Все суспільство заради
запобігання конфліктам
і миробудівництва

WOSCAP (Whole of Society Conflict Prevention and
Peacebuilding [Все суспільство заради запобігання конфліктам
і миробудівництва]) – це проект, спрямований на розширення
можливостей ЄС із реалізації заходів у сфері запобігання
конфліктам і зміцнення миру за допомогою послідовних,
комплексних, інноваційних засобів громадянського суспільства.
Проект здійснює оцінку наявних можливостей і виявляє недоліки
та визначає взірцеві практики, накопичений досвід і пріоритети
для подальших досліджень. У рамках заходів із обміну досвідом
і діалогових форумів він також збирає розробників політик,
цивільних і військових спеціалістів-практиків, академічних
експертів і тих, на кого безпосередньо спрямовані заходи ЄС.
Внаслідок реалізації проекту буде розроблено спеціалізований
набір рекомендацій щодо пріоритетів політик та інформаційнокомунікаційних технологій, необхідних для ефективного
запобігання конфліктам засобами громадянського суспільства.

ГОЛОВНІ ЦІЛІ ПРОЕКТУ
РОЗГЛЯД
оцінка минулих і поточних
ініціатив ЄС та його партнерів у
сфері запобігання конфліктам і
миробудівництва.

Рекомендації
доповнення й коригування
наявних можливостей, політик
та ініціатив у сфері запобігання
конфліктам і миробудівництва
через всебічне обговорення теоретичних і практичних аспектів
та розробку рекомендацій щодо
політик.

ОБМІРКУВАННЯ
створення бази даних взірцевих
практик і накопиченого досвіду
з метою виявлення невикористаних можливостей у поточній
діяльності ЄС і його партнерів та
розробки опцій внесення змін і
потенційного підвищення ефективності довгострокових заходів
громадянського суспільства.

ІННОВАЦІЇ
забезпечення значного внеску
у запобігання конфліктам і
миробудівництво засобами
громадянського суспільства
шляхом визначення пріоритетних
напрямків майбутніх наукових
досліджень, а також підвищення
потенціалу інформаційнокомунікаційних технологій.

НАВІЩО ПОТРІБЕН WOSCAP?
Здійснення міжнародних заходів у сфері
миробудівництва потребує вирішення двох
основних складних завдань. По-перше, існує
проблема координації та взаємодії на місцях
внаслідок збільшення кількості національних, регіональних і міжнародних учасників
процесів миробудівництва. По-друге, заходи
мають бути доцільними для місцевого
населення, і воно повинно брати на себе
відповідальність за їхнє здійснення для більшої ефективності в довшій перспективі. Ці
складні завдання притаманні міжнародним
заходам у сфері миробудівництва, а також

властиві таким інститутам, як ЄС, що прагнуть
вдосконалити свої політики й інструменти.
Проект WOSCAP зосереджується на практичних підходах і інструментах, які можуть
забезпечити підвищення послідовності і
раціональності заходів ЄС. Вони включають
в себе засоби залучення і співпрацю різних
зацікавлених груп; використання інноваційних інструментів і методів для сприяння
такому залученню; стратегії, що спираються
на місцеві можливості і пріоритетні напрямки запобігання конфліктам; а також дії на
підтримку підвищення можливостей ЄС і
його партнерів у такій діяльності.
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ПАРТНЕРИ
Консорціум WOSCAP об’єднує академічні
заклади і спеціалістів-практиків у галузі миробудівництва зі значним досвідом роботи
у сфері запобігання конфліктам і зміцнення
миру як у Європі, так і поза її межами. До
його складу входять десять інституційних
партнерів, у тому числі, п’ять провідних академічних закладів у Європі і чотири в країнах
вивчення конкретних проблем (Малі, Грузія,
Ємен, Україна), а також Global Partnership for
the Prevention of Armed Conflict (GPPAC [Гло-

бальне партнерство із запобігання збройним
конфліктам]) — всесвітня мережа спеціалістів-практиків у галузі запобігання конфліктам
і миробудівництва. Деякі партнери також
входять до мережі European Peacebuilding
Liaison Office (EPLO [Європейське відділення
зв’язків із питань миробудівництва]). Крім
того, організації-учасниці GPPAC із країн
вивчення конкретних проблем залучать для
підтримки проекту значну кількість досвідчених спеціалістів-практиків.
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тет ім. Іване Джавахішвілі]

Грузія

Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako [Університет
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* І організації-учасниці GPPAC в країнах вивчення конкретних проблем
- International Centre on Conflict and Negotiation [Міжнародний центр з конфліктів і переговорів]
- West Africa Network for Peacebuilding [Західноафриканське об’єднання в інтересах миробудівництва]
- Association of Middle East Studies [Центр близькосхідних досліджень]

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
1. Оцінка колишніх і потенційних можливостей ЄС у сфері запобігання конфліктам і
миробудівництва засобами громадянського суспільства, перевірена й підтримана за
участю зацікавлених сторін і через обмін
досвідом.

2. С
 пеціалізований набір рекомендацій
щодо пріоритетів політик та інформаційно-комунікаційних технологій, необхідних
для ефективного запобігання конфліктам
засобами громадянського суспільства і
узгодженості з військовими операціями,
підкріплених стратегією впровадження і
поширення політик на міжнародному рівні.
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