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принципі добровільності. Існують однак проблеми при відборі 
відповідного персоналу. Зростаючому попиту протистоїть недостатня 
пропозиція. Це особливо актуально для спеціалізованих сил, 
наприклад, в області організованої злочинності або інформаційних 
технологій. В цій ситуації федеральний уряд робить все можливе для 
того, щоб зацікавити таких фахівців. 

Науковий консультант Г. І. Глобенко 
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ЖІНКИ В МИРОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Головним пріоритетом для поліції ООН є збільшити число жінок-
поліцейських до складу миротворчих операцій і заохочення набору 
жінок у вітчизняні поліцейські служби. Організація Об’єднаних Націй 
забезпечує гендерну специфіку поліцейської служби у всій роботі 
поліції ООН в якості оперативної необхідності для вирішення різних 
потреб безпеки жінок, чоловіків, дівчат і хлопців. Жінки привносять 
додатковий вимір, що є найважливішим завданням встановлення миру, 
стабільності і розвитку людей в країнах, які пережили конфлікт. 

Крім того, жінки-поліцейські виступають прикладом гендерної 
рівності, надихаючи жінок для відстоювання своїх прав, а також для 
кар’єрного росту в правоохоронних органах. Жінки-поліцейські, дають 
почуття безпеки для жінок і дітей, поліпшення підтримки з боку 
правоохоронних органів до місцевих жінок. Вони також допомагають 
ООН в реагуванні на випадки сексуальної експлуатації та наруги. 
Жінки-поліцейські можуть витримати більший стрес, ніж їх колеги-
чоловіки. Збільшення набору жінок має важливе значення для: 

• розширення прав жінок в приймаючій країні; 
• задоволення особливих потреб колишніх учасниць бойових дій 

в процесі демобілізації і реінтеграції в цивільне життя; 
• допомагає зробити миротворчу діяльність для жінок більш 

доступною суспільстві; 
• опитування потерпілих від гендерного насильства; 
• наставництва жінок-курсантів в поліцейські та військові академії; 
• спілкування з жінками в суспільствах, де їм заборонено 

розмовляти з чоловіками. 
Присутність жінок-миротворців може також: 
• допомогти зменшити конфлікти і протистояння; 
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• поліпшити доступ і підтримку місцевих жінок; 
• стати прикладом для наслідування для жінок у громаді; 
• забезпечити більше почуття безпеки для місцевого населення, 

включаючи жінок і дітей; 
• розширити спектр професійних навичок в рамках миротворчої 

місії. 

Науковий консультант І. Г. Галдецька 
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ЗАВДАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ МІСІЙ ЗА УЧАСТЮ 
НІМЕЧЧИНИ 

Завдання поліцейських місій за участю Німеччини показують 
розвиток міжнародних зусиль по запобіганню конфліктів та їх 
подоланню. На початку 90-х років домінувала підтримка процесів в 
державах, які перебували на шляху від авторитаризму до демократії. 
Відправною точкою для Німеччини можна вважати участь 
співробітників Федеральної прикордонної охорони в місії в Намібії, де 
вони мали завдання контролювати діяльність місцевої поліції і 
спостерігати за підготовкою до проведення виборів. Подібними 
повноваженнями були наділені співробітники поліції в Камбоджі з 
травня 1992 по серпень 1993 року. Тоді в місії брали участь 105 
службовців Федеральної прикордонної охорони. Невеликий 
контингент німецьких поліцейських супроводжував місію ООН з 
червня 1993 по червень 1996 року у Західній Сахарі. 

Новий етап в діяльності поліцейських місій розпочався під час 
війн в колишній Югославії. Дії поліцейських місій у цей час були 
спрямовані на створення і реформування органів поліції та 
кримінального переслідування шляхом навчання і консультування, 
контролю і спостереження за місцевими силами безпеки. У центрі 
уваги тоді знаходилася Боснія-Герцеговина. Присутність міжнародних 
контингентів там і в Македонії повинна була сприяти підвищенню 
довіри населення силам безпеки. При цьому ситуація вимагала також 
зосередження діяльності місії на боротьбі з організованою злочинністю.  

З місії в Косово, яка почалася в 1999 році, був досягнутий новий 
щабель в міжнародних поліцейських місіях. Сили місії отримали 
завдання з виконання всіх превентивних і репресивних заходів, 
включаючи охорону кордонів. Чисельність особового складу в Косово 


