
 
 

 
Etap selekcji 

 
W ramach przyznanego mu mandatu, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych 
do spraw Uchodźców (UNHCR) dokonuje identyfikacji uchodźców, którzy 
potrzebują przesiedlenia, oferuje im ochronę oraz znajduje dla nich trwałe 
rozwiązania. Również agencje pozarządowe oraz inne organizacje 
międzynarodowe pełnią kluczowe role w etapie identyfikacji i selekcji. Jednak to 
do krajów przyjmujących uchodźców należy wyłączność w proponowaniu im 
stałego miejsca zamieszkania. 
 
Państwa, które ustanowiły stałe programy przesiedleńcze, zgadzają się corocznie 
rozpatrzyc pewną liczbę wniosków przedstawionych im przez UNHCR. Inne 
państwa mogą nie mieć corocznych programów, ale mogą przyjąć uchodźców w 
sposób doraźny i/lub mogą utrzymywać specjalne programy przesiedleńcze 
skierowane do uchodźców z niepełnosprawnością. 

Ocena UNHCR dotycząca międzynarodowych potrzeb 
przesiedleńczych zawarta w corocznym raporcie 
„Planowane Międzynarodowe Potrzeby 
Przesiedleńcze”1 pomaga państwom przyjmującym w 
ustanawianiu priorytetów i celów w ich własnych 
programach. Podczas Corocznych Trójstronnych 
Konsultacji na temat Przesiedlenia (ATCR) 
odbywających się w czerwcu w Genewie, wszyscy 
uczestniczący - władze rządowe, agencje pozarządowe 
oraz organizacje międzynarodowe - dyskutują na temat 
potrzeb przesiedleńczych oraz rozpoczynają proces 
planowania przesiedleń na następny rok. UNHCR 
angażuje się w dwustronne dyskusje z państwami przyjmującymi w celu 
zidentyfikowania potrzeb, ktore mogą być zaspokojone przez te kraje. 

Państwa przyjmujące określają rozmiar i zakres programów przesiedleńczych, 
oraz oceniają rejestracyjne formularze kierowane do nich przez UNHCR w celu 
zadecydowania o tym komu przyznane będzie przesiedlenie. Chociaż UNHCR 
nakłania kraje, aby kierowaly się względami kwalifikującymi uchodzców do 
przesiedlenia oraz międzynarodowymi potrzebami i priorytetami, kraje 
przesiedleńcze podejmują decyzje w oparciu o swoje własne zasady, kryteria, 
prawa oraz regulacje migracyjne. W procesie tym, UNHCR prosi państwa o 
niekierowanie sie restrykcyjnymi, potencjalnie dyskryminującymi kryteriami 
integracyjnymi, takimi jak rozmiar rodziny, wiek, stan zdrowia, wyznanie. 
Zastosowanie takich kryteriów podważałoby fundamentalną zasadę ochrony 
jednostek w procesie przesiedlenia. 
 
Przewodnik na temat przesiedleń UNHCR zawiera rozdziały poświęcone 
indywidualnym państwom i ich programom przesiedleńczym,2 w tym opis praw i 
zasad przesiedleńczych, procedur selekcji uchodźców oraz sposób jej 
przepowadzania. Przewodnik obejmuje również ustalenia dotyczące 

                                                           
1 http://www.unhcr.org/51e3eabf9.html 
2 www.unhcr.org/resettlementhandbook  
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przyjmowania uchodźców oraz służb pomocniczych zorganizowanych przez 
państwo. 
 

Większość programów przesiedleńczych 
uzależniona jest od rekomendacji UNHCR i 
przedlożenia konkretnych przypadków, 
zgodnie z zidentyfikowanymi potrzebami i 
priorytetami, pod rozwagę państw 
przyjmujacych. Szereg krajów posiada także 
mechanizmy selekcyjne, poprzez ktore 
dokonują one wyboru osób kwalifikujących 
się do przesiedlenia, bez udzialu UNHCR. 

Mechanizmy te często uzależniają decyzje o przyjęciu uchodźców w oparciu o 
powiązania rodzinne lub tez inne istotne powiązania z krajem przyjmujacym. W 
szczególnych przypadkach kraje mogą ewakuować osoby potrzebujące 
międzynarodowej ochrony bezpośrednio z ich kraju pochodzenia. Należy jednak 
zauważyć, że jest to odrębna procedura. 
 
Selekcja osób wnioskujących o przesiedlenie jest często przeprowadzana na 
zasadzie bezpośrednich wywiadów przez przedstawicieli rządowych 
podróżujących do krajów azylu. Nosi to nazwę misji selekcyjnej. Jednak 
wzrastająca liczba krajów przesiedleńczych podejmuje decyzje dotyczące 
przesiedleń na podstawie formularzy rejestracyjnych przedlożonych im przez 
UNHCR, co nazywamy selekcją na podstawie wniosku rejestracyjnego. W 
przypadkach gdzie bezpośredni wywiad nie jest możliwy, na przyklad ze względu 
na obawy o bezpieczeństwo lub też inne przeszkody, państwo może 
przeprowadzić taki wywiad przez video konferencję. 
 
Niektóre państwa przesiedleńcze, zwłaszcza Stany Zjednoczone, korzystają z prac 
agencji pozarządowych oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) 
podczas rozpatrywania wniosków zanim urzędnicy imigracyjni zadecydują o tym, 
czy dany wniosek kwalifikuje się do przesiedlenia. Obrazuje to jak istotną rolę 
spełniają te instytucje w pracy lokalych biur UNHCR, gdzie na porządku dziennym 
widoczne jest ich współdziałanie w konkretnych przypadkach osób oraz grup 
uchodzców. 
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