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БАГАТОПРОФІЛЬНА КОМПЛЕКСНА МІСІЯ ООН  
ЗІ СТАБІЛІЗАЦІЇ В МАЛІ 

В останні роки Малі опинилася в глибокій кризі, що має серйозні 
політичні, соціально-економічні, гуманітарні і правозахисні наслідки, а 
також проблеми щодо безпеки в країні.  

Комплексна місія ООН зі стабілізації в Малі була створена в 2013 
році для підтримки політичних процесів в цій країні і виконувала 
цілий ряд завдань, пов’язаних з безпекою. Мета місії полягала в 
наданні підтримки перехідній владі Малі в стабілізації країни і 
здійсненні перехідного плану. Згідно з мандатом місії, пріоритетні 
завдання включали: забезпечення стабілізації обстановки і захисту 
цивільного населення; підтримку загальнонаціонального політичного 
діалогу та примирення; сприяння захисту прав людини в країні. 

Поліція ООН допомагає малійським правоохоронним органам в 
розслідуванні і запобіганні незаконній наркодіяльності. У 2014 році 
місія організувала підрозділ по боротьбі з транснаціональною 
організованою злочинністю і тероризмом. Місія також надала необхідне 
обладнання та експертно-криміналістичну підтримку малійській владі. 
У 2015 році місія створила сучасну лабораторію судово-медичної 
експертизи в своїй штаб-квартирі, щоб допомогти малійським 
правоохоронним органам збирати і аналізувати докази на основі ДНК, 
відбитків пальців, а також складних балістичних експертиз. 

Місія досягла певних результатів. Вилучення наркотиків 
збільшилося. Наприклад, в серпні 2015 року малійська бригада 
ліквідували мережу незаконного обігу наркотиків, що діяла в районі, 
який раніше був поза досяжністю правоохоронців. Тільки ця операція 
призвела до суду над 10 обвинуваченими наркоторговцями, а також до 
додаткового арешту ще одного наркоділка у вересні 2015 року. Поліція 
ООН допомагає своїм колегам шляхом проведення тренінгів, 
спільного патрулювання і сприяння у відновленні законності і 
правопорядку. 

Місія ООН сповнена рішучості зберегти свою прихильність Малі і 
допомогти малійській владі у зміцненні миру і безпеки в тісній 
координації з іншими регіональними і міжнародними зацікавленими 
сторонами. Миротворчі операції є ефективним механізмом допомоги 
країнам в скрутному переході від конфлікту до миру. 
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