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галузі, запобігають будь-яким порушенням прав людини. Такі фахівців 
завжди реагують на порушення прав людини шляхом підтримки 
інституційних реформ і працюючи в тісній співпраці з місцевими 
органами влади, національними інститутами і громадянським 
суспільством. Вони також працюють з іншими командами на місцях та 
інтегрують права людини відповідно до покладених на них завдань. 

Крім того, фахівці з прав людини тісно співпрацюють з іншими 
миротворчими організаціями з метою підтримання миру, а також 
координування суспільних завдань з захисту прав людини. Заходи 
миротворчих організацій і фахівців з прав людини можуть бути 
схожими, випливати з цивільних ініціатив та спрямовуватися на захист 
цивільних осіб, управління конфліктами, зокрема пов’язаними з 
сексуальним насильством і насильством щодо дітей. 

Приголомшлива робота була вже проведена в області прав 
людини в районах конфлікту завдяки місіям ООН, але деякі проблеми 
досить залишаються. Вони стосуються в основному проблем цивільного 
населення, особливо жінок і дітей.  

На нашу думку, можна досягти зміцнення поваги до прав людини, 
ініціюючи законодавчі реформи на місцях, які дозволяють не лише 
забезпечити права людини в окремих зонах конфлікту, але й сприяти 
глибоким змінам у галузі громадської безпеки, медичного 
обслуговування та народної освіти.  

Науковий консультант С. О. Книженко 
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НІМЕЦЬКА ПОЛІЦІЯ В МІЖНАРОДНИХ  
МИРОТВОРЧИХ МІСІЯХ 

Перша місія німецької поліції з підтримання миру відбувалася з 
вересня 1989 року по березень 1990 року. 50 службовців колишньої 
Федеральної прикордонної охорони (сьогодні це Федеральна поліція) 
були використані для моніторингу діяльності місцевої поліції і для 
підготовки проведення виборів в Намібії. В цілому більше 5000 
німецьких поліцейських виконали свою службу під егідою ООН, ЄС 
або ОБСЄ в Африці, на Балканах та в Афганістані. Вони брали участь 
в більш ніж 25 місіях.  

Завдання миротворців охоплюють консультування і навчання 
місцевої поліції, підтримку реформ органів безпеки, виконання всіх 
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превентивних та репресивних поліцейських заходів, а також разом з 
цим функції органів виконавчої влади. Вони мусять запобігати 
виникненню нових військових дій і створювати умови для сталого 
соціально-економічного розвитку. Поліція грає ключову роль у 
врегулюванні криз і підтриманні миру.  

Наскільки потужно поліція впливає на врегулювання криз, можна 
спостерігати на прикладі миротворчих місій ООН. Якщо в 1988 році в 
складі збройних сил Організації Об’єднаних Націй на Кіпрі були 
задіяні 35 беззбройних поліцейських, то через 27 років їх вже було 
більш ніж 12500 службовців з 90 країн. Держави-члени ООН 
погодилися на фіксовані квоти поліцейських для використання в 
цивільних місіях. Із запланованої чисельності більше 5700 
співробітників поліції Федеративна Республіка має найбільший 
контингент (910 поліціантів, з них 90 протягом 30 днів).  

Центральним координаційним органом для операцій міжнародної 
поліції в Німеччині є Робоча група Міжнародних місій поліції 
федерації і земель (AGIPM), яка з 1996 року несе відповідальність за 
підготовку, проведення і участь в поліцейських місіях. Рішення про те, 
чи буде ФРН брати участь в поліцейській миротворчій місії, залежить 
від багатьох чинників. Вирішальною умовою є відносна безпека для 
поліцейських. Безперечним є невійськовий характер операції. 
Німеччина не бере участь в операціях під військовим керівництвом (це 
закріплене в Конституції ФРН), як це було в Боснії та Герцеговині, де 
поліцейські підрозділи з багатьох європейських країн входили до 
складу військової місії. 

Науковий консультант О. В. Чорноус 
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МІСІЯ ЦИВІЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ 
НАЦІЙ 

Цивільна поліція ООН з більш ніж 50 країн розгорнута по всьому 
світу на підтримку міжнародних миротворчих операцій. Присутність 
поліції ООН сприяє встановленню миру і стабільності в районах, що 
відновлюються після наслідків конфліктів, а їх зусилля щодо розвитку 
сучасних місцевих поліцейських формувань допомагають гарантувати 
стійкий мир та стабільність і після завершення міжнародних 
миротворчих місій. 


