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ПОЛІЦІЯ ООН ТА ЇЇ ЗАВДАННЯ 

Невід’ємною складовою частиною миротворчих операцій і 
політичних місій ООН є на сьогодні участь у них працівників поліції. 
Вони сприяють поліції в країнах, де конфлікти із застосуванням 
насильства підірвали законну діяльність державних структур. Їх 
завдання полягає у відновленні довіри до національної поліції та 
правової системи. У 2015 році більше ніж 12500 поліцейських ООН 
були в 17 таких місіях. 12 місій були під керівництвом Департаменту 
операцій з підтримання миру – DPKO (Department of Peacekeeping 
Operations) і 5 під керівництвом Департаменту з політичних питань – 
DPA (Department of Political Affairs).  

Конкретні завдання поліції ООН залежать від мандату 
миротворчих операцій. Вона консультує органи виконавчої влади та 
поліцію, здійснює підготовку поліцейських, допомагає в організації 
роботи місцевої поліції. Співробітники поліції ООН працюють в 
таборах біженців, допомагають місцевій поліції в закупівлі обладнання, 
наприклад, транспортних засобів. В тимчасових адміністраціях ООН, 
як це було у Косово, вони, крім того, мають прямі повноваження з 
підтримки закону і порядку.  

Сформовані поліцейські підрозділи з 140 поліцейських (Formed 
Police Units – FPUs) беруть участь у виконанні завдань національної 
поліції. До їх компетенції також належить захист персоналу та установ 
ООН. Ці службовці поліції уповноважені вживати заходів при 
проведенні демонстрацій, під час яких застосовується насильство, і під 
час заворушень. У 2007 році у Ліберії був задіяний перший жіночий 
контингент поліції ООН. У 2015 відправлено більше 64 сформованих 
поліцейських підрозділів.  

Вперше сформовані поліцейські підрозділи (FPUs) були 
використані в місіях ООН у Косово та східному Тиморі. Сьогодні 
можна спостерігати постійне зростання таких поліцейських сил. 
Сформовані поліцейські підрозділи складають більшу частину всіх сил 
ООН. У цілому це – співробітники поліції з більш ніж 90 країн. Країни, 
які відправили 10 найбільших поліцейських контингентів, це – 
Йорданія, Бангладеш, Сенегал, Індія, Непал, Руанда, Пакистан, Єгипет, 
Нігерія та Бурунді. Федеративна Республіка Німеччини в 2015 році 
направила в місію тільки 19 поліцейських. Більше 10 % всіх 
міжнародних поліцейських сил складають жінки. 
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