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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 
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відновленні правопорядку після знищення верховенства права. Роль 
АФП на Соломонових островах не була новою для неї. У 1964 році 
співробітники поліції Співдружності (попередник АФП) були 
відправлені до Кіпру у складі миротворчих сил ООН, щоб допомогти 
запобігти подальшим зіткненням між грецькими й турецькими 
кіпріотами. У 1974 році місія ООН була розширена для контролю 
режиму припинення вогню і організації буферної зони, що розділяє 
спільноти, та надання гуманітарної допомоги. Присутність Австралії 
на Кіпрі триває 45 років, що робить її однією з небагатьох країн, яка 
присутня там постійно з початку місії ООН. 

Безсумнівно, Тимор-Леште та Соломонові острови є двома 
найбільш значними віхами в миротворчий діяльності та розвитку 
потенціалу АФП. Програма АФП по розвитку правоохоронних органів 
Тимора-Леште допомагає національній поліції цієї країни у справі 
зміцнення організаційної структури та механізмів управління, що є 
основою ефективної діяльності поліції. Ця двостороння взаємодія 
розвиває і зміцнює лідерство, професійні і управлінські здібності 
поліції та підвищує поліцейські навички, створює професійну, 
відповідальну та соціально-орієнтовану поліцію з керівницькими 
навичками і підготовкою, що дозволить їй в майбутньому справлятися 
з сучасними завданнями. АФП співпрацює з керівниками в плані того, 
як проводити кримінальне розслідування, покарання, фінансові 
розслідування, охорону громадського порядку, боротьбу з 
транснаціональною злочинністю, розвідку, внутрішнє розслідування і 
підготовку.  

Потреба в спеціальному підрозділі АФП по управлінню 
зростаючою міжнародною участю призвела до створення Міжнародної 
групи розгортання (МГР) у лютому 2004 року для надання 
матеріально-технічної підтримки місіям і набору, відповідним чином 
підготовлених чоловіків та жінок, готових до служби. Підготовка 
фокусується на культурних особливостях, наданні першої допомоги, 
принципах у сфері розвитку потенціалу, формуванні команди та 
модулях підготовки співробітників поліції ООН. Спеціально 
побудований навчальний центр, який виглядає як типове село чи місто 
в країні, де можуть бути розміщені співробітники АФП, 
використовується для того, щоб поліцейські могли безпосередньо 
зануритися в умови та різні культури, перш ніж вони будуть 
відправлені до місії. АФП є першою поліцією в світі, яка отримала 
визнання ООН за програму попередньої підготовки.  

Науковий консультант О. Р. Шишка 
 


