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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРУ ПОЛІЦІЄЮ ООН 

Поліція Організації Об’єднаних Націй грає важливу роль в 
забезпеченні миру і безпеки у всьому світі. Кожен день співробітники 
поліції ООН – чоловіки і жінки – залучаються для забезпечення 
міжнародних стандартів в галузі прав людини. Традиційно повноваження 
співробітників поліції були обмежені спостереженням, моніторингом та 
звітністю. Наступним етапом роботи поліції ООН стало розширення 
кола її завдань: з початку 90-х років їй належать функції 
консультативної допомоги, підтримки і підготовки національної поліції 
та фахівців інших правоохоронних органів в країнах моніторингу. 

Значно зросла необхідність допомоги поліції в здійсненні 
мандатів ООН. Число співробітників поліції в операціях з підтримання 
миру і в спеціальних політичних місіях збільшилося з 5840 в 1995 році 
до більш ніж 13000 осіб в 2015 році. Першочерговим завданням поліції 
ООН є збільшення числа жінок-поліцейських в миротворчих операціях 
і надання допомоги в наборі жінок до національної поліції. 

Діяльність поліції ООН спрямована на зміцнення або відновлення 
внутрішніх сил національних поліцій. Поліція ООН підтримує поліцію 
та інші органи кримінального переслідування приймаючих країн в 
проведенні розслідувань, надаючи спеціалізовану допомогу, а також в 
боротьбі з тяжкою і організованою злочинністю. 

В рамках Місії Організації Об’єднаних Націй в Боснії і Герцеговині, 
під час операції в Бурунді мала місце підтримка реформування і 
відтворення органів місцевої поліції. Організація Об’єднаних Націй 
надавала допомогу в ході місії по стабілізації обстановки в Кот-
Д’Івуарі, Конго і на Гаїті. Також велике значення мали Місії 
Тимчасової адміністрації ООН в Косово, Ліберії та Сьєрра-Леоне. 

У деяких місіях до компетенції співробітників поліції ООН 
належить виконання всіх поліцейських завдань, вони несуть 
відповідальність за підтримання законності і порядку. Поліціанти 
мають право відповідно до мандату місії і спеціальних директив 
затримувати, піддавати арешту і проводити обшук осіб, як це мало 
місце в Косово та Східному Тиморі. Однак поліція ООН не розглядається 
законодавством приймаючих країн органом кримінального 
переслідування, і її повноваження обмежені. Вона також грає ключову 
роль в захисті персоналу і об’єктів Організації Об’єднаних Націй на 
території приймаючої країни. 
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