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“Чия безпека?”  
Державна безпека 
-Традиційний державно-
орієнтований підхід  
-На основі території  
-Зовнішні загрози 
(наприклад, тероризм, 
військові дії) 
-Гнучкість щодо 
відповідності правам 
людини 

Людська безпека 
-Зосередженість на 
фізичних особах, як 
основних реципієнтах і 
референтах   
-Інформування 
виробниками про 
відмінності і різні уявлення 
щодо безпеки  
-Внутрішні та зовнішні 
загрози 
-Дотримання прав людини 
та RoL 
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Людська безпека та загальні підходи до 
моніторингу  

1. В чому полягає різниця щодо потреб безпеки і 
правосуддя, сприйняття і пріоритетів чоловіків, жінок, 
дівчат, хлопчиків і спільнот?  

2. Що таке наявний потенціал організацій сектору 
безпеки? Які існують прогалини?  

3. Найбільш поширені порушення прав людини та їх 
причини?  

4. Яким реформам слід надавати перевагу? Яким діям? 
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Огляд сектору безпеки= 
спільна відповідальність 

Гарантія 
безпеки 

та 
захисту 

Карна/ 
судова 

система 
  

НЗПЛ 

Громадянське 
суспільство  

Парламент  
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Профіль НЗПЛ в регіоні ОБСЄ  

45% НЗПЛ – це комітети з прав людини (з прямим 
мандатом у сфері прав людини) 

11% НЗПЛ – це бюро омбудсменів з загальним 
мандатом щодо некомпетентного управління та без 
конкретного мандату в сфері прав людини  

26% НЗПЛ – це гібридні організації, що поєднують 
мандати з прав людини та некомпетентного 
управління.  
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Уповноважений Великобританії з скарг військовослужбовців, 
який виявляє гендерні аспекти скарг  

- Диференційована звітність за скаргами 
(військовослужбовці чоловіки / жінки) 

- Спеціальна класифікація 
- Процедури формальних і неформальних скарг  
- Крос-аналіз з іншими джерелами інформації 
- Використання даних з розбивкою за ознакою статі, 

що дозволяє виявляти гендерні закономірності та 
відмінності  
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Моніторинг людського виміру безпеки: 
Основні рекомендації (гендерний аспект) I  

- Групи репрезентативної оцінки, моніторингу та 
визначення порівняно з адекватним бюджетом  

- Якісні (наприклад, тематичні групи) та кількісні дані  
- Маргінальні групи (включаючи жертв) і громадянське 

суспільство консультують та включають в процес  
- Дані з розбивкою за статтю, віком (та іншими 

категоріями, в залежності від питань) 
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Моніторинг людського виміру безпеки:  
Основні рекомендації (гендерний аспект) II  

- Використання показників, що враховують гендерні 
аспекти 

- Особливу увагу приділено методології  
- Максимальне залучення інших механізмів нагляду 

(включаючи громадянське суспільство) 
- Використання відвідувань об’єктів 
- Кліматичні обстеження (щоб уникнути впливу) 
- Аудити організацій 
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Іспанське бюро омбудсмена  

- Моніторинг органічного закону про комплексні заходи 
щодо захисту від гендерного насильства (2004) 

 
- Інциденти, що сформовані державними органами 

(служби безпеки, прокурори, судді і т.д.). 
 
- Публікація інцидентів і консультативного мандата 



10 

   Дякую!  
Гразіелла Павоне 

Співробітник з питань прав людини 
Програма з питань прав людини, статі та безпеки  

ОБСЄ/БДІПЛ – Відділ прав людини 
Варшава, Польща 

graziella.pavone@odihr.pl  
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