Управління Верховного
комісара ООН у справах
біженців
«Кожна людина має право шукати притулок від переслідування
в інших країнах та користуватися цим притулком».
Загальна декларація прав людини, стаття 14 (1)

УВКБ ООН відкрило представництво в Україні в 1994 році.
У 2002 році Україна приєдналася до Конвенції про статус біженців 1951 року та Протоколу до неї 1967 року. Головним завданням УВКБ ООН в Україні є надання допомоги державним органам, а також моніторинг виконання міжнародних зобов’язань
країни у галузі захисту біженців. УВКБ ООН активно співпрацює з урядом, а також неурядовими організаціями з метою
розвитку національного законодавства та розбудови ефективної
системи притулку, що відповідає нормам міжнародного права.
З цією метою УВКБ ООН протягом 1996–2010 років надало
Україні 32 млн дол. США, включно із безпосередньою допомогою біженцям.
Головна мета діяльності УВКБ ООН в Україні – сприяння розвитку інституту притулку.

Хто ми
Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) має всесвітній мандат спрямовувати та координувати міжнародні дії щодо
захисту біженців та вирішення проблем, з якими вони стикаються. Агентство було створено в 1950 році Генеральною Асамблеєю ООН.
Статутом організації, а також Женевською конвенцією 1951
року про статус біженців і Протоколом 1967 року про статус
біженців – двома найважливішими інструментами міжнародного права у цій галузі – біженцем визнається людина, яка не може
або не бажає повернутися у свою країну через обґрунтований
страх переслідування з расових, релігійних, національних, політичних причин або через належність до певної соціальної групи.

Основними напрямками діяльності
УВКБ ООН є:
•

Лобіювання розвитку ефективної системи захисту біженців та законодавства відповідно до міжнародних
стандартів, включаючи форми додаткового захисту
біженців.

•

Забезпечення захисту всіх осіб, якими опікується
УВКБ ООН, зокрема забезпечення для біженців
повного та безперешкодного доступу до території та
процедури надання притулку і правового захисту від
примусового повернення.

•

Від дня заснування УВКБ ООН допомогло близько 50 млн
біженців успішно розпочати нове життя, отримавши дві Нобелівські премії миру – у 1954 та 1981 роках. Сьогодні УВКБ
ООН є одним з головних гуманітарних агентств світу. Понад
6300 співробітників організації, які працюють у більш як 120
країнах світу, допомагають 34 млн осіб. Ця цифра включає не
лише біженців, а й шукачів притулку, біженців, які повертаються додому, осіб, переміщених у межах власних країн, та осіб без
громадянства.

Досягнення довготривалих рішень для біженців,
включаючи збільшення можливостей переселення у
треті країни, покращення умов місцевої інтеграції та
допомогу в добровільному поверненні біженців.

•

Захист права отримання притулку у контексті змішаних міграційних рухів.

•

Боротьба з безгромадянством, спричиненим, між
іншим, і розпадом Радянського Союзу.

•

Надання правової, матеріальної та соціальної допомоги біженцям та шукачам притулку.

Що ми робимо в Україні

•

Навчання представників державних органів та неурядових організацій.

Місія УВКБ ООН в Україні – надати можливість знайти безпечний притулок та міжнародний захист людям, які рятуються
від переслідування.

•

Інформаційні заходи, спрямовані на посилення
захисту біженців та боротьбу проти расизму та ксенофобії.
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