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МІСІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ З НАДАННЯ 
ДОПОМОГИ РУАНДІ: АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ООН  

ТА СУПУТНІХ ФАКТОРІВ 

Боротьба між озброєними силами Руандійської урядової більшості 
Хуту та Руандійським патріотичним фронтом (РПФ) меншин Тутсі 
була розпочата у жовтні 1990 на кордоні між Руандою та її північним 
сусідом, Угандою. Вже у жовтні 1993 Рада Безпеки за допомогою 
резолюції 872 (1993) створила міжнародні сили Місії Організації 
Об’єднаних Націй з надання допомоги Руанді (МООННДР), задля 
забезпечення та контролю за виконанням сторонами угод та підтримки 
тимчасового уряду. 

ООН запросила військову допомогу, але спочатку тільки Бельгія з 
половиною батальйону у 400 військових груп, та Бангладеш з тиловими 
елементами у 400 військових груп, висунули особовий склад. На те, щоб 
досягти санкціонованої цифри у 2548 пішло п’ять місяців. Через низку 
невирішених питань між сторонами реалізація домовленостей була 
затримана. Отже, інавгурації тимчасового уряду так і не відбулося. У 
квітні 1994 президенти Руанди та Бурунді були вбиті під час повернення 
з мирних перемовин у Танзанії. При посадці у руандійській столиці 
Кігалі за невизначених обставин літак Руанди зазнав аварії. Ця подія 
дала початок хвилі політичних та етнічних вбивств: прем’єр-міністр, 
кабмін та миротворці МООННДР потрапили до переліку перших жертв. 
МООННДР намагалася врегулювати припинення вогню, але особовий 
склад все більше потрапляв під вогонь супротивних сил. Після того, як 
деякі країни відкликали свій контингент в односторонньому порядку, 
Рада Безпеки знизила кількість сил МООННДР з 2548 до 270, видавши 
резолюцію 912 (1994) від 21 квітня 1994 року. Незважаючи на це 
зниження, наявним силам МООННДР вдалося захистити тисячі 
руандійців, які укривалися в місцях, підконтрольних МООННДР. В 
липні сили РПФ встановили контроль над Руандою, завершивши 
громадянську війну та встановивши широкомасштабне урядування. 
Новий уряд проголосив обов’язковою мирну угоду 1993 року та 
запевнив МООННДР, що він співпрацюватиме у поверненні біженців. 
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ООН засвоїла урок при вирішенні конфлікту в Руанді. Внутрішні та 
зовнішні фактори направили керівництво місії до дій, яких миротворчі 
сили повинні сторонитись у майбутньому.  

Науковий консультант К. В. Юртаєва 
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МИРОТВОРЧІ ОПЕРАЦІЇ 

Характер і цілі програми з підтримання миру з’явилися після 
Другої світової війни. Контроль за припиненням вогню і уникненням 
буферних зон дуже важливий для спільного мирного врегулювання 
суперечок і приведення у виконання рішень ООН. Миротворчі війська, 
як правило, структуровані навколо батальйонів легкої піхоти, не 
досягаючи важкої броні (а саме: танків чи ракет), і не складаються з 
декількох тисяч солдатів. 

Класичні місії з підтримання миру регулюються п’ятьма 
принципами: 

1. Згода сторін спору про створення миротворчої місії. 
2. Незастосування сили, за винятком самооборони. 
3. Волонтерський внесок контингентів з нейтральних країн або 

інших держав. 
4. Неупередженість. 
5. Щоденний контроль операцій Генеральним секретарем. 
Основні оперативні військові цілі традиційного миротворчого 

центру зі створення і окупації буферної зони зокрема сторін в 
конфлікті (Ізраїль – Єгипет, Кіпр, Ліван). Миротворці зазвичай стежать 
за добровільним виведенням військ з цієї буферної зони, займають і 
контролюють її. Моніторинг включає в себе: патрулювання, пасивний 
моніторинг за допомогою технічного обладнання (наприклад, 
радарами) і іноді використання літаків і морських піхотинців. Ці види 
діяльності дуже схожі з місіями спостереження. 

Але класичні місії з підтримання миру, як правило, означають 
більше, ніж просто спостерігання військовим рухом, вони також 
включають в себе: 

1. Розслідування порушень режиму припинення вогню та інших 
інцидентів. 

2. Стабілізуючі заходи, такі як: порушення угод між місцевими 
командирами з демаркації кордонів. 


