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• поліпшити доступ і підтримку місцевих жінок; 
• стати прикладом для наслідування для жінок у громаді; 
• забезпечити більше почуття безпеки для місцевого населення, 

включаючи жінок і дітей; 
• розширити спектр професійних навичок в рамках миротворчої 

місії. 

Науковий консультант І. Г. Галдецька 
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ЗАВДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ МІСІЙ ЗА УЧАСТЮ 
НІМЕЧЧИНИ 

Завдання поліцейських місій за участю Німеччини показують 
розвиток міжнародних зусиль по запобіганню конфліктів та їх 
подоланню. На початку 90-х років домінувала підтримка процесів в 
державах, які перебували на шляху від авторитаризму до демократії. 
Відправною точкою для Німеччини можна вважати участь 
співробітників Федеральної прикордонної охорони в місії в Намібії, де 
вони мали завдання контролювати діяльність місцевої поліції і 
спостерігати за підготовкою до проведення виборів. Подібними 
повноваженнями були наділені співробітники поліції в Камбоджі з 
травня 1992 по серпень 1993 року. Тоді в місії брали участь 105 
службовців Федеральної прикордонної охорони. Невеликий 
контингент німецьких поліцейських супроводжував місію ООН з 
червня 1993 по червень 1996 року у Західній Сахарі. 

Новий етап в діяльності поліцейських місій розпочався під час 
війн в колишній Югославії. Дії поліцейських місій у цей час були 
спрямовані на створення і реформування органів поліції та 
кримінального переслідування шляхом навчання і консультування, 
контролю і спостереження за місцевими силами безпеки. У центрі 
уваги тоді знаходилася Боснія-Герцеговина. Присутність міжнародних 
контингентів там і в Македонії повинна була сприяти підвищенню 
довіри населення силам безпеки. При цьому ситуація вимагала також 
зосередження діяльності місії на боротьбі з організованою злочинністю.  

З місії в Косово, яка почалася в 1999 році, був досягнутий новий 
щабель в міжнародних поліцейських місіях. Сили місії отримали 
завдання з виконання всіх превентивних і репресивних заходів, 
включаючи охорону кордонів. Чисельність особового складу в Косово 
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досягла до березня 2008 року понад 2500 співробітників. Невеликими 
командами (від п’яти до двадцяти чоловік) ФРН брала участь в місіях 
ООН у Ліберії та Судані, а також у місії ЄС в Палестинській автономії. 

Власні завдання мають місії підтримки в прикордонних областях. 
На кордоні між Республікою Молдова та Україною ЄС відкрив в 
червні 2005 року Місію з прикордонної допомоги силами з близько 
200 поліцейських та службовців митниці з ЄС та інших держав. Вони 
повинні були підтримувати місцеві відомства в боротьбі з 
прикордонною злочинністю і сприяти тісної взаємодії прикордонних 
сил обох держав.  

Науковий консультант О. В. Чорноус 
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ПОЛІЦЕЙСЬКІ МИРОТВОРЦІ ООН НА ЗАХИСТІ БЕЗПЕКИ 

Більше семидесяти років Організація Об’єднаних Націй розгортає 
миротворчі місії в країнах, які потребують стабілізації миру і надання 
гуманітарної допомоги. Миротворчі сили ООН надають допомогу 
країнам, де виникли конфлікти, створюючи умови для тривалого 
існування миру. До складу миротворчого контингенту входять 
цивільні, поліцейські та військові підрозділи. 

Поліція ООН відіграє важливу роль у забезпеченні миру і безпеки 
у всьому світі, поліцейські надають допомогу у зміцненні та 
реформуванні місцевої поліції, стратегічному плануванні, створенні 
умов для миру і розвитку, проведенні кваліфікаційного оцінювання і 
підготовці, переробці службової документації та забезпеченні 
технічної підтримки. 

Кожен день правоохоронці ООН зміцнюють та встановлюють 
безпеку, здійснюють патрулювання в територіальних громадах, надають 
допомогу місцевій поліції, забезпечують відповідність міжнародним 
стандартам в галузі прав людини та відновлення правопорядку і 
підтримання громадської безпеки.  

В діяльності поліції ООН найголовніше місце займає попередження, 
виявлення і розслідування злочинів, захист осіб і майна, підтримання 
громадської безпеки і правопорядку. Поліцейські, виконуючи свої 
обов’язки, зобов’язанні поважати і захищати права людини, норми, 
етику і стандарти в попередженні злочинів, кримінальному 
судочинстві і права людини за міжнародним гуманітарним правом.  


