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МАСШТАБ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІЦІЇ ООН 

Одним з найважливіших аспектів діяльності на міжнародному рівні, 
щодо захисту прав людини є організація та функціонування міжнародних 
операцій ООН з підтримання миру. Поліція відіграє значну роль в 
підтриманні миротворчих операцій ООН. Вона була утворена ще у 1960 
році, після звернення до ООН уряду Республіки Конго з проханням про 
допомогу у збереженні територіальної цілісності країни перед 
зовнішньою агресією (малася на увазі військова інтервенція Бельгії), але 
в той час вона здійснювала свою діяльність лише в двох основних 
напрямках, які стосувалися спостереження за: діяльністю місцевої 
поліції; порушенням прав місцевого населення саме поліцією. 

Починаючи з 1960 року, коли поліція мала лише дві основні 
компетенції, які зводилися фактично до моніторингу, її спектр 
діяльності значно розширився. Цьому процесу значно сприяв «Звіт Ради 
експертів з питань операцій ООН з забезпечення миру» від 17 серпня 
2000 року, що призвів до структурних змін і покращення ефективності 
операцій ООН з підтримання миру. На даний час до кола повноважень 
поліції ООН також входять: бойове забезпечення, консультаційно-
інформаційна підтримка, навчання і менторство, забезпечення тимчасового 
виконання обов’язків правоохоронних органів, захист населення та ін. 

Таким чином, поліція ООН є одним з найважливіших елементів 
спочатку в спільних зусиллях військових і поліції по стабілізації, а 
потім в переході до більш широких ініціатив в питаннях правосуддя і 
діяльності виправних установ, – ініціативам, сприяючим мирному 
врегулюванню спорів за допомогою правоохоронних установ 
приймаючої держави. Поряд з ростом чисельності у структурі поліції 
відбувається також розширення завдань її діяльності. 

Науковий консультант О. С. Левашов 
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МІСІЯ ООН ЗІ СТАБІЛІЗАЦІЇ В ГАЇТІ 

Місія ООН зі стабілізації в Гаїті (МООНСГ) була заснована  
1 червня 2004 року. Мандат місії включав в себе такі повноваження, як: 
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підтримка Перехідного уряду у забезпеченні стабільної обстановки; 
допомога у перебудові та реформуванні Національної поліції Гаїті; 
підтримка правозахисних організацій Гаїті щодо захисту прав людини; 
моніторинг та звітність про ситуацію з правами людини в країні.  

До 2010 року, завдяки спільним зусиллям влади Гаїті, Організації 
Об’єднаних Націй та міжнародного співтовариства, відбулися певні 
зміни на краще в таких сферах, як: зниження рівня насильства та 
злочинності, відновлення громадської безпеки, позитивні конституційні 
зміни та певне економічне зростання, але руйнівний землетрус 
магнітудою 7.0 балів, який обрушився на Гаїті 12 січня 2010 року, 
призвів до того, що більш ніж 220 000 людей загинули, у тому числі 102 
співробітника Організації Об’єднаних Націй, багато тисяч отримали 
поранення або стали інвалідами, та 1,5 мільйона залишилися без даху 
над головою. Катастрофа перервала відносно плавний процес 
підготовки до виборів до законодавчих органів, а також президентських 
і місцевих виборів, запланованих на лютий 2010 року. Після землетрусу 
МООНСГ продовжувала рішуче діяти в рамках мандата і робила все 
можливе для відновлення свого потенціалу з урахуванням пріоритетів. 

У 2016 році на Гаїті обрушився потужний ураган Метью, що забрав 
життя сотень людей, залишивши після себе широкомасштабні руйнування 
та повені. Країна зіткнулася з найбільшою гуманітарною катастрофою від 
часу землетрусу 2010 року. Дороги, базова інфраструктура, лікарні, 
школи і тисячі будинків були зруйновані або повністю знищені. 
Пошкодження системи водопостачання та повені підвищили ризик 
сплеску рівнів інфекції. Почалася епідемія холери. Міжнародні 
організації забезпечили масштабні потреби, викликані ураганом. 

Організація Об’єднаних Націй відіграє важливу роль у забезпечені 
безпеки і стабільності в Гаїті і продовжує підтримувати процес 
відновлення правопорядку і зміцнення миру в країні. 

Науковий консультант В. В. Почуєва 
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ЖІНКИ-ПОЛІЦЕЙСЬКІ БАНГЛАДЕШ У МИРОТВОРЧИХ 
МІСІЯХ ООН 

Почавши свою службу в різних місіях ООН, поліція Бангладеш 
зараз є другою країною в світі, яка вносить значний вклад, в вигляді 
1120 осіб, на травень 2016 року, до миротворчих сил ООН.  


