Місія спостерігачів ОБСЄ: Факти
Станом на 1 серпня
24 липня 2014 ОБСЄ прийняла рішення розгорнути «Місію спостерігачів на двох
російських пунктах пропуску» (офіційна назва; скорочено «Місія спостерігачів») на
російсько-українському кордоні. Ось що Вам потрібно знати.
Навіщо ОБСЄ відправляє Місію спостерігачів до Росії?
Події в Україні з листопада 2013 року призвели до того, що мир і стабільність у країні
опинилися під загрозою в результаті збройного конфлікту в східних регіонах України.
ОБСЄ, найбільша регіональна організація з питань в області безпеки, сприяє
встановленню контактів між сторонами конфлікту на всіх рівнях, підтримує всебічний
діалог та надає об'єктивну та точну інформацію про ситуацію в сфері безпеки на
місцях. Місія спостерігачів ОБСЄ буде частиною цих зусиль.
Хто вирішив відправити Місію спостерігачів у Росію?
Місія розміщується відповідно до рішення Постійної ради № 1130, прийнятим
консенсусом усіх 57 держав-учасників ОБСЄ. Це рішення було прийнято після
підписання Берлінської декларації від 2 липня, в якій міністри закордонних справ
Німеччини, Франції, Росії та України закликали ОБСЄ направити спостерігачів на два
російських контрольно-пропускних пункти у відповідь на запрошення Росії.
Які цілі переслідує Місія спостерігачів ОБСЄ?
Робота Місії спостерігачів лише один із декількох кроків, зазначених у Берлінській
декларації, всі з яких спрямовані на сприяння ефективному контролю російськоукраїнського кордону. Спостерігачі покликані сприяти зниженню напруги, а також
зміцненню стабільності і безпеки. Звіти спостерігачів допоможуть всім державамучасникам приймати обґрунтовані рішення.
Яке відношення Місія спостерігачів ОБСЄ має до Спеціальної моніторингової
місії в Україні?
Місія спостерігачів ОБСЄ незалежна від Спеціальної моніторингової місії в Україні і
не є її частиною.
Чим займається Місія спостерігачів ОБСЄ?
Місія збирає інформацію і готує звіти про ситуацію в області безпеки на двох
контрольно-пропускних пунктах; встановлює і повідомляє факти, особливо, у випадку
конкретного інциденту. Члени Місії покликані спостерігати за діяльністю і
пересуваннями через кордон на пунктах пропуску «Донецьк» і «Гуково».
Хто входить до складу Місії спостерігачів ОБСЄ?
Місія складатиметься з Головного спостерігача, якого призначить Голова ОБСЄ, 15
спостерігачів і трьох адміністративних співробітників. Їх призначать через прискорену
процедуру рекрутменту секондованих експертів. Вакансії 15 прикордонних
спостерігачів були опубліковані на сайті ОБСЄ; 31 липня був крайнім терміном подачі
заявки. Співробітників можуть взяти на роботу навіть до того, як закінчився термін
подачі заявки на вакансію.

Як працює Місія спостерігачів ОБСЄ?
Ключові принципи Місії – неупередженість та прозорість. На кожному пункті
пропуску «Гуково» і «Донецьк» працюватиме команда спостерігачів. Працюючи 24
години на добу 7 днів на тиждень, неозброєні члени Місії будуть розміщуватися і діяти
згідно вказівок Головного спостерігача.
Де працює Місія?
Прикордонні спостерігачі працюватимуть на двох російських контрольно-пропускних
пунктах «Донецьк» (не плутати з м. Донецк в Україні) і «Гуково». Їх база
розташовуватиметься у м. Каменськ-Шахтинський у Ростовській області; місто
знаходиться на р. Сіверський Донецьк за 25 км від двох пунктів пропуску. Будь-які
зміни в розгортанні Місії мають бути узгоджені всіма 57 державами-учасницями
ОБСЄ.
Скільки триватиме робота Місії?
Мандат Місії розрахований на три місяці, починаючи з 24 липня 2014 року.
Продовження Місії потребує додаткового рішення всіх 57 держав-учасників ОБСЄ.
Кому звітують спостерігачі ОБСЄ?
Головний спостерігач буде регулярно звітувати через Головування на засіданнях
Постійної ради ОБСЄ, як передбачено в рішенні Постійної ради №1130. Місія
спостерігачів планує надавати щотижневі звіти всім 57 державам-учасникам, а також
звіти про конкретні інциденти або події, про які відразу ж потрібно проінформувати
(так звані «оперативні звіти з місця подій»). Звіти надаватимуться для ЗМІ та широкої
громадськості на сайті ОБСЄ http://www.osce.org/ua/om
Хто забезпечує безпеку спостерігачів ОБСЄ?
Головний спостерігач відповідає за надання спорядження і продовольства, необхідних
для захисту та безпеки членів Місії. Постійно оцінюється ситуація в області безпеки;
дії Місії відповідно коригуються.
Чи входять до складу Місії спостерігачів військові у формі?
Ні. Візити військовослужбовців у формі з держав-учасників ОБСЄ в Україну не є
частиною Місії спостерігачів ОБСЄ.
Я журналіст. Як мені зв'язатися з Місією спостерігачів ОБСЄ, щоб взяти інтерв'ю
чи коментар?
Для загальних запитів ЗМІ:
Відділ комунікації та зв'язків із ЗМІ
Секретаріат ОБСЄ
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