іноді дуже
абстрактними, лише тоді працюють, тоді живуть, коли з паперів
переміщуються в політику та реальну діяльність.
Основними складовими успішності національних планів дій щодо
імплементації резолюції 1325 прийнято вважати:




співпрацю між урядом та громадянським суспільством;
наявність загального координатора плану; визначення систем
контролю і оцінки під час розробки концепції плану;
встановлення зв’язку між конкретними діями та чіткими цілями,
бюджетами та обов’язками.
Україна у лютому 2016 року, прийняла перший Національний план
дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир,
безпека» Він містив шість розділів, 10 завдань, 69 показників і 49
заходів. До реалізації Національного плану дій були залучені як
державні органи, місцеві органи влади, так і організації
громадянського суспільства, органи місцевого самоврядування. Серед
недоліків першого плану виділяли значний патерналізм (жінки
розглядаються здебільшого як представниці уразливих категорій та
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особи що потребують додаткового захисту), недостатню
представленість координаційних механізмів, але найбільшим
недоліком визначають його тотальну недофінансованість. Значна
частина передбачених заходів не мала фінансування, фінансувалась за
рахунок громадських організацій, або перекривалась виконанням
обов’язкових вимог інших норм права.
8 жовтня 2020 р Розпорядженням Кабінету Міністрів України
ухвалено Національного плану дій з виконання резолюції Ради
Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року.
Мінсоцполітики, як головний розробник другого для України
Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН
1325 „Жінки, мир, безпекаˮ, активно співпрацювало з Урядовою
уповноваженою з питань гендерної політики, центральними та
місцевими органами виконавчої влади, з міжнародними та
громадськими організаціями. Розробленню документу передувало
проведення консультацій у 9-ти областях України та низка
стратегічних сесій.
Особливістю імплементації Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 в
Україні є наявність місцевих планів дій, що важливо в умовах
децентралізації. Наразі вже розроблено та затверджено регіональні
плани дій або такі плани є частиною комплексних програм
соціального захисту населення, забезпечення гендерної рівності,
протидії гендерно обумовленому насильству у Дніпропетровській,
Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській
та Сумській областях.
Важливим акцентом у плані дій є врахування особливостей місцевих
планів дій та важливості залучення до їх реалізації об’єднаних
територіальних громад.
Зокрема, заходи місцевих планів дій мають:







враховувати регіональні особливості;
працювати на досягнення стратегічних цілей, визначених
Національним планом дій;
базуватися на основі системного та постійного аналізу статистичних
даних та інших джерел стосовно становища цільових груп, які
охоплює документ;
передбачати проведення моніторингу.
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Інтегрованим показником, що буде свідчити про успішність
національного плану дій в цілому, є місце України в Індексі ООН із
становища жінок, миру і безпеки. На сьогодні Україна посідає 105
місце із 167 країн світу.
Регіональні плани дій з реалізації Резолюції Ради Безпеки ООН 1325
„Жінки, мир, безпекаˮ до 2025 року мають стати живим і дієвим
інструментом для розширення участі жінок у секторі безпеки та
оборони, а також надання допомоги постраждалим від насильства,
пов’язаного з конфліктом. Чи стане він таким інструментом у значній
мірі залежить від того чи буде закладене до національного бюджету
достатнє фінансування та реалізації запланованих заходів на
обласному та місцевому рівні.
Чому ця Резолюція та Національні плани є важливими для нас?
Бо в них відзначається особлива важливість врахування потреб жінок
та дівчат у конфліктних ситуаціях та особлива вразливість жінок
перед негативними наслідками конфліктів; Рада Безпеки закликає
держави-члени ООН активно залучати жінок до прийняття рішень на
всіх рівнях в рамках національних, регіональних та міжнародних
інститутів та механізмів запобігання, регулювання та вирішення
конфліктів; Держави-члени ООН закликають включати гендерний
компонент в польові операції, зокрема активніше залучати жінок у
складі військових та поліцейських сил; протидія сексуальному
насильству під час конфліктів, збільшенню залученості жінок до
врегулювання конфліктних та пост-конфліктних ситуацій тощо.
Жінки протягом тривалого часу розглядалися під час війн і
конфліктів виключно як жертви, як потерпілі. Українське суспільство
було не готове сприймати жінок як рівноправних учасниць процесу,
надати їм не лише право на захист та реабілітація алей право на
участь у прийнятті управлінських рішень, рівноправну участь у армії
тощо.
Резолюція стала інституційною рамкою для інтеграції жінок до
безпекового сектору. Залучення жінок до прийняття рішень та
збільшення представлення жінок в армії та поліції значно підвищує
ефективність протидії ґендерно зумовленому насильству та покращує
врахування потреб жінок в ситуації конфлікту. Таким чином
відбувається перехід від патерналізму до рівноправ’я.
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У навчальних закладах сфери безпеки та оборони створюються
посади гендерних радників, прийнято закон щодо забезпечення
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження
військової служби у Збройних Силах України, розширено перелік
військових спеціальностей, які можуть займати жінки, а понад 27
тисяч жінок служать в Збройних Силах України.
На жаль попри формальне розширення списку військових
спеціальностей, існує неформальний опір збільшенню кількості жінок
в секторі безпеки та оборони, а серед керівного складу жінок майже
немає.
1.2. Участь жінок у миробудівництві: що для цього необхідно?
Україна стала першою країною світу, яка під час гарячої фази
військового конфлікту створила та виконує Національний план дій
для реалізації резолюції РБ ООН 1325.
Будівництво миру в Україні потребує жіночої участі та впливу.
Україна, незважаючи на складну ситуацію, докладає значні зусилля
для забезпечення рівноправної та всебічної участі жінок у
попередженні та вирішенні конфліктів, миротворчих процесів і
підтримці миру. Впровадження положень Резолюції 1325 «Жінки,
мир, безпека» залишається одним з найголовніших пріоритетів
українського Уряду.
Національний план "Жінки, мир, безпека" було затверджено 2016
року, на третій рік російської агресії, коли порушення права на життя,
свободу, безпеку та особисту недоторканність відбувається постійно,
коли кількість вбитих та поранених налічується тисячами, а число
внутрішньо переміщених осіб сягає майже двох мільйонів.
В той же час, доки російська агресія проти України не буде зупинена,
для більшості жінок на окупованих територіях «мир» та «безпека»
залишатимуться віддаленими, майже недосяжними поняттями.
Жінкам і надалі не вистачатиме захисту, вони житимуть у страху,
практично без жодної можливості звернення до суду, залишаючись у
скрутному економічному становищі та зазнаючи обмеження прав і
свобод.
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Утиски та порушення прав людини, скоєні в контексті російської
агресії проти України, які не обмежуються лише сексуальним
насильством, залишаються безкарними. Причина цього полягає,
зокрема, у тому, що частина території України досі залишається під
контролем незаконних збройних формувань, які підтримує Російська
Федерація.
Незважаючи на складні умови, Україні вдалося досягти значних
успіхів у забезпеченні гендерної рівності у миротворчих, безпекових
процесах та інституціях. Правоохоронні органи та миротворчі місії, в
повноваження яких входить захист мирних жителів, мають краще
визначати та враховувати потреби жінок. Тому наявність старших
радників з гендерних питань та захисту жінок є надважливою для
досягнення цієї мети.
Після ухвалення Резолюції 1325 відбулися зміни, в тому числі
розширення Мандата Резолюції 1325 і включення до нього більш
широких питань миру і безпеки, що стосуються жінок, включно з
ухваленням семи додаткових резолюцій про які ми говорили раніше.
Нинішні глобальні загрози складні і багатогранні, вони
безпрецедентно ускладнюють ландшафт безпеки. Зв'язок між
безпекою і економічною стабільністю добре доведений. Економічна
вразливість жінок підсилюється політичною нестабільністю. Тому
НАТО намагається активно підтримувати і посилювати взаємодію з
жінками у громадянському суспільстві для посилення голосу тих, хто
найбільше страждає від конфліктів.
Альянс прагне інституціоналізувати сталий діалог з тими
представниками громадянського суспільства, які працюють над
запобіганням і розв’язанням конфліктів, безпекою і наданням жінкам
більше впливу, від активістів на місцевому рівні до рівня
національної і міжнародної політики.
У 2016 році була створена Дорадча група громадянського суспільства
з питань жінок, миру і безпеки, яка є незалежною коаліцією жіночих
організацій, що представляють глобальну громаду тих, хто найбільше
страждає від нерівності і конфліктів. Ця група вимагає ширшого
розуміння безпеки і підтримує більш інклюзивний підхід до
розв’язання завдань оборони і безпеки.
Із збільшенням кількості резолюцій Жінки Мир Безпека за останні
кілька років ми також бачимо різке збільшення концентрації
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гендерного паритету – збільшення кількості жінок-військових в
національних збройних силах і серед учасників операцій.
Україна прагне виконувати завдання в сфері Жінки Мир Безпека,
прибираючи бар’єри, які стоять на заваді цілковитої участі жінок у
миробудівництві, та національних збройних силах. Проте ще значна
кількість запитань залишається не вирішеною. Традиційна роль
“Жінки берегині” що є частиною традиційного гендерного стереотипу
щодо жінок з одного боку сприяє позитивному сприйняттю жінок в
сфері миробудівництва з іншого боку значно ускладнює просування
питань участі жінок у збройних силах, та участь у процесах
перемовин.
Намагаючись повною мірою виконати завдання щодо Жінки мир
безпека в сфері залучення жінок до миробудівництва, ми повинні
уникати оцінки дієвості цих питань лише від гендерного паритету.
Часто вважають, що гендерний паритет може слугувати сурогатом
гендерної рівності і таким чином повністю відповідати вимогам
Резолюції 1325. Захоплення балансом цифр частково викликане тим,
що гендерний паритет набагато легше виміряти і тому набагато легше
зрозуміти. Результати гендерного паритету можна побачити на власні
очі. Над гендерним паритетом легко працювати і його легко досягати.
А широке запровадження гендерних підходів у всі сфери життя – це
інша, складніша справа. Саме за цієї причини, в рамках Резолюції
1325, ініціативи з гендерного паритету часто отримують більшу
підтримку.
Однак успіх залежить від сталих дій. Ці дії мають бути зосереджені як
на збільшенні кількості жінок, так і на практиці запровадження
гендерних підходів в усі сфери діяльності з Миробудівництва та
відновлення сталого миру.
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ІІ. Резолюція Ради Безпеки ООН 2250 «Молодь, мир, безпека»
2.1. Основні положення та актуальність Резолюції РБ ООН 2250
09 грудня 2015 року Радою Безпеки Об’єднаних Націй було прийнято
резолюцію №2250 «Молодь, мир, безпека», яка стосується
безпосередньо молодих людей, їх внеску у мир та вирішення
конфліктів. Цей документ виокремлює молодь як соціальну групу та
відзначає, що сучасне покоління молоді є найбільш чисельним з тих,
які коли-небудь існували, а також, що у більшості країн, де проходять
збройні конфлікти, молодь складає більшість населення. Резолюція
також звертає увагу на необхідності інклюзивного розвитку в якості
одного з ключових інструментів запобігання конфліктів та досягненні
стабільності.
Резолюція закликає звернути особливу увагу на захист прав молоді,
що можуть порушуватись в умовах збройного конфлікту, та
підвищити рівень участі молоді на всіх рівнях для розбудови миру у
суспільстві, а також попередження та вирішення конфліктів. В цьому
процесі також необхідно провести широке громадське обговорення за
участю представників молоді та спільні заходи з впровадження
відповідних документів в партнерстві з молоддю
Значення резолюції полягає в:










підтримує нову парадигму
забезпечує визнання і легітимність
створює впізнаваність
просуває представництво і участь молоді
сприяє розвитку партнерства
надає інструменти протидії насильницького
екстремізму
забезпечує науково обґрунтований підхід
забезпечує підзвітність
(1) Участь: держави повинні розширити представленість молоді в
прийнятті рішень на всіх рівнях через місцеві, національні,
регіональні та міжнародні інститути і механізми по запобіганню і
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вирішенню конфліктів. РБ повинна враховувати потреби молоді під
час своїх місій.
(2) Захист: уряди повинні забезпечити захист цивільного населення,
особливо молоді, в періоди збройних конфліктів і після, включаючи
захист від усіх форм сексуального та гендерного насильства. Країни
припинити безкарність, залучаючи до відповідальності за геноцид,
злочини проти людяності, воєнні злочини, що здійснюються щодо
цивільних осіб, включаючи молодь.
(3) Попередження: уряди повинні підтримувати участь молоді через
визнання і належну підтримку молодих людей в організації заходів по
попередженню насильства. Необхідно розробити молодіжну політику,
що сприяє конструктивному вкладу в зусилля з миробудівництва,
включаючи соціально-економічний розвиток. РБ ООН також закликає
всі відповідні сторони створити механізми для заохочення культури
миру і утримання молоді від будь-яких актів насильства.
(4) Партнерство: уряди встановлюють і посилюють партнерські
відносини з відповідними особами через:






розширення
політичної,
фінансової,
матеріально-технічної
підтримки агентств ООН, що беруть участь в просуванні миру,
розвитку і рівності;
розгляд рекомендацій і порад Комісії з миробудівництва щодо
способів залучення молоді під час і після конфлікту в процеси
розробки стратегій миростроительства;
залучення місцевих громад та розширення прав і можливостей
місцевого населення, включаючи молодь, сім'ї, жінок, релігійних,
культурних і освітніх лідерів, до протидії насильницькому
екстремізму і сприянню згуртованості та інтеграції суспільства.
(5) Повернення і реінтеграція в суспільство: Роззброєння,
демобілізація та реінтеграція (РДР) - це стратегії, які
використовуються в період після збройного конфлікту в якості одного
із способів досягнення стійкого миру. Йдеться про вилучення зброї у
воєнізованих угруповань (роззброєння), а також про розпуск їх
учасників (демобілізація) і їх реінтеграції в суспільство (реінтеграція).
Резолюція 2250 закликає всі беруть участь в РДР боку враховувати
вплив цих процесів на молодь, а також потреби молодих людей,
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порушених збройним конфліктом. Необхідно врахувати такі аспекти
як:





можливості і політику в галузі освіти
зайнятість
тренінги щодо запобігання маргіналізації молоді
просування культури світу РБ також закликає всі беруть участь
сторони створити механізми просування культури світу і утримання
молоді від будь-яких актів насильства.
Незважаючи на те, що держави-члени відповідають за реалізацію
резолюції на національному рівні, є багато шляхів для участі молоді
та організацій громадянського суспільства в цьому процесі,
починаючи з лідерства до співпраці з іншими зацікавленими
сторонами на місцевому, національному, регіональному і
глобальному рівнях.
У 2018 році в резолюції 2419 Ради Безпеки ООН був сформульований
заклик до забезпечення конструктивного і повного включення молоді
в узгодження і здійснення мирних угод і її більшого залучення до
ухвалення рішень на різних рівнях. У даній резолюції міститься
адресована Генеральному секретарю прохання представити доповідь
про здійснення обох резолюцій Ради Безпеки.
У 2020 році Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію 2535, в якій
вперше згадуються встановлені заходи, спрямовані на реалізацію
порядку денного з питань молоді, миру і безпеки (ММБ) в рамках
миротворчих операцій ООН.
2.2. Політика держави щодо залучення молоді громадської
активності
Впровадження резолюції в Україні відбувається через включення її
пріоритетів до національного законодавства, зокрема:





Національна молодіжна стратегія України до 2030 року
Державна соціальна цільова програми «Молодь України» на 2021–
2025 роки
Закон України “Про основні принципи молодіжної політики”.
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Національна молодіжна рада України у 2020 році проаналізувавши
стан імплементації цієї резолюції визначила наступні пріоритетні
рекомендації:
- Стратегії та державні, міські цільові програми повинні враховувати,
що питання безпеки молоді стосується не лише нівеляції впливу
конфлікту в Луганській і Донецькій областях, а і створення умов
захищеності в містах, далеких від лінії розмежування.
- Провести національне дослідження з моніторингу ситуації безпеки в
регіонах україни для дітей та молоді.
- Затвердити Національний план дій з виконання резолюції Ради
Безпеки ООН 2250 на період до 2022 року;
- Визнати роль молодіжних організацій має відігравати важливу роль
у зусиллях з розбудови та збереження сталого миру.
- Розробити та впровадити освітні програми з інклюзивним методом
для всіх груп. Зобов’язати відповідальні органи влади забезпечити їх
впровадження.
- Зробити обов’язковим подання щорічного звіту про стан виконання
Національного плану дій для узагальнення та інформування Кабінету
Міністрів України.
- Організувати контакти та комунікацію між молодими людьми з
підконтрольних та непідконтрольних та тимчасово окупованих
територій, для пошуку спільних рішень.
- Заохотити відповідні органи, міністерства, державних та місцевих
органів влади, щодо потреб молоді, молодих жінок, під час збройних
конфліктів та постконфліктних територій.
- Залучити молодь до процесу мирних переговорів, підвищити її роль
та будь-яких інших процесів розбудови миру, в тому числі в
імплементації мирних домовленостей оскільки цього вимагають
Резолюції та врахуванням локального контексту;
- Зобов’язати відповідальні за це департаменти державних обласних
адміністрацій, цивільно-військових адміністрацій, органів міського
самоврядування розробити локальні плани щодо імплементації
положень резолюцій Ради Безпеки ООН 2250.
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ІІІ. Офлайн та онлайн миротворчість
3.1 Діалог та комунікація як основа миротворчості
В новій моделі миротворчої діяльності роль діалогу як форми
вирішення і одночасно превенції конфлікту тільки зростає. Діалог як
спосіб і процес переходу від гострого конфлікту до стабілізації є не
тільки інструментом припинення насильницької, гострої фази. Він
також дає можливість узгодити новий політичний, управлінський та
економічний порядок денний, який визнаватиметься сторонами учасницями даного процесу. Крім того, діалог як складова частина
миротворчої
діяльності
дозволяє
почати
працювати
з
першопричинами конфлікту і стає фундаментом для більш
інклюзивного врегулювання конфлікту. Тому особливої важливості
набуває питання, хто бере в них участь, наскільки, на якому етапі і як
саме.
Традиційний підхід до переговорів у рамках миротворчих місій
фактично позбавляв голосу безліч груп. Такий формат обмежує
можливості тих, хто не брався за зброю, мати голос і впливати на
зміст мирних угод. Решта об'єднання, організації громадянського
суспільства і традиційно маргінальні групи, наприклад, жінки,
молодь, меншини та переміщені особи, нерідко виявляються
виключеними й ізольованими. Занадто часто такий підхід є
неофіційним підтвердженням того, що насильство ефективно, що
воно приносить бажані результати. Також він ставить питання про
легітимність досягнутих угод для більшості тих, хто мешкає на
території конфлікту. «Рішення про нас без нас», що застосовуються в
миротворчій діяльності, дуже часто ставали міною уповільненої дії в
майбутньому.
Застосування діалогового підходу дозволяє значно розширити
можливості й інструменти, оскільки:
• розширюється спектр обговорюваних питань, включно зі
структурними причинами конфлікту;
• опрацьовуються мирні угоди з більшим ступенем
легітимності;
• інклюзивна політична участь у майбутніх органах управління
стає ймовірнішою.
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Інклюзивніші моделі миротворчості, що включали діалогові
процеси як необхідний складник успішності, народжувалися в процесі
мирних переговорів навколо різних конфліктів від Південної Африки
до Північної Ірландії, від Гватемали до Малі, від Філіппін до Папуа Нової Гвінеї - Бугeнвіля. У всіх цих випадках активісти, які не брали
участі у військових діях, домоглися права на участь ширших верств
населення у процесах переговорів щодо визначення майбутнього
їхньої країни. По-різному їм вдалося вплинути на візії процесу,
формування порядку денного, досягнутості угод і їх здійснення. Хоча
найчастіше вони не знаходили підтримки від офіційних лідерів.
Лідери протиборних угрупувань нерідко вважають участь у процесі
сторонніх осіб недоречним, а іноді вбачають у ньому загрозу.
Інструментів, методів і підходів до побудови діалогового
процесу існує безліч. Відкритий і закритий формати, публічні акції
або акт інтервенції, використання традиційних форм або
переговорного формату. Усе це залишається на розсуд фасилітатора
самого діалогу. Але загалом ми можемо звести до кількох ключових
блоків використання діалогу в миротворчому процесі.
Представництво за допомогою багатосторонніх переговорів:
• Фасилітація багаторівневих переговорних процесів, які є
прикладом форумів із прийняття рішень щодо визначення
політичного майбутнього країни, громади, які в потенціалі отримують
офіційний статус.
• Багатосторонні переговори можуть у потенціалі створити
опції для виникнення нових політичних і громадських об'єднань, у
побудові й розвитку яких будуть використовуватися діалогові
інструменти.
• Переговорні структури використовують різні процедури для
відбору учасників переговорів, діалогу. Відповідно спрощується
можливість закріплення підзвітності як обов'язкової вимоги до всіх
сторін, залучених до процесу.
• При формалізації домовленостей використовуються
різноманітні процедури. Різноманітні інструменти та формати
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дозволяють більш гнучко та швидко добирати ефективні в
конкретному випадку інструменти.
Процеси консультацій, які супроводжують мирні переговори:
• Зазвичай підключаються організації громадянського
суспільства або його різні сектори, або організації в конкретних
регіонах або на місцях, які стають основою запуску та підтримки
діалогового процесу.
• Діалог дозволяє ефективніше дослідити та виявити
першопричини конфлікту й розробити рекомендації для їх
трансформації; сам процес може вплинути на порядок денний
офіційних переговорів і угоди за базовими принципами.
• Консультації можуть проходити на різних рівнях (місцевому,
регіональному або загальнонаціональному) і включати різні групи.
• Різноманіття суспільства означає, що групи-антагоністи
потенційно можуть стати учасниками одного й того ж процесу,
створивши можливості для вироблення спільного знаменника щодо
суперечливих питань, що може привести до практичних змін та
сприяти трансформації конфлікту і стосунків.
• У діалогу є потенціал виносити обговорення за межі
політичної еліти й робити їх надбанням громадськості, «відкривати»
таким чином процес для участі широких мас населення і сприяти
соціальному консенсусу з питань мирного процесу й мирних угод.
Пряма участь на місцевому рівні
• Залучає до участі всіх зацікавлених у можливості досягти й
втілити домовленості, іноді долучаючи до процесу тисячі учасників. •
Зазвичай реалізується в місцевому контексті й, як правило, має на
меті
встановлення
«прагматичного
миру»
між
членами
взаємозалежних громад через розгляд підконтрольних їм питань.
• Ці локалізовані процеси можуть допомогти виробити новий
підхід до політики і створити простір, що сприяє національному
примиренню.
Миротворчі підходи створюють можливість гнучко й
комплексно впливати на конфлікт із метою його врегулювання та
подальшого остаточного вирішення. Причому паралельно, на рівні
військово-політичного керівництва і серед найширших верств
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населення сторін-антагоністів, повинна обов'язково вестися робота,
спрямована на зміну особистісних установок стосовно конфлікту. Це
означає, що миротворці повинні, за можливості, трансформувати,
змінювати сформовані у сторін конфлікту стереотипи ставлень один
до одного, що виявляються у крайній ворожості, нетерпимості,
мстивості й непримиренності.
В своїй роботі «Комунікаційні технології ХХ століття» Г.Г.
Почепцов аналізує розвиток соціальних комунікативних технологій та
робить акцент на тому, що саме зараз вони досягли свого апогею
розвитку в зв’язку з тим, що людство зсунулося в бік інформаційної
цивілізації та надзвичайно зросло значення громадської думки.
Соціальна комунікація – процес перекодування вербальної
сфери в невербальну і навпаки, невербальну у вербальну. При цьому
комунікація може бути:
✔ Монологічна (однобічна) – вона належить до ієрархічного
рівня, коли пріоритетним є прямий зв’язок. Схема «я говорю – ти
слухаєш»;
✔ Діалогічна (багатостороння) – демократичний рівень, коли
пріоритетним є зворотній зв’язок. Схема «я говорю – ти слухаєш – ти
даєш зворотній зв’язок – я слухаю».[1]
Тобто процес комунікації має фіксовану структуру, де значна
увага приділяється наявності зворотного зв’язку.
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Процес комунікації в блогерстві
1.Першим етапом завжди є формулювання ідеї. Обмін
інформацією починається з формулювання ідеї або відбору
інформації. Відправник несе відповідальність за створення
повідомлення у формі, яка здатна найточніше передати думку (ідею)
одержувачу. Це має бути досить конкретний меседж, яке ми хочемо
донести до нашої цільової аудиторії. В одному пості має бути
ключовий посил, який ми аргументуємо через опис декількох наших
умовиводів.
2. Етап кодування. Процес переводу думок в повідомлення має
назву кодування. На цьому етапі необхідно визначати, хто є цільовою
аудиторіє повідомлення (вік, стать, професія і т.д.). Після визначення
аудиторії необхідно обрати канали передач інформації. Відповідно до
вікових особливостей стиль подачі інформації та канал передачі
будуть відрізнятись. Одним із найпопулярніших інструментів
комунікації на теренах України є соціальні мережі. Соціальними
мережами користуються 82% від всіх інтернет-користувачів у світі −
це 1,2 млрд. чоловік. Сьогодні відсоток тих, хто використовують
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соціальні мережі у світі коливається від 53% у Китаї до 98% в США.
У 41 країні із 43 досліджених цей рівень вище 85%. Серед українців
найбільш популярними є:
●

Facebook – це ділова і розважальна мережа, де зараз в рівних
пропорціях публікують важливі і розважальні пости. Більшість
представників цієї мережі - це люди, віком від 28 років, більшість з
яких проживають у великих містах.

●

Instagram – основним інструментом передачі інформації є фото та
відео, а текст йде в доповненні, хоча часто тесту не пишуть взагалі.
Користувачі цієї мережі, в 90% випадків, віком до 35 років, які
налаштовані на взаємодію. Тому і тематика постів – це повсякденне
життя, яким люди діляться з оточуючими та розважальний контент.

●

YouTube - Сьогодні YouTube має аудиторію у понад мільярд
користувачів з усього світу, 800 мільйонів унікальних користувачів
відвідують платформу щомісяця, а щохвилини з’являється 500
повідомлень у Twitter, які містять посилання на відео на YouTube. В
цій мережі єдиний вид контенту – відео. Вікова характеристика
аудиторії – до 24 років – 40%, 24-44 роки – 50%, 45+років – 10%.
Варто зазначити, з основний контент для осіб, віком до 24 років є
відеоблоги.
4. Етап передачі інформації. На цьому етапі відправник
використовує канал для доставки повідомлення (закодованої ідеї або
сукупності ідей) одержувачу. Йдеться про фізичне передавання
повідомлення, яке іноді ототожнюють із процесом комунікації. Тобто
це етап, коли ми завантажує наше повідомлення в мережу.
5. Етап декодування. Одержавши повідомлення, необхідно
зрозуміти його. Декодування - процес розшифрування символів
відправника мовою одержувача. На ефективність і характер
сприйняття повідомлення одержувачем впливають такі чинники:
- знання одержувача про тему повідомлення;
- вірогідність того, що одержувач сприймає і повідомлення і
відправника відповідним чином;
- досвід спілкування відправника з одержувачем;
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- уміння забезпечувати зворотній зв'язок.
Якщо символи, обрані відправником, мають аналогічне значення
для одержувача, він знатиме, що саме мав на увазі відправник, коли
формулював свою ідею. В такому разі можна вважати що комунікація
була ефективною і досягла своєї цілі. Саме тому в постах в
соціальних мережах найкраще використовувати зображення/відео та
текст, щоб підсилити та конкретизувати ідею всього меседжу.
6. Етап зворотнього зв'язку. Одним з найважливіших елементів
процесу комунікацій є її сприйняття, яке досягається налагодженням
двохстороннього зв'язку. Особливу роль відіграє зворотній зв'язок,
який показує реакцію одержувача на повідомлення. Зворотній зв'язок
може бути вербальними або невербальним; письмовим чи усним. За
допомогою зворотного зв'язку ми можемо оцінити ефективність
нашої комунікації. Зворотній зв'язок також забезпечує орієнтир для
формування майбутніх ідей. В соціальних мережах зворотній зв’язок
може відстежувати лайками/ дизлайками та коментарями.
Комунікація в журналістиці та блогерстві схожа, але не однакова.
В Таблиці 1 наведені 6 базових стандартів для написання будь-яких
статей та як вони працюють в блогерстві:

Баланс
думок,
точок зору

Оперативність

В журналістиці

В блогерстві

Забезпечує
всебічність та
безсторонність
висвітлення події.

Блогер може висвітлити
лише одну точку зору
та своє ставлення до
неї. Баланс думок не
обов’язковий.

Максимально
оперативно та
актуально
висвітлювати події,
проте не в збиток
іншим стандартам

Головне – швидкість.
Читають і дивляться
тих, хто реагує
швидше.
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Достовірність

Відокремлення
фактів від
коментарів

Перевірка джерел
інформації є одним із
першочергових
завдань журналіста.

Журналіст має бути
максимально
незаангажований

Блогер має посилатись
на конкретні джерела
інформації, щоб
убезпечити себе у
випадках її
неправдивості
Будь-яке повідомлення
в блогерстві – це
висвітлення СВОГО
ставлення до ситуації
чи проблеми
Бажано розміщувати
правдиву інформацію,
оскільки це впливає на
репутацію та рівень
довіри до блогера.

Точність

ЗМІ мають
поширювати лише
правдиву інформацію

Повнота

У новинах має бути відповідь на питання: що
сталося, де сталося, коли сталося; до аналітики
додається – чому сталося і до чого це призведе, а
також коментарі експертів; до новин на сайтах
також має бути дописаний бекграунд, у якому має
бути зазначена передумова події, контекст події та
пояснені складні терміни

Таблиця. Стандарти в журналістиці та блогерстві
3.2 Блогерство – як інструмент захисту своїх прав
Блог - Блог (англ. blog, від web log - «мережевий журнал чи
щоденник подій») - це веб-сайт, головний зміст якого - записи,
зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Люди, які
мають власний блог, називаються блогерами. Всі блоги, які
знаходяться в інтернеті, називаються блогосферою. Для блогів
характерні недовгі записи тимчасової значущості , впорядковані у
зворотному хронологічному порядку (останній запис зверху).
Пост (окреме повідомлення Блогу) має заголовок, дату публікації,
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зміст (інформаційне наповнення Блогу). Як правило, до кожного
посту читачі можуть залишити коментарі (відгуки до публікації)
Термін «блог» був придуманий Йорн Баргером 17 грудня 1997.
Коротку форму слова «блог» придумав Петро Мерхольз, який в
жартівливій формі використовував у своєму блозі Peterme.com в
квітні або травні 1999 року. Еван Вільямс з Pyra Labs
використовували «блог» як іменник і дієслово («в блозі», що означає
«змінити свій блог або відправити на свій блог»), що призвело до
створення терміна «блогер».
Бути блогером — це не тільки розказувати десяткам своїх
знайомих про те, як ти провів вихідні, а також можливість говорити
про досить серйозні речі. Першим блогом вважається сторінка Тіма
Бернерса-Лі, де він, починаючи з 1992 р., публікував новини. Більш
широке поширення блоги отримали з 1996 р. У серпні 1999 р.
комп'ютерна компанія Pyra Labs з Сан- Франциско відкрила сайт
Blogger.com, який став першою безкоштовної блогової службою.
Основні цілі, що переслідують блогери, створюючи свої ресурси:
Виразити свою точку зору. У блозі можна швидко і без утруднень
ознайомити тисячі людей з своєю думкою стосовно конкретного
питання, ситуації, проблеми.
Ознайомлення з особистим досвідом. Поділитись своїми знаннями,
висновками, напрацювання .
як складова ведення бізнесу. Ще один спосіб проінформувати цільову
аудиторію про бізнес
Розваги: присвячені фотографії, кіно, музиці, живопису, спорту,
останнім подіям в місті.
Освіта. Для того, щоб навчитися будь-чому достатньо просто знайти
блог, що освітлює відповідну тему, і вашій увазі буде надана
довідкова інформація у вигляді: текстових, аудіо-, відео уроків і
іншого корисного контенту.
Реклама. Під виглядом власних вражень розміщуються статті з
рекламним змістом чого-небудь. Такі статті є проплаченими.
Таким чином можна виокремити наступні функції блогів:
Комунікативна – в наше століття стає все менше часу для живого
спілкування, без якого людина не може обійтися. Тому спілкування
підміняється різними способами, одним з яких є блоггинг.
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Мемуари – опублікований особистий щоденник. Часто подібні блоги
ведуть знаменитості.
Самопрезентация – воно ж реклама. Себе, якогось товару або ж
всього разом узятого – це вже справа окремого випадку.
Розваги – ресурси розважального характеру.
В блогерстві одним з найбільш важливих показників є
ефективність. Щоб блог був ефективним, необхідно чітко
сформулювати ідею та мати за мету повідомити те, чого читач ще не
знає. Ідея – це:
Те, що є для вас важливим
Те, що відбувається зараз (у вас під вікнами вирубують дерева), ви
стали свідками події
Те, в чому ви спеціаліст й маєте бажання поділитись
Володієте унікальною інформацією
Те, що є суспільно важливим (мільйон блогів на тему
Антикорупційного суду), ефект тиску для досягнення результату

Ефективність блогу
В написанні будь-якого тексту є базові правила, які допомагають
зацікавити читача та утримати його увагу до кінця посту. Одним з
таких інструментів структурування інформації в тексі є «Принцип
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перевернутої піраміди» - спочатку йдуть найважливіші факти, які
мають зацікавити аудиторію (преамбула). Ближче до середини –
«ядро» (абзац, який відповідає на питання «то й що?», коротко
розповідає, чому люди читають цей блог). Далі – цікаві факти, які
можна скоротити, якщо у цьому буде потреба.

«Принцип перевернутої піраміди»
ВВС та CNN визначили ключові фактори, за якими будується
ефективний блог:
• Один абзац – одне речення – одна думка. В блогах не можна
перенавантажувати текст. Кожен Ваш аргумент, який підсилює
основу думку, має починатись з нового абзацу. Це допомагаю
візуально розвантажити текст та полегшити його сприйняття читачем.
• 6 – 7 абзаців – це оптимальний розмів середньостатистичних
постів в блозі. В знаках визначають короткі тексти – до 400 знаків,
середні – 400-1200 знаків та лонгріди – від 1200 знаків. В блогах
радять використовувати середні або короткі тексти, та це не означає,
що не можна використовувати логнріди. Варто пам’ятати, що на
читання довгого тексту людина витратить в середньому від 10 хв,
тому текст має мати достатню кількість гачків, щоб людина дочитала
його до кінця.
• Короткий заголовок (2-3 слова). Та в той же час заголовок має
бути відповідати критеріям:
- Не розкривати суть
- Заінтригувати назвою
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- Використовувати «кодові» слова (те, на що люди зважають й
популярні у пошукових системах)
- Унікальний фактаж, який «підхоплять» інші ЗМІ
- Посилання на авторитетне джерело
- Обсяг – до 75 знаків
- Зрозумілість (відсутність складних конструкцій)

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Список використаної та рекомендованої:
Резолюція ООН 1325 «Мир, безпека, жінки»
Резолюція ООН 2250 «Молодь, мир, безпека»
Г. Почепцов "Технологии коммуникации XX века"
Діалог та миротворчість. М. Єлігулашвілі,2017
Як, коли, де працює діалог? Практичний посібник. Гусєва К.
Проценко Д. Київ, 2019.URL: https://www.osce.org/uk/projectcoordinator-in-ukraine/422831
Права людини і місцева демократія / Упорядники: Буров С., Величко
Н., Єлігулашвілі М., Жигалдо В., Ковшун Л., Левченко О.
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Додаток 1.
РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН 1325
«ЖІНКИ. МИР. БЕЗПЕКА»
Прийнята Радою Безпеки на 4213-му засіданні, 31 жовтня 2000 року
Рада Безпеки, посилаючись на свої резолюції 1261 (1999) від 25 серпня 1999 року,
1265 (1999) від 17 вересня 1999 року, 1296 (2000) від 19 квітня 2000 року і 1314
(2000) від 11 серпня 2000 року, а також на відповідні заяви свого Голови і
посилаючись також на заяву для преси, зроблену Головою 8 березня 2000 року з
нагоди Дня Організації Об’єднаних Націй, присвяченого правам жінок і
міжнародному миру (SC/ 6816),
посилаючись також на зобов’язання, закріплені в Пекінській декларації і
Платформі дій (A/52/231), а також зобов’язання, що викладені в підсумковому
документі двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї Організації
Об’єднаних Націй за назвою «Жінки в 2000 році: ґендерна рівність, розвиток і
мир у двадцять першому столітті» (A/S-23/10/Rev.1),
зокрема ті, котрі стосуються жінок і збройних конфліктів,
з огляду на цілі і принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй і головну
відповідальність Ради Безпеки за Статутом – підтримку міжнародного миру і
безпеки,
виражаючи стурбованість із приводу того, що цивільне населення, особливо
жінки і діти, складає переважну більшість серед тих, на кому негативно
позначаються збройні конфлікти, включаючи біженців і змушених переселенців, і
все частіше стає мішенню для комбатантів і збройних елементів і, визнаючи
обумовлені цим наслідки для тривалого миру і примирення,
Знову підтверджуючи важливу роль жінок у запобіганні і врегулюванні
конфліктів, і в розбудові миру, і підкреслюючи важливість їх рівноправної і
всебічної участі у всіх зусиллях з підтримки і просування миру і безпеки, і
необхідність посилення їхньої ролі в процесі прийняття рішень стосовно
запобігання і врегулювання конфліктів,
знову підтверджуючи також необхідність впровадження повною мірою
міжнародного гуманітарного права і норм з прав людини, що захищають права
жінок і дівчат під час і після конфліктів,
особливо відзначаючи необхідність забезпечення всіма сторонами того, щоб у
програмах розмінування й інформування про мінну небезпеку враховувалися
особливі потреби жінок і дівчат,
визнаючи нагальну потребу урахування ґендерної перспективи при проведенні
операцій з підтримки миру й у цьому зв’язку відзначаючи Віндхукську
декларацію і Намібійський план дій із забезпечення інтегрування ґендерної
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проблематики при проведенні багатокомпонентних операцій на підтримку миру
(S/2000/693),
визнаючи також важливість рекомендації, яка міститься в заяві його Голови,
зробленої для преси 8 березня 2000 року, щодо спеціалізованої підготовки всього
миротворчого персоналу з питань захисту, особливих потреб і людських прав
жінок і дітей у конфліктних ситуаціях,
визнаючи, що розуміння впливу збройних конфліктів на жінок і дівчат і наявність
ефективних організаційних механізмів, що гарантують їхній захист і повну участь
у мирному процесі, можуть значною мірою сприяти підтримці і просуванню
міжнародного миру і безпеки,
відзначаючи потребу в зведених даних щодо впливу збройних конфліктів на
жінок і дівчат,
1. Наполегливо закликає держави-члени забезпечити більш активне представництво
жінок на всіх рівнях прийняття рішень у межах національних, регіональних і
міжнародних інституцій і механізмів запобігання, регулювання і розв’язання
конфліктів;
2. Закликає Генерального секретаря здійснити стратегічний план дій (A/49/587), у
якому пропонується підвищити представлення жінок на рівнях прийняття рішень
у врегулюванні конфліктів і мирних процесах;
3. Наполегливо закликає Генерального секретаря призначати більше жінок на
посади спеціальних представників і посланників і доручати їм здійснення місій
добрих послуг від його імені й у зв’язку з цим закликає держави-члени
представляти Генеральному секретареві кандидатури для включення в
централізований список, що регулярно поновлюється;
4. Наполегливо закликає далі Генерального секретаря прагнути розширення ролі і
внеску жінок у межах польових операцій Організації Об’єднаних Націй, і
особливо серед військових спостерігачів, цивільного поліцейського персоналу,
співробітників з прав людини і гуманітарного персоналу;
5. Виражає свою готовність інтегрувати ґендерну перспективу в операції з
підтримки миру і наполегливо закликає Генерального секретаря забезпечити
включення, де це доречно, ґендерного компоненту в польові операції;
6. Просить Генерального секретаря надати державам-членам навчальні
рекомендації та матеріали, що стосуються захисту, прав і особливих потреб
жінок, а також важливості залучення жінок до всіх заходів з підтримки і
розбудови миру, запрошує держави-члени включати ці елементи, а також
навчання з усвідомлення проблеми ВІЛ/СНІД, у їхні національні програми
підготовки військового і цивільного поліцейського персоналу напередодні
розгортання, і просить далі Генерального секретаря забезпечити одержання
аналогічної підготовки цивільним персоналом операцій з підтримки миру;
7. Наполегливо закликає держави-члени розширювати свою добровільну фінансову,
технічну і матеріальну підтримку зусиль з підготовки персоналу з урахуванням
ґендерних аспектів, включаючи зусилля, що здійснюються відповідними
фондами і програмами, у тому числі Фондом розвитку для жінок Організації
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Об’єднаних Націй і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй, Управлінням
Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців і іншими
відповідними органами;
8. Закликає всіх діючих осіб при укладанні й здійсненні мирних угод застосовувати
підхід, заснований на урахуванні ґендерних аспектів, у тому числі, серед іншого:
a. Особливих потреб жінок і дівчат у ході репатріації і розселення, а також у
тому, що стосується реабілітації, реінтеграції і постконфліктного відновлення;
b. Заходів, спрямованих на підтримку місцевих жіночих мирних ініціатив і
місцевих процесів врегулювання конфліктів і на залучення жінок у діяльність
усіх механізмів впровадження мирних угод;
c. Заходів, що забезпечують захист і повагу людських прав жінок і дівчат,
особливо в тому, що стосується конституції, виборчої системи і діяльності поліції
і судових органів;
9. Закликає всі сторони в збройних конфліктах у повній мірі дотримуватись
міжнародно-правових норм, застосовуваних до прав і захисту жінок і дівчат як
цивільних осіб, зокрема зобов’язання, застосовні до них відповідно до
Женевських конвенцій 1949 року і Додаткових протоколів до конвенцій 1977
року, Конвенції про біженців 1951 року і Протоколу до неї 1967 року, Конвенції
про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року і Факультативного
протоколу до неї 1999 року і Конвенції Організації Об’єднаних Націй про права
дитини 1989 року і двох Факультативних протоколів до неї від 25 травня 2000
року, і враховувати відповідні положення Римського статуту Міжнародного
кримінального суду;
10. Закликає всі сторони в збройних конфліктах уживати спеціальних заходів для
захисту жінок і дівчат від обумовленого статевою приналежністю насильства,
особливо від зґвалтування й інших форм сексуального насильства і всіх інших
форм насильства, у ситуаціях, що представляють собою збройний конфлікт;
11. Підкреслює, що всі держави несуть відповідальність за те, щоб покласти кінець
беззаконню і здійснювати судове переслідування осіб, винних у геноциді,
злочинах проти людства і військових злочинах, включаючи злочини, які
стосуються сексуального насильства щодо жінок і дівчат, і у зв’язку з цим
підкреслює необхідність забезпечення того, щоб, коли це можливо, на ці злочини
не поширювалася дія положень про амністії;
12. Закликає всіх у збройних конфліктах поважати цивільний і гуманітарний
характер таборів і поселень біженців і брати до уваги особливі потреби жінок і
дівчат, у тому числі при їхньому проектуванні, і посилається на свої резолюції
1208 (1998) від 19 листопаду 1998 року і 1296 (2000) від 19 квітня 2000 року;
●
закликає всіх залучених у планування роззброєння, демобілізації та реінтеграції,
враховувати різні потреби колишніх учасників та учасниць бойових дій та
ураховувати різні потреби їх утриманців;
●
знову підтверджує свою готовність кожного разу, коли уживаються заходи за
Статтею 41 Статуту Організації Об’єднаних Націй, ураховувати їхні потенційні
наслідки для цивільного населення, беручи до уваги особливі потреби жінок і
дівчат, для того, щоб передбачити відповідні гуманітарні винятки;
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●

●

●

●

виражає свою готовність забезпечити урахування ґендерних питань і прав жінок в
місіях Ради Безпеки, у тому числі за допомогою проведення консультацій з
місцевими і міжнародними жіночими групами;
пропонує Генеральному секретарю провести дослідження про вплив збройних
конфліктів на жінок і дівчат, про ролі жінок у розбудові миру і про ґендерні
аспекти мирних процесів і врегулювання конфліктів, і пропонує далі представити
Раді Безпеки доповідь про результати цього дослідження і надати його в
користування всіх держав-членів Організації Об’єднаних Націй;
просить Генерального секретаря включати у відповідних випадках у свої доповіді
Раді Безпеки інформацію про хід здійснення зусиль з інтегрування ґендерної
проблематики при проведенні місій на підтримку миру і про всі інші аспекти, що
стосуються жінок і дівчат;
постановляє продовжувати активно займатися цим питанням.

Додаток 2.
РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН 2250
«МОЛОДЬ. МИР. БЕЗПЕКА»
Прийнята Радою Безпеки на 7573-му засіданні, 09 грудня 2015 року

Рада Безпеки, посилаючись на свої резолюції 1325 (2000), 1820 (2008), 1889
(2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) та 2242 (2015) з питання про жінок,
миру і безпеки та всі відповідні заяви свого Голови, свої резолюції з питання про
боротьбу з тероризмом 2178 (2014) та 2195 (2014) та заяву свого Голови S /
PRST / 2015/11, а також на заяви свого Голови про постконфліктному
миробудуванні S / PRST / 2012 / 29 і S / PRST / 2015/2,
посилаючись на свої резолюції 1265 (1999) та 1894 (2009) про захист цивільних
осіб в збройному конфлікті,
беручи до уваги цілі і принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй і головну
відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки, яка покладається
Статутом на Раду Безпеки,
відзначаючи, що термін «молодь» означає в контексті цієї резолюції осіб у віці
від 18 до 29 років, і далі відзначаючи варіанти визначення цього терміна, які
можуть існувати на національному та міжнародному рівнях, в тому числі
визначення молоді, що міститься в резолюціях Генеральної Асамблеї 50 / 81 і
56/117,
визнаючи, що сьогоднішнє покоління молоді є найчисленнішим з коли-небудь
існуючого в світі і що молоді люди в багатьох випадках становлять більшість
населення в країнах, які є дотичними до збройних конфліктів,
висловлюючи занепокоєння з приводу того, що серед цивільного населення
молодь складає значну частку осіб, на яких негативно впливає збройний
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конфлікт, в тому числі як на біженців і внутрішньо переміщених осіб, а також
того, що ускладнення доступу молоді до освіти та економічним можливостям має
сильний негативний вплив на міцний мир і примирення,
визнаючи важливий і конструктивний внесок молоді в зусилля з підтримки і
сприяння забезпечення миру та безпеки,
підтверджуючи важливу роль, яку молодь може грати в справі запобігання та
врегулювання конфліктів, а також її роль в якості одного з ключових акторів
забезпечення стійкості, всеосяжність і успіху зусиль з підтримання миру та
миробудівництва,
визнаючи, що молодь повинна активно залучатися до формування міцного ьа
стійкого миру і сприяти забезпеченню правосуддя і примирення і що велика
частка молоді в чисельності населення є унікальним демографічним дивідендом,
який може сприяти забезпеченню міцного миру і економічного процвітання при
наявності інклюзивної політики,
визнаючи, що переростання радикалізації в насильство і войовничий екстремізм,
особливо серед молоді, створює загрозу для стабільності і розвитку, і у багатьох
випадках може підірвати зусилля з миробудівництва і сприяти розпалюванню
конфлікту, і підкреслюючи важливість усунення умов і факторів, що ведуть до
переростання радикалізації в насильство і войовничий екстремізм серед молоді,
що може служити живильним середовищем для тероризму,
висловлюючи занепокоєння з приводу того, що в глобалізованому суспільстві
терористи і їхні прихильники все ширше використовують нові інформаційнокомунікаційні технології, зокрема Інтернет, для цілей вербування і підбурювання
молоді до вчинення терористичних актів, а також для фінансування, планування і
підготовки своїх акцій, і наголошуючи на необхідності спільних дій державчленів, спрямованих на недопущення використання терористами технологій,
засобів комунікації і ресурсів для мобілізації підтримки терористичних актів, з
повагою до прав людини і основних свобод та відповідно до інших зобов'язань за
міжнародним правом,
відзначаючи важливу роль, яку молодь може відігравати, подаючи позитивний
приклад для наслідування у справі попередження та боротьби з войовничим
екстремізмом, який може створювати сприятливе середовище для тероризму і
підживлює конфлікти, перешкоджає соціально-економічному розвитку і сприяє
створенню на регіональному і міжнародному рівні обстановки, яка
характеризується відсутністю безпеки,
відзначаючи, що Генеральний секретар завершує розробку плану дій щодо
попередження войовничого екстремізму в цілях комплексного забезпечення
участі, керівної ролі і розширення прав і можливостей молоді як центрального
компонента стратегії і заходів реагування Організації Об'єднаних Націй,
відзначаючи Світової програму дій, що стосується молоді, Керівні принципи
участі молоді в діяльності з миробудівництва, Глобальний форум з питань
молоді, миру і безпеки, що відбувся в серпні 2015 року, Амманскую декларацію з
питань молоді, миру і безпеки, Світовий молодіжний саміт по боротьбі з
войовничим екстремізмом, що відбувся у вересні 2015 року, і Програму дій щодо
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попередження войовничого екстремізму і зміцненню миру, а також визнаючи їх
роль в створенні основи, що сприяє всебічній участі молодих людей і
забезпечення ними конструктивного внеску в сприяння миру в умовах конфлікту
і в постконфліктних ситуаціях,
беручи до уваги роботу, проведену національними урядами і регіональними і
міжнародними організаціями з метою залучення молоді до процесу забезпечення
і підтримання миру,
закликаючи держави-члени розглянути можливість вироблення загального для
системи Організації Об'єднаних Націй підходу до інклюзивного розвитку в якості
одного з ключових інструментів запобігання конфліктам та забезпечення
довгострокової стабільності і стійкого миру і, в зв'язку з цим, особливо
відзначаючи велике значення виявлення і усунення соціальної, економічної,
політичної, культурної і релігійної маргіналізації, нетерпимості і войовничого
екстремізму як джерел конфлікту, які можуть служити живильним середовищем
для тероризму,
визнаючи, що захист молодих людей під час збройних конфліктів і в
постконфліктних ситуаціях, а також їх участь в мирних процесах може в значній
мірі сприяти підтримці і зміцненню міжнародного миру і безпеки, і будучи
переконаний в тому, що захист цивільних осіб, в тому числі молоді, в умовах
збройного конфлікту повинен бути важливим аспектом будь всеосяжної стратегії
вирішення конфлікту і забезпечення миру,
відзначаючи відповідні положення Римського статуту Міжнародного
кримінального суду,
Участь
1. наполегливо закликає держави-члени вивчити шляхи збільшення всеосяжної
представленості молоді у процесах прийняття рішень на всіх рівнях в рамках
місцевих, національних, регіональних і міжнародних установ і механізмів щодо
запобігання і вирішення конфліктів, включаючи установи та механізми з протидії
войовничому екстремізму, який може служити живильним середовищем для
тероризму, і згідно з обставинами, розглянути можливість створення
комплексних механізмів для забезпечення реальної участі молоді в мирних
процесах і вирішення спорів;
2. закликає всі відповідні сторони, в тому числі при проведенні переговорів і
здійснення мирних угод, брати до уваги, згідно з обставинами, участь і думки
молодих людей, визнаючи, що їх маргіналізація призводить до згубних наслідків
у сфері забезпечення стійкого миру в усіх суспільствах, включаючи, зокрема, такі
конкретні аспекти, як:
a) потреби молоді в процесі репатріації і розселення, а також їхні потреби,
пов'язані з реабілітацією, реінтеграцією і постконфліктним відновленням;
b) заходи, спрямовані на підтримку місцевих молодіжних мирних ініціатив і
місцевих процесів розв'язання конфліктів і на залучення молоді в діяльність
механізмів по здійсненню мирних угод;
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c) заходи по розширенню прав і можливостей молоді в процесах побудови миру і
розв'язання конфліктів;
3. підкреслює важливість врахування місіями Ради Безпеки міркувань, що
стосуються молоді, в тому числі, згідно з обставинами, за допомогою проведення
консультацій з місцевими та міжнародними молодіжними групами;
Захист
4. закликає всі сторони в збройному конфлікті суворо дотримуватися зобов'язань,
що застосовуються до них згідно з нормами міжнародного права про захист
цивільних осіб, в тому числі молоді, включаючи зобов'язання, що застосовуються
до них згідно Женевських конвенцій 1949 року і Додатковими протоколами до
них 1977 року;
5. закликає також держави виконувати зобов'язання, що застосовуються до них
згідно з Конвенцією про статус біженців 1951 року та Протоколу до неї 1967
року, Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року і
Факультативного протоколу до неї 1999 року і Конвенції про права інвалідів;
6. закликає далі держави-члени виконувати дані ними відповідні зобов'язання
покласти край безкарності і закликає їх також розслідувати дії і переслідувати в
судовому порядку осіб, відповідальних за геноцид, злочини проти людяності,
воєнні злочини і інші кричущі злочини, що здійснюються щодо цивільних осіб,
включаючи молодь, відзначаючи, що боротьба з безкарністю за найтяжчі
злочини, які бентежать міжнародне співтовариство, посилилася завдяки
розслідуванню таких злочинів і переслідування за них в Міжнародному
кримінальному суді, спеціальних і змішаних трибуналах і спеціалізованих
палатах національних судів;
7. закликає всі сторони в збройному конфлікті вживати необхідних заходів для
захисту цивільних осіб, в тому числі молоді, від сексуального та гендерного
насильства у всіх його формах;
8. знову підтверджує, що держави повинні поважати і забезпечувати права
людини всіх осіб, включаючи молодь, що знаходяться на їх території і під їх
юрисдикцією, як це передбачено відповідними нормами міжнародного права, і
знову підтверджує, що кожна держава несе головну відповідальність за захист
свого населення від геноциду, військових злочинів, етнічних чисток і злочинів
проти людяності,
9. наполегливо закликає держави-члени розглянути можливість прийняття
відповідно до норм міжнародного права спеціальних заходів, що забезпечують
захист цивільних осіб, в тому числі молоді, під час збройних конфліктів і в
постконфліктний період;
Попередження
10. наполегливо закликає держави-члени сприяти створенню інклюзивних і
сприятливих умов, в яких молодіжні активісти, в тому числі молоді люди з різних
верств населення, отримували б визнання і належну підтримку в здійсненні
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заходів з попередження насильства і сприяння зміцненню соціальної
згуртованості;
11. підкреслює важливість розробки молодіжної політики, яка сприяла б
конструктивному внеску в зусилля з миробудівництва, включаючи соціальноекономічний розвиток, і підтримку проектів, спрямованих на розвиток місцевої
економіки, а також забезпечувала б можливості для працевлаштування і
професійно-технічної підготовки молоді, підвищення рівня її освіти, розвитку
молодіжного підприємництва та конструктивної участі молоді в політичному
житті;
12. наполегливо закликає держави-члени підтримувати, згідно з обставинами,
якісне виховання в дусі миру, яке дає молодим людям можливість приймати
конструктивну участь в житті суспільства і відкритих для всіх політичних
процесах;
13. закликає всі відповідні сторони розглянути можливість створення механізмів
для заохочення культури миру, терпимості, міжкультурного та міжрелігійного
діалогу, які підвищували б соціальну активність молоді і утримували б її від
участі в актах насильства і тероризму, від ксенофобії та дискримінації у всіх її
формах;
Партнерство
14. наполегливо закликає держави-члени розширювати, згідно з обставинами,
політичну, фінансову та матеріально-технічну підтримку, надану ними з
урахуванням потреб і участі молоді в миротворчих зусиллях в умовах конфліктів
і в постконфліктних ситуаціях, в тому числі в зусиллях, яких докладають
відповідними установами, фондами і програмами Організації Об'єднаних Націй,
включаючи Відділення Організації Об'єднаних Націй по підтримці
миробудівництва, Фонд миробудівництва Організації Об'єднаних Націй,
Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй, Фонд Організації Об'єднаних
Націй в області народонаселення, Структуру «ООН жінки», Управлінням
Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців,
Управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини,
Управлінням Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності та іншими
відповідними органами, а також структурами, які діють на регіональному та
міжнародному рівнях;
15. особливо відзначає життєво важливу роль Комісії з миробудівництва в
усуненні умов і факторів, що ведуть до переростання радикалізації в насильство і
войовничий екстремізм серед молоді, що може служити живильним середовищем
для тероризму, в тому числі шляхом включення нею в свої пропозиції і
рекомендації щодо стратегій світобудівництва способів конструктивного
залучення молоді в роботу, проведену як під час збройного конфлікту, так і після
його закінчення;
16. рекомендує державам-членам взаємодіяти з відповідними місцевими
громадами та неурядовими структурами в розробці стратегій протидії
поширенню ідей войовничого екстремізму, здатних спровокувати терористичні
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акти, усувати умови, що сприяють поширенню войовничого екстремізму, який
може служити живильним середовищем для тероризму, в тому числі шляхом
розширення прав і можливостей молоді, сімей, жінок, лідерів в сферах релігії,
культури та освіти і представників всіх інших відповідних груп громадянського
суспільства, і виробити цілеспрямовані підходи до протидії вербування
прихильників такого войовничого екстремізму і до заохочення соціальної
інтеграції та згуртованості;
Повернення і реінтеграція в суспільство
17. закликає всіх, хто бере участь в плануванні процесу роззброєння,
демобілізації і реінтеграції, враховувати потреби молодих людей, порушених
збройним конфліктом, приділяючи увагу, зокрема, таким конкретним питанням,
як:
a) створення можливостей для забезпечення трудової зайнятості молоді з
урахуванням накопиченого досвіду і гендерних аспектів, проведення інклюзивної
політики трудової зайнятості, розробка національних планів дій щодо
забезпечення трудової зайнятості молоді у партнерстві з приватним сектором і
самою молоддю і визнання взаємозв'язку між освітою, зайнятістю і професійною
підготовкою в справі недопущення маргіналізації молоді;
b) здійснення інвестицій в розвиток здібностей і навичок молодих людей з метою
задоволення попиту на робочу силу за допомогою створення відповідних
можливостей для отримання освіти, що сприяють формуванню культури миру;
c) надання підтримки організаціям, які очолюють молоді люди і організаціям з
питань миробудівництва як партнерам по здійсненню програм забезпечення
трудової зайнятості молоді та розвитку навичок підприємництва серед молоді;
18. відзначає свою готовність кожного разу, коли вживаються заходи відповідно
до статті 41 Статуту Організації Об'єднаних Націй, розглядати питання про їх
потенційний вплив на населення, включаючи молодь;
Наступні кроки
19. пропонує відповідним структурам Організації Об'єднаних Націй, доповідачам
і спеціальним посланцям і представникам Генерального секретаря, включаючи
Посланника Генерального секретаря у справах молоді та Спеціального
посланника у справах біженської молоді, підвищити рівень координації та
взаємодії щодо потреб молоді під час збройних конфліктів і в постконфліктних
ситуаціях;
20. просить Генерального секретаря провести вивчення динаміки внесення
молоддю конструктивного внеску в здійснення мирних процесів і врегулювання
конфліктів з метою вироблення рекомендацій щодо прийняття ефективних
заходів на місцевому, національному, регіональному і міжнародному рівнях і
просить далі Генерального секретаря представити результати цього вивчення Раді
Безпеки і всім державам - членам Організації Об'єднаних Націй;
21. просить також Генерального секретаря включати в його доповіді, які
подаються в контексті ситуацій, які фігурують в порядку денному Ради,
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інформацію про заходи, вжиті в порядку виконання цієї резолюції, включаючи
інформацію про молодь в ситуаціях збройного конфлікту і вжиття заходів щодо
попередження, партнерства, участі, захисту, повернення та реінтеграції молоді в
суспільство, відповідно до цієї резолюцією;
22. постановляє продовжувати активно займатися цим питанням.
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