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підтримка Перехідного уряду у забезпеченні стабільної обстановки; 
допомога у перебудові та реформуванні Національної поліції Гаїті; 
підтримка правозахисних організацій Гаїті щодо захисту прав людини; 
моніторинг та звітність про ситуацію з правами людини в країні.  

До 2010 року, завдяки спільним зусиллям влади Гаїті, Організації 
Об’єднаних Націй та міжнародного співтовариства, відбулися певні 
зміни на краще в таких сферах, як: зниження рівня насильства та 
злочинності, відновлення громадської безпеки, позитивні конституційні 
зміни та певне економічне зростання, але руйнівний землетрус 
магнітудою 7.0 балів, який обрушився на Гаїті 12 січня 2010 року, 
призвів до того, що більш ніж 220 000 людей загинули, у тому числі 102 
співробітника Організації Об’єднаних Націй, багато тисяч отримали 
поранення або стали інвалідами, та 1,5 мільйона залишилися без даху 
над головою. Катастрофа перервала відносно плавний процес 
підготовки до виборів до законодавчих органів, а також президентських 
і місцевих виборів, запланованих на лютий 2010 року. Після землетрусу 
МООНСГ продовжувала рішуче діяти в рамках мандата і робила все 
можливе для відновлення свого потенціалу з урахуванням пріоритетів. 

У 2016 році на Гаїті обрушився потужний ураган Метью, що забрав 
життя сотень людей, залишивши після себе широкомасштабні руйнування 
та повені. Країна зіткнулася з найбільшою гуманітарною катастрофою від 
часу землетрусу 2010 року. Дороги, базова інфраструктура, лікарні, 
школи і тисячі будинків були зруйновані або повністю знищені. 
Пошкодження системи водопостачання та повені підвищили ризик 
сплеску рівнів інфекції. Почалася епідемія холери. Міжнародні 
організації забезпечили масштабні потреби, викликані ураганом. 

Організація Об’єднаних Націй відіграє важливу роль у забезпечені 
безпеки і стабільності в Гаїті і продовжує підтримувати процес 
відновлення правопорядку і зміцнення миру в країні. 

Науковий консультант В. В. Почуєва 
 
 

УДК 341.123 
Є. С. САГАЙДАК 

Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна 
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Почавши свою службу в різних місіях ООН, поліція Бангладеш 
зараз є другою країною в світі, яка вносить значний вклад, в вигляді 
1120 осіб, на травень 2016 року, до миротворчих сил ООН.  
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Все це розпочалося в 1989 році з участі в миротворчій місії ООН в 
Намібії. З того часу загальне число є 16777 осіб в 21 місії ООН на 
сьогодні. Відповідаючи викликам в впровадженні повноважень ООН у 
сфері гендерних проблем, проблем в справах жінок і дітей, поліція 
Бангладеш відрядила два жіночих поліцейських підрозділи (ЖПП) до 
Гаїті і Конго. Бангладеш, являючись найчисленнішим поставником 
жінок-поліцейських для участі в миротворчих операціях ООН, стала 
головним гравцем в переході від війни до миру. Жінки-миротворці 
Бангладеш показали себе рушійною силою в зменшенні гендерного 
насильства, конфлікту та конфронтації, надаючи захист безпосередньо 
жінкам і дітям, наставляючи місцевих жінок-поліцейських і, таким 
чином, зміцнюючи повноваження жінок та посилюючи соціальні 
зв’язки. Якщо звернутися до деталей діапазону заходів під час 
миротворчих зусиль по зменшенню ризику повторного поновлення 
конфлікту зміцнюючи національні можливості на всіх рівнях 
управління конфліктом, то, по-перше і перш за все, потрібно зробити 
наголос на основній охоронній безпеці на усіх рівнях урегулювання 
конфлікту, яка включає захист власності і життя, зміцнення закону і 
порядку, створення діючої місцевої поліції, реформу охорони і 
підготовку місцевих поліцейських сил та гарантію дотримання прав 
людини для досягнення стабільного миру. Миротворці ЖПП мають всі 
якості, щоб виконувати завдання по забезпеченню миру, надаючи 
захист, навчаючи місцевих поліцейських кріпити свою міць в 
співпраці з іншими партнерами.  

Визначено, що для протистояння загрозам, які пов’язані з 
сучасними конфліктами, поліція має бути мобільною, натренованою, 
гнучкою, продуктивною і стійкою. За останні десятиліття відновлення 
верховенства права на територіях, де встановлена місія після 
конфлікту, є можливим лишень при зміцнення внутрішньої безпеки та 
структури кримінального правосуддя, як найважливішої передумови 
для стабілізації конфліктів усередині держав.  

Так як роль поліції ООН була розширена від функцій 
спостереження та надання консультацій до реформування, 
реструктуризації та інституційного розвитку місцевих поліцейських 
служб, досвід жінок-поліцейських із Бангладеш у сфері чуйної та 
відповідальної поліцейської роботи, охорони громадського порядку і 
надання допомоги в проведенні виборів, довів важливість їх участі в 
миротворчих операціях ООН.  

Науковий консультант О. В. Олішевський 
 


