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широке коло питань, в тому числі військові аспекти мирного 
врегулювання; регіональної стабілізації; розмежування міжвідомчих 
суб’єктів прикордонною лінією між Федерацією Боснія і Герцеговина і 
Республіки Сербської; проведення демократичних виборів; права 
людини та допомога біженцям. 

МООНБГ почала свою діяльність в несприятливих умовах. В 
результаті конфлікту більше 200 000 чоловік загинули, 20 тисяч 
пропали без вісті і 1,2 мільйона були переміщені всередині країни. 
Країна була розділена за етнічною ознакою. Братовбивча війна, в якій 
цивільні особи були головною мішенню і жертвами. МООНБГ 
здійснила декілька реформ: Реформа поліції гарантувала, щоб окремі 
співробітники поліції відповідали міжнародним стандартам професійної 
та особистої недоторканності, щоб завоювати повагу і довіру широкої 
громадськості. Реструктуризація поліції прагнула забезпечити кожне 
поліцейське управління достатніми ресурсами, ефективність організаційної 
структури якої включали механізми зовнішнього і внутрішнього 
правового захисту, ізоляцію від політичного втручання, відповідне 
багатоетнічне представництво і наявність гендерного балансу. 
Поліцейська діяльність є лише одним з компонентів верховенства права. 
Для того, щоб поліція була ефективною, вона повинна діяти в рамках 
узгодженої нормативно-правової бази, а також з незалежною і 
відповідальною прокурорської службою та судовими органами. Без 
ефективних державних правоохоронних інституцій і механізмів 
співпраці між поліцейськими, можливість боротьби з національною, 
регіональною та транснаціональною злочинністю є вкрай обмеженим. 
Підвищення обізнаності громадськості. Для створення суспільної довіри 
і довіри до поліції було проведено ряд національних кампаній з 
пріоритетами на основні принципи демократичної поліцейської діяльності. 

Науковий консультант І. Г. Галдецька 
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Цивільна поліції ООН є найважливішою частиною миротворчих 
операцій ООН в усьому світі. Більше ніж 11000 поліцейських ООН, з 
більш ніж 90 країн, перебувають в даний час в 18 різних місіях. Кожен 
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день ці жінки і чоловіки несуть патрулювання, проводять підготовку, 
консультують місцеві поліцейські служби, допомагають забезпечити 
дотримання міжнародних стандартів прав людини і проводять 
широкий спектр заходів по відновленню і укріпленню охорони, 
громадської безпеки і верховенства права. Поліція ООН допомагає у 
створенні безпечнішого середовища, де громади будуть краще 
захищені і злочинна діяльність буде попереджена. Різноманітний 
національний досвід співробітників поліції ООН і відданість справі 
миру і безпеки, є кращими засобами для укріплення стійкого миру на 
засадах справедливості та безпеки.  

ООН залучає співробітників поліції до миротворчих операцій з 
1960-х років. Традиційно повноваження поліцейських компонентів в 
миротворчих операціях зводилися до моніторингу, спостереженню та 
звітності. На початку 1990-х років, консультування, наставництво та 
функції підготовки були інтегровані в діяльність з моніторингу для 
того, щоб надати миротворчим операціям, можливість виступати в 
якості коригуючого механізму з місцевою поліцією та іншими 
правоохоронними органами. В кінці 1990-х років поліція ООН була 
запрошена для забезпечення тимчасового правопорядку у Східній 
Славонії, Косовому та Тиморі-Леште, і в 2000 році Рада ООН з питань 
поліцейської роботи і миротворчих операцій, прийшли до висновку, що 
основним завдання поліції в миротворчих операціях має бути 
«зосередження уваги на реформі і розбудові місцевої поліції в 
доповнення до традиційних консультативних, підготовчих та 
моніторингових завдань». В цих складних умовах сутність миротворчої 
діяльності поліції продовжує розвиватися і виникають нові загрози.  

Сучасний миротворець-поліцейський повинен виконувати цілу 
низку все більш складніших завдання, в основному, непередбачених 
положеннями миротворчої поліції ООН, включаючи підтримку поліції 
приймаючої держави та інші правоохоронні органи у боротьбі з 
такими загрозами, як серйозна і організована злочинність, тероризм і 
корупція. У деяких випадках, поліція ООН уповноважена взяти на себе 
часткову або повну виконавчу поліцейську діяльність та інші 
правоохоронні функції у межах обумовленої території, в той час, коли 
поліція приймаючої держави та інші правоохоронні органи 
відновлюють функціональну самодостатність. Частіше повноваження 
місій передбачають роль оперативної підтримки для поліції ООН, 
включаючи допомогу поліції приймаючої країни та іншим 
правоохоронним органам в проведенні розслідувань і спеціальних 
операцій та забезпеченні громадської безпеки. 
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