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Відповідно до проекту «Афганістан» вдалося реформувати 
організацію поліції і порядок проходження служби. Завдяки підтримці 
Німеччини вдалося забезпечити оплату праці поліцейських. Німецька 
концепція навчання була спрямована перш за все на підготовку 
фахівців, які пізніше повинні були в якості керівників поліції ділитися 
своїми знаннями та досвідом з місцевими поліцейськими.  

На сьогоднішній день 8600 офіцерів поліції пройшли навчання в 
поліцейській академії. В даний час в процесі підготовки знаходяться 
більш ніж 2000 співробітників. Крім того, більше 17000 співробітників 
поліції були навчені в минулі роки. 

Федеральний уряд виступив за європеїзацію поліцейського 
проекту. У травні 2007 року Рада Європейського Союзу прийняла 
рішення щодо направлення місії до Афганістану (EUPOL). Місія 
працює в області моніторингу, консультування та навчання 
керівництва афганського Міністерства внутрішніх справ, Міністерства 
юстиції, Канцелярії Генерального прокурора в Кабулі і в деяких 
провінціях Афганістану. Вона робить великий внесок в підтримку 
процесу реформування афганського уряду. У червні 2014 року Рада ЄС 
вирішила продовжити місію до кінця 2016. 

Науковий консультант Г. І. Глобенко 
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ФЕДЕРАЛЬНИЙ УРЯД РОЗШИРЮЄ ПРИСУТНІСТЬ 
БУНДЕСВЕРУ В МАЛІ 

Малі є однією з гарячих точок в Африці. В рамках місії ООН- 
MINUSMA зі стабілізації положення на півночі країни розміщені 
кілька сотень німецьких солдатів. Операції небезпечні, бо у цьому 
районі діють бойовики і терористичні організації. 

У Малі блакитні каски повинні забезпечувати безпеку, навіть там 
бундесвер бореться з ісламістами. Сьогодні міністр оборони фон дер Ляйен 
прибуває з візитом в Малі. Проте мирна місія досі не принесла миру. 

Міністерство оборони Німеччини ініціювало посилення місії 
бундесверу в Малі, повідомило інформаційне агентство Рейтер. 
Контингент буде посилений вертольотами та солдатами. 

Використання вертольотів, однак, пов’язано з тим, що протягом 
двох років, інша держава бере на себе задачу Німеччини. З кінця 2018 
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року, німецька участь в миротворчій місії ООН в Малі буде поступово 
скорочуватися. 

Обмеження використання вертольотів міністр закордонних справ 
Франк-Вальтер Штайнмаєр і міністр оборони Урсула фон дер Ляйєн 
обґрунтували в листі на ім’я Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна, 
тим що бундесвер немає вільних вертольотів. Міністри повідомили, 
що «з технічних причин вертольоти можуть бути надані тільки до 
початку другої половини 2018». Вони вимагали «фінансових зобов’язань 
інших держав-членів [ООН], щоби забезпечити місію вертольотами». 
Раніше Нідерланди надавали вертольоти ООН для застосування. 

За даними агентства Рейтер, на даний час близько 550 німецьких 
солдатів розміщені на півночі Малі. Місія ООН включає в себе в 
цілому 15000 солдатів і поліцейських. Вони повинні забезпечити 
мирну угоду між центральним урядом і ісламістськими бойовиками. 
Досі близько 100 солдатів загиблі в рамках місії ООН. 

Науковий консультант І. М. Антонян 
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РОЗШИРЕНА ПІДТРИМКА МИРУ – ВОЄННА ДОКТРИНА 
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

Сучасна доктрина Великобританії почала розроблятися з 1988 р, із 
закінченням «холодної» війни, коли вийшов документ «Операції по 
підтриманню миру», який вже уявляв з себе більш розширену 
кодифікацію традиційної миротворчості. Однак сьогоднішній підхід 
сформувався дещо пізніше, в 1994 р, з публікацією «Розширеного 
підтримання миру».  

Потрібно відзначити, що в сьогоднішній військовій доктрині 
Великобританії чітко простежується прихильність до блоку НАТО, 
зокрема акцентується увага на боротьбі з міжнародним тероризмом. 
Однак при цьому участь в операціях на користь миру або гуманітарних 
операціях не обмежується зоною відповідальності НАТО. У доктрині 
присутній наступна типологія військових дій: загальна війна, обмежена 
війна, регіональний конфлікт, громадянська війна, повстанські дії, 
тероризм. Завдання, які ставляться перед ЗС Англії, крім безпеки 
країни і регіону наступні: 

– підтримка британських інтересів в світі з метою зміцнення 
присутності за кордоном і посилення свого впливу; 


