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скоріше, базується на моральному авторитеті, ніж на погрозі 
застосування сили. Крім того, значна частина миротворчих заходів, як 
відомо, проводиться на рівні взаємодії окремих миротворців з 
представниками місцевого населення. 

Австралія може пишатися своїм внеском у миротворчу діяльність. 

Науковий консультант Ю. О. Загуменна 
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ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА МИРОТВОРЧА 
ДІЯЛЬНІСТЬ ООН 

Права людини, як філософське, юридичне і політичне поняття 
означає комплекс природних і непорушних свобод й юридичних 
можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому 
суспільстві. Поняття прав людини за своїм визначенням є 
універсальним і егалітарним, несумісним з системами та режимами, 
заснованими на перевазі однієї касти, раси, народу, віросповідання, 
класу, будь-якої соціальної групи або особи. 

Захист прав людини є основним завданням діяльності членів 
миротворчих місій ООН. Будь-яка особа, яка приходить в країну для 
підтримання миру повинна забезпечувати захист і заохочення прав 
людини. З цією метою для проведення найбільш широкомасштабних 
операцій на користь миру створюється команда, що спеціалізується в 
галузі прав людини. 

В даний час фахівці з прав людини беруть участь в шести 
операціях з підтримання миру і дев’яти спеціальних політичних місіях.  

Вони діють в рамках місії ООН по стабілізації в демократичній 
республіці Конго, змішаної операції Африканського союзу і ООН в 
Дарфурі, місії ООН в Південному Судані, місії ООН у Ліберії, операції 
ООН в Кот-д’Івуарі, місії ООН по стабілізації в Гаїті і місії ООН 
Афганістані. 

На фахівців в галузі прав людини покладені обов’язки захисту та 
заохочення прав людини на місцях. Вони допомагають населенню 
діяти активно з метою поширення своїх прав та можливостей, 
стимулюючи їх вимагати та відстоювати свої власні права. Фахівці 
спонукають державу до необхідності виконання своїх зобов’язань в 
галузі прав людини та застосування законів.  

Спектр дій фахівців з прав людини дуже великий. Вони стежать за 
дотриманням прав людини, проводять масштабні дослідження в цієї 
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галузі, запобігають будь-яким порушенням прав людини. Такі фахівців 
завжди реагують на порушення прав людини шляхом підтримки 
інституційних реформ і працюючи в тісній співпраці з місцевими 
органами влади, національними інститутами і громадянським 
суспільством. Вони також працюють з іншими командами на місцях та 
інтегрують права людини відповідно до покладених на них завдань. 

Крім того, фахівці з прав людини тісно співпрацюють з іншими 
миротворчими організаціями з метою підтримання миру, а також 
координування суспільних завдань з захисту прав людини. Заходи 
миротворчих організацій і фахівців з прав людини можуть бути 
схожими, випливати з цивільних ініціатив та спрямовуватися на захист 
цивільних осіб, управління конфліктами, зокрема пов’язаними з 
сексуальним насильством і насильством щодо дітей. 

Приголомшлива робота була вже проведена в області прав 
людини в районах конфлікту завдяки місіям ООН, але деякі проблеми 
досить залишаються. Вони стосуються в основному проблем цивільного 
населення, особливо жінок і дітей.  

На нашу думку, можна досягти зміцнення поваги до прав людини, 
ініціюючи законодавчі реформи на місцях, які дозволяють не лише 
забезпечити права людини в окремих зонах конфлікту, але й сприяти 
глибоким змінам у галузі громадської безпеки, медичного 
обслуговування та народної освіти.  

Науковий консультант С. О. Книженко 
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НІМЕЦЬКА ПОЛІЦІЯ В МІЖНАРОДНИХ  
МИРОТВОРЧИХ МІСІЯХ 

Перша місія німецької поліції з підтримання миру відбувалася з 
вересня 1989 року по березень 1990 року. 50 службовців колишньої 
Федеральної прикордонної охорони (сьогодні це Федеральна поліція) 
були використані для моніторингу діяльності місцевої поліції і для 
підготовки проведення виборів в Намібії. В цілому більше 5000 
німецьких поліцейських виконали свою службу під егідою ООН, ЄС 
або ОБСЄ в Африці, на Балканах та в Афганістані. Вони брали участь 
в більш ніж 25 місіях.  

Завдання миротворців охоплюють консультування і навчання 
місцевої поліції, підтримку реформ органів безпеки, виконання всіх 


