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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. 
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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; 
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– забезпечення навчання в навчальних центрах НПСПС, щоб 
оцінювати та реагувати на порушення громадського порядку та інші 
надзвичайні ситуації; 

– забезпечення співробітництва зі службою Червоного хреста 
шляхом проведення спільної підготовки і навчань. 

Навчання, що проводиться для поліцейських миротворців ООН, 
включає курси з охорони громадського порядку, організації 
дорожнього руху, карного розшуку, базової англійської мови, навичок 
роботи на комп’ютері і так далі. 

Б. Діяльність поліції. 
Миротворці здійснюють діяльність у цій галузі, у тому числі: 
– підтримка розвитку систем по попередженню злочинності і 

розслідувань злочинів, патрулювання та підтримання громадського 
порядку; 

– вдосконалення управління та планування на національному та 
державному рівнях; 

– зміцнення взаємодії, звітності, координації, командування і 
управління на державному, регіональному та міжнародному рівнях. 
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ПОЛІЦІЯ КАНАДИ БУДУЄ БЕЗПЕЧНІШИЙ СВІТ 

Канадська поліція приймає участь в міжнародних миротворчих 
місіях починаючи з 1989 року. Вона допомагає у відновленні і 
зміцненні поліцейської діяльності в країнах, які пережили конфлікт 
або заворушення. З того часу, більше 3000 канадських поліцейських 
були частиною більш ніж 53 місій на земній кулі, підтримуючи 
прагнення уряду Канади глобального миру і безпеки. Створюючи 
спроможність зарубіжної поліції підтримувати закон і порядок, канадська 
поліція, разом з міжнародними партнерами, допомагає створювати 
безпечніше і стійкіше глобальне оточення. Це прокладає шлях для 
тривалого розвитку миру і запобігає розповсюдженню незаконних дій 
через кордони до інших країн, у тому числі і до Канади. 

Підрозділ міжнародних миротворчих операцій (ПММO) займається 
зарахуванням на службу до канадської поліції, включаючи планування 
і оцінку місій, підбір і підготовку особового складу по всій країні та 
забезпечення підтримки продовж всього цього процесу. Канадські 


