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Індія посідає третє місце серед країн, які внесли свій внесок до 
операцій ООН з підтримання миру. 7846 миротворців з Індії брали 
участь у операціях ООН з підтримання миру по всьому світу. 125 
поліцейських Індії, в тому числі 103 жінок і 22 чоловіків направлені на 
службу в миротворчу місію в Ліберію. 

Індія була першою країною, яка підготувала підрозділ до складу 
якого входили тільки жінки-поліцейські для виконання місії з 
підтримки миру. Індія проклала шлях у здійсненні резолюції Ради 
Безпеки ООН, яка визнає, що конфлікти часто зачіпають жінок і дівчат 
сильніше, і тому жінки мають відіграти помітнішу роль в зусиллях з 
підтримання миру. Присутність жінок у формі сприяла заохоченню 
ліберійських жінок повідомляти про випадки сексуального насильства. 

С того часу, як у Ліберії були розгорнуті миротворчі сили з Індії, 
поліцейські-миротворці проводили важливі програми роз’яснювальної 
роботи серед місцевих громад, таких як базова підготовка з 
самооборони, оволодіння ліберійськими жінками комп’ютером на 
заняттях в комп’ютерних класах, щоб поліпшити життя. 

Через рік перебування у Ліберії у складі Місії Організації 
Об’єднаних Націй поліцейські-миротворці повертаються до Індії. 

Науковий консультант В. Л. Євко 
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В МИРОТВОРЧИХ МІСІЯХ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ У XXI СТОЛІТТІ 

Організація Об’єднаних Націй стала важливим інструментом 
врегулювання збройних конфліктів і вирішення завдань державного 
будівництва в посткризовій фазі в сфері підтримання миру. У XXI 
столітті в зв’язку з загостренням цілої низки такого роду конфліктів 
Організація Об’єднаних Націй стає як ніколи актуальною і 
необхідною. 

Сучасні конфлікти, як правило, мають внутрішній характер і 
пов’язані з міжетнічними, міжконфесійними, територіальними, 
політичними, економічними та іншими причинами. Більш чітко 
проявляються такі проблеми, як транснаціональне розповсюдження 
зброї, організована злочинність та незаконний обіг наркотиків. Все це 
призвело до об’єктивного збільшення масштабів і кількості 
багатокомпонентних операцій з підтримки миру, іноді із юридично 
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необґрунтованими мандатами. Таким чином, діючи в ситуаціях 
внутрішніх політичних криз, «блакитні каски» змушені служити в більш 
складних і небезпечних умовах, що загрожують життю миротворців. 

Самі масштаби миротворчих операцій Організації Об’єднаних 
Націй, включаючи ті, що здійснюються у важкодоступних регіонах, 
потребують використання сучасних технологій, особливо засобів 
спостереження і зв’язку та безпілотних літальних апаратів. 

Привабливість використання безпілотних літальних апаратів в 
операціях ООН з підтримання миру полягає у їх здатності 
контролювати ситуацію в буферних зонах. Проте, головний аргумент 
прихильників «силової» миротворчості, на наш погляд, не стільки 
рентабельність, можливість отримання високоякісних зображень з 
малих висот чи швидкості передачі даних, як те, що безпілотники 
можуть бути використані в небезпечних зонах без ризику для життя 
миротворців. 

Але є цілий ряд політичних, правових і бюджетних питань, а 
також проблем в сфері контролю отриманої інформації та забезпечення 
її конфіденційності при використанні безпілотних літальних апаратів в 
миротворчих операціях. 

У зв’язку з цим недоліки використання безпілотних літальних 
апаратів повинні бути усунені якомога швидше, щоб їх могли 
ефективно використовувати миротворці. Використання нових 
технологій дозволить заощадити людські ресурси і зробити місії з 
підтримання миру більш безпечними і ефективними. На сьогоднішні 
день використання безпілотних літальних апаратів є ще одним кроком 
на шляху до поліпшення миротворчої діяльності. 

Науковий консультант А. В. Байлов 
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МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ АВСТРАЛІЇ  
В ТИХОМУ ОКЕАНІ 

Участь австралійської поліції в миротворчих зарубіжних 
операціях старіша за Австралійську федеральну поліцію (АФП), але 
закордонні місії до Тимор-Леште та Соломонових островів були 
найголовнішими. На прохання уряду Соломонових островів в 2003 
році, Австралійський уряд об’єднав 11 тихоокеанських держав у 
регіональні сили, щоб допомогти Соломоновим островам у 


