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Програми цивільної поліції спонсоруються ООН або регіональними 
організаціями з забезпечення безпеки, таких як Організація з безпеки і 
співробітництва в Європі (ОБСЄ), або коаліціями зацікавлених країн. 
Вони грають важливу роль в стратегії з підтримання миру. 

Зазвичай цивільна поліція розгортається на другому або 
наступних етапах миротворчої місії. На початку місії цивільна поліція 
може мати широкі виконавчі правоохоронні повноваження в регіоні і 
таким чином виконувати типові функції правоохоронних органів, такі 
як патрулювання і розслідування. Ближче до завершення місії 
міжнародна поліція поступово передає свої поліцейські обов’язки 
нової місцевої поліції, навчанню та розвитку якої допомагала. 

Діяльність поліції залежить від умов в регіоні. ООН відкрила 
свою першу місію цивільної поліції в Конго в 1960 році для надання 
допомоги уряду в забезпеченні законності та правопорядку. У Боснії та 
Східному Тиморі поліція була розгорнута для підтримання законності 
та правопорядку, а також для допомоги в заснуванні та навчанні 
професійної поліції. У Гаїті і Кот-д’Івуарі поліція ООН підтримувала 
національну поліцію під час виборчої кампанії 2015 року. У зв’язку зі 
спалахом вірусу Ебола в Ліберії в 2015 році поліція ООН спільно з 
ліберійською національною поліцією сприяла захисту цивільних осіб в 
рамках спільних патрулів та іншої оперативної підтримки. У Сомалі 
поліція ООН займалася розробкою нової структури сомалійської 
національної поліції. У Малі поліція ООН бере участь в попередженні 
та боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю і тероризмом.  

В даний час представники поліції ООН працюють в 12 миротворчих 
операціях і 5 спеціальних політичних місіях. Головне завдання 
поліцейських ООН полягає в сприянні миробудівництва в тих країнах, 
де вони знаходяться. Поліція ООН є важливим інструментом для 
відновлення і підтримання міжнародного миру і безпеки у всьому світі. 
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14 грудня 1995 року в Парижі було підписано мирну угоду між 
Республікою Боснія і Герцеговина, Республікою Хорватія, Федеративною 
Республікою Югославія, а також іншими сторонами. Угода охоплює 
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широке коло питань, в тому числі військові аспекти мирного 
врегулювання; регіональної стабілізації; розмежування міжвідомчих 
суб’єктів прикордонною лінією між Федерацією Боснія і Герцеговина і 
Республіки Сербської; проведення демократичних виборів; права 
людини та допомога біженцям. 

МООНБГ почала свою діяльність в несприятливих умовах. В 
результаті конфлікту більше 200 000 чоловік загинули, 20 тисяч 
пропали без вісті і 1,2 мільйона були переміщені всередині країни. 
Країна була розділена за етнічною ознакою. Братовбивча війна, в якій 
цивільні особи були головною мішенню і жертвами. МООНБГ 
здійснила декілька реформ: Реформа поліції гарантувала, щоб окремі 
співробітники поліції відповідали міжнародним стандартам професійної 
та особистої недоторканності, щоб завоювати повагу і довіру широкої 
громадськості. Реструктуризація поліції прагнула забезпечити кожне 
поліцейське управління достатніми ресурсами, ефективність організаційної 
структури якої включали механізми зовнішнього і внутрішнього 
правового захисту, ізоляцію від політичного втручання, відповідне 
багатоетнічне представництво і наявність гендерного балансу. 
Поліцейська діяльність є лише одним з компонентів верховенства права. 
Для того, щоб поліція була ефективною, вона повинна діяти в рамках 
узгодженої нормативно-правової бази, а також з незалежною і 
відповідальною прокурорської службою та судовими органами. Без 
ефективних державних правоохоронних інституцій і механізмів 
співпраці між поліцейськими, можливість боротьби з національною, 
регіональною та транснаціональною злочинністю є вкрай обмеженим. 
Підвищення обізнаності громадськості. Для створення суспільної довіри 
і довіри до поліції було проведено ряд національних кампаній з 
пріоритетами на основні принципи демократичної поліцейської діяльності. 
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ЦИВІЛЬНА ПОЛІЦІЯ ООН ЯК НАЙВАЖЛИВІША ЧАСТИНА 
МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЙ ООН В УСЬОМУ СВІТІ 

Цивільна поліції ООН є найважливішою частиною миротворчих 
операцій ООН в усьому світі. Більше ніж 11000 поліцейських ООН, з 
більш ніж 90 країн, перебувають в даний час в 18 різних місіях. Кожен 


