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Поліцейські-миротворці ООН завжди готові припинити порушення 
прав людини і забезпечити захист цивільного населення. Відновлення 
за згодою громадськості правоохоронних органів на місцях є основним 
завданням поліції. 

Науковий консультант В. Л. Євко 
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БУНДЕСВЕР СКОРОЧУЄ ЧИСЕЛЬНІСТЬ ВІЙСЬК У КОСОВО 

З 1999 року бундесвер присутній в Косово. Після кривавої війни в 
Косово і втручання НАТО альянс направив до Косова значні 
стабілізаційні сили, в яких бундесвер задіяв 6500 чоловік. З роками їх 
присутність скорочувалася. І тепер Федеральний уряд хоче ще більше 
зменшити місію бундесверу в Косово. В перспективі місія НАТО в 
Косово закінчиться. 

Міністр оборони Урсула фон дер Ляйен (ХДС) і міністр 
закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер (СДПН) повідомили в 
понеділок керівників своїх фракції в Бундестазі в письмовій формі про 
те, що в майбутньому році треба задіяти максимум 1350 солдатів в 
місії НАТО. Раніше ліміт становив 1850 солдатів.  

Згідно з листом, кабінет міністрів повинен прийняти рішення про 
зміну мандату Бундестагу. Бундестаг повинен це схвалити. Досі під 
час 16 консультацій парламент завжди підтверджував мандат місії в 
Косово, тільки ліві були проти місії бундесверу. 

В даний час тільки близько 750 німецьких солдатів задіяні в 
Косово. Однак бундесвер залишає в резерві для надзвичайних ситуацій 
війська в розмірі майже 700 осіб у Німеччині, вони можуть бути 
переведені протягом двох тижнів в район застосування. Починаючи з 
осені кількість солдатів в країні буде скорочена до 650 осіб. 

Тим не менш, участь Німеччини у місії НАТО і надалі можлива, 
пише Федеральний уряд, на цій випадок бундесвер, як і раніше, має 
достатню мобільність для швидкого реагування. 

З помітним зменшенням так званої верхньої межі мандата уряд 
регулює чисельність одного з найстаріших представництв за кордоном 
до сучасних умов. Внутріполітичне становище в Косово до сьогодні 
залишається крихким, постійно виникають бурхливі демонстрації. Для 
депутатів військова ситуація описана, як «в основному спокійна і 
стабільна». 
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Тільки на півночі міні-держави час від часу проходять сутички 
між домінуючим там сербським населенням і ісламською меншістю 
косоварами. 

В минулому році підрозділи НАТО жодного разу не були 
викликни на допомогу, тому НАТО також погодилася на скорочення. 
Підрозділи НАТО можуть бути вчасно попереджені, якщо виникне 
напруження, або навіть дійде до масових заворушень. 

Бундесвер на даний час дислокується в таборі Марешаль де Ляттр 
де Тасіньі в Ново Село, проводить патрулювання на півночі Косово і 
підтримує місію ЄС «Eulex» в цій Балканській країні. 

З поступовим зменшенням чисельності місії, кінець косовської 
операції буде легко передбачати. Між тим, в центрі уваги військ є 
також інші завдання, тобто боротьба з контрабандою в Середземному 
морі або участь в спостереженні за повітрям при повітряній війні 
проти «Ісламської держави» (IS) в Сирії та Іраку. 

Науковий консультант І. М. Антонян 
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МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ  
В ПІВДЕННОМУ СУДАНІ 

Місія Організації Об’єднаних Націй в Південному Судані включає 
561 чоловіка та жінок вихідців з 38 країн. 

Цілі Поліції Організації Об’єднаних Націй: 
– захищати цивільних осіб під загрозою фізичного насильства; 
– моніторити, розслідувати, перевіряти, і регулярно звітувати про 

зловживання і порушення прав людини та порушення міжнародного 
гуманітарного права; 

– сприяти створенню умов для поставки гуманітарної допомоги. 
Що роблять поліцейські миротворці ООН в Південному Судані. 
А. Тренування. 
Миротворці проводять: 
– навчання, наставництво і консультування Національної служби 

поліції Південного Судану (НПСПС), в цілях зміцнення потенціалу у 
сфері розслідування тяжких; 

– забезпечення підготовки НПСПС по заходам безпеки.; 
– підтримку розслідування злочинів; 
– надання допомоги у підвищенні кваліфікації офіцерів поліції 

Південного Судану; 


