
 

 
 
 

            НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД 

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ДЛЯ ЗМІ  
                                                                 

Експерт ООН з питань прав людини та зовнішнього боргу 
відвідає Україну  

 
ЖЕНЕВА/КИЇВ (9 травня 2018р.) – Незалежний експерт Організації Об’єднаних 
Націй з питань зовнішнього боргу, інших фінансових зобов’язань та прав 
людини, пан Хуан Пабло Богославскі, перебуватиме з офіційним візитом в 
Україні з 14 по 23 травня 2018 року.   
 
Протягом десятиденного візиту, пан Богославскі вивчатиме, яких зусиль було 
докладено в країні для подолання корупції, а також для вирішення боргових та 
фіскальних питань з точки зору прав людини. Незалежний експерт прибуває в 
Україну на запрошення Уряду.    
 
«Я з нетерпінням чекаю на зустрічі з представниками української влади, 
громадянського суспільства та міжнародної спільноти. Мета моєї місії – 
проаналізувати, як країна застосовує різноманітні міжнародні стандарти з 
прав людини в рамках реалізації економічної політики. Мене особливо 
цікавить, які напрямки, програми та рішення або сприяли, або перешкоджали 
реалізації прав людини», – сказав він.   
 
Незалежний експерт здійснює моніторинг, готує доповіді та надає консультації 
щодо реалізації всіх прав людини, адже вони пов’язані з та перебувають під 
впливом зовнішнього боргу та інших фінансових зобов’язань. Експерт ставить 
за мету визначення найкращих практик та ідентифікацію перешкод і викликів.     
 
Прес-конференція Незалежного експерта, де він представить свої попередні 
висновки та рекомендації, запланована на 23 травня 2018 року о 10:00. Захід 
відбудеться в Українському кризовому медіа-центрі за адресою вул. Хрещатик, 
2 (Український дім), м. Київ. Доступ на прес-конференцію матимуть виключно 
журналісти. 
 
У березні 2019 року Незалежний експерт підготує всеохоплюючу доповідь, що 
буде надана Раді ООН з прав людини. 
 

 
КІНЕЦЬ 
 
8 травня 2014 року Рада ООН з прав людини призначила пана Хуана Пабло Богославскі 
(Аргентина) Незалежним експертом з питань впливу зовнішнього боргу та прав людини. Раніше він 
працював Експертом з питань державного боргу Конференції Організації Об’єднаних Націй з 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/IEDebtIndex.aspx


торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), де він координував Експертну групу з питань відповідального 
державного кредитування та позичання. Він є незалежним від будь-якого уряду або організації 
та працює самостійно, відповідно до свого мандату.  
  
Спеціальні доповідачі є частиною Спеціальних процедур Ради ООН з прав людини. Спеціальні 
процедури (найбільша група незалежних експертів в системі ООН з прав людини) – це загальна 
назва для незалежних механізмів Ради для встановлення фактів та здійснення моніторингу, які 
розглядають або окремі ситуації в тій чи іншій країні, або тематичні питання по всьому світу. 
Експерти Спеціальних процедур працюють на волонтерських засадах; вони не є 
співробітниками ООН і не отримують заробітну плату за свою роботу. Вони є незалежними від 
будь-якого уряду чи організації та працюють самостійно, відповідно до мандату. 
 
Слідкуйте за роботою Незалежного експерта у Твітері: @IefinanceHRs 
 
За додатковою інформацією та з медіа-запитами звертайтесь, будь ласка, до: 
 
У Києві (під час візиту): 

Пані Хуана Сотомайор, спеціалістка з прав людини, Управління Верховного комісара ООН з прав людини 
/відділ Спеціальних процедур   
(+41 79 444 4355 / jsotomayor@ohchr.org або ieforeigndebt@ohchr.org ) 
 
Пані Ірина Яковлєва, спеціалістка з прав людини/контактна особа з питань комунікацій, Моніторингова 
місія ООН з прав людини в Україні  
(+38050 386 80 69 / iyakovlieva@ohchr.org) 
 

У Женеві (до і після візиту): 

Пані Хуана Сотомайор (+41 22 917 9445 / jsotomayor@ohchr.org або ieforeigndebt@ohchr.org) 

Із медіа-запитами щодо діяльності інших Незалежних експертів ООН звертайтеся до пана Джеремі 
Лоуренса, відділ роботи з медіа Управління ООН з прав людини (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org) 

 
Цього року відзначається 70-річчя Загальної декларації прав людини, прийнятої ООН 10 грудня 1948 
року. Загальна декларація, що перекладена на 500 мов (світовий рекорд), заснована на принципі, згідно з 
яким «Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах». Вона залишається 
актуальною для кожного, щодня. На честь 70-річчя цього надзвичайно впливового документу і з метою 
недопущення порушення її засад, ми закликаємо людей усюди Стати на Захист Прав Людини: 
www.standup4humanrights.org. 

 
Для сайтів новин та соціальних мереж: Мультимедійний контент та ключові повідомлення про наші 
прес-релізи доступні у соціальних мережах ООН, вказаних нижче. Будь-ласка, відмічайте нас: 
Twitter: @UNHumanRights 
Facebook: unitednationshumanrights 
Instagram: unitednationshumanrights 
Google+: unitednationshumanrights 
Youtube: unohchr 
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