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Mandatul Biroului 

Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omu-

lui are în cadrul sistemului Națiunilor Unite principala 

responsabilitate de a pune în aplicare programele ONU 

de drepturile omului. Condus de către Înaltul Comisar 

pentru Drepturile Omului, o fucţie stabilită de către 

Adunarea Generală în anul 1993, prin adoptarea rezo-

luţiei A/RES/48/141, Biroul are mandatul de a promova 

şi proteja toate drepturile omului, pentru toţi în toată 

lumea, ajutînd oamenilor să îşi realizeze drepturile lor 

şi asistînd pe cei responsabili de respectarea acestor 

drepturi. 

Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului este princi-

palul ofi cial de drepturile omului al Organizaţiei Na-

ţiunilor Unite. Întrucât Guvernele au responsabilitatea 

primară de a proteja drepturile omului, Înaltul Comi-

sar le oferă asistenţă, ca, de exemplu, expertiză tehni-

că şi instruire în domeniile de administrare a justiţiei, 

reforma legislativă şi procesul electoral, contribuind la 

punerea în aplicare a standardelor internaţionale pri-

vind drepturile omului pe teritoriul statelor membre ale 

ONU.

Întru îndeplinirea misiunii sale, Biroul acordă priorita-

te remedierii celor mai presante încălcări ale drepturi-

lor omului, concentrîndu-se pe cele care pun în pericol 

iminent viaţa şi pe drepturile care sunt supuse riscului 

şi sunt vulnerabile, acordând o atenţie egală realizării 

drepturilor civile, culturale, economice, politice şi soci-

ale, inclusiv dreptului la dezvoltare şi măsurînd impac-

tul activităţii sale în baza benefi ciului care este acumu-

lat pentru persoanele din întreaga lume.

Priorităţile Biroului sunt stabilite în două documente 

strategice cheie: Planul de acţiuni al Biroului şi Planul 

Managementului Strategic pentru perioada 2010-2011. 

Priorităţile includ asigurarea unei implicări mai mari 

a statelor membre ONU în apărarea drepturilor omu-

lui, o cooperare cît mai strînsă cu partenerii de la ni-

vel naţional şi local, pentru a se asigura că standardele 

internaţionale privind drepturile omului sunt puse în 

aplicare în teritoriu, parteneriatele cu societatea civilă 

şi agenţiile Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Mandatul Biroului a fost stabilit prin Rezoluţia Adu-

nării Generale 48/141 pentru a formula recomandări 

competente organismelor ONU în vederea îmbunătăţi-

rii, promovării şi protecţiei tuturor drepturilor omului 

şi a furniza asistenţă tehnică. Totodată, mandatul Bi-

roului include coordonarea programelor ONU privind 

educaţia de drepturile omului şi cele de informare a 

publicului, pentru a juca un rol activ în înlăturarea ob-

stacolelor din calea realizării drepturilor omului şi în 

prevenirea încălcării acestora, angajîndu-se în dialog 

cu guvernele şi consolidînd cooperarea internaţională.

Biroul constituie o parte din Secretariatul Organiza-

ţiei Naţiunilor Unite, fi ind ghidat în activitatea sa de 

mandatul furnizat de către rezoluţia 48/141a Adunării 

Generale, Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, Decla-

raţia Universală a Drepturile Omului şi instrumentele 

de drepturile omului ulterior adoptate, Declaraţia de 

la Viena din 1993 şi Programul de acţiune, precum şi 

documentul rezultat în urma desfăşurării Summit-ul 

Mondial din 2005.

Operaţional, Biroul îşi îndeplineşte sarcinile prin con-

lucrare cu guvernele, parlamentele, instanţele de jude-

cată, instituţiile naţionale, societatea civilă, organizaţiile 

regionale şi internaţionale, cu sistemul Naţiunilor Unite 

pentru a dezvolta şi consolida capacitatea, în special la 

nivel naţional, de promovare şi protecţie a drepturilor 

omului în conformitate cu normele internaţionale. In-

stituţional, Biroul este angajat în consolidarea progra-

melor ONU pentru drepturile omului, asigurându-le 

cu sprijinul de cea mai înalta calitate. 

Cooperarea  tehnică este un domeniu-cheie de activita-

te al Biroului, un domeniu în care acesta aduce o con-

tribuţie substanţială la colaborarea pentru dezvoltare 

integrată, cooperarea interstatală în rezolvarea inter-

naţională a problemelor cu caracter economic, social, 

cultural sau umanitar, precum şi în promovarea şi în-

curajarea respectării drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale pentru toţi.

M e c a n i sm e  i n t e rnaţ i ona l e

Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului
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Activităţile de cooperare tehnică sunt considerate de 

către Organizaţia Naţiunilor Unite ca o completare a 

activităţilor de monitorizare şi de investigare a progra-

melor în domeniul drepturilor omului. După cum s-a 

subliniat în diverse rapoarte ale Secretarului General pe 

această temă şi rezoluţiile Comisiei pentru Drepturile 

Omului, furnizarea de servicii de consultanţă şi asis-

tenţă tehnică nu reduce responsabilitatea Guvernului a 

ţine cont de situaţia drepturilor omului pe teritoriul său 

şi, dacă este cazul, nu-l eliberează de monitorizare prin 

intermediul diferitor proceduri stabilite de Organizaţia 

Naţiunilor Unite.

Sprijinirea activităţii Consiliului pentru 

Drepturile Omului, a procedurilor speciale şi a 

Comitetelor ONU

Biroul activează pentru a oferi cea mai bună expertiză 

de fond şi sprijin de secretariat diferitor mecanisme 

ONU pentru drepturile omului, care execută atribuţiile 

de control. Astfel, Biroul serveşte ca secretariat al Consi-

liul pentru Drepturile Omului. Consiliul, compus din 47 

state membre, care este o structură cheie ONU, respon-

sabilă de respectarea drepturile omului. Biroul sprijină, 

de asemenea, activitatea procedurilor speciale – persoa-

ne independente sau grupuri de experţi numiţi de către 

Consiliu pentru a studia şi monitoriza drepturile omului 

în diferite ţări sau în legătură cu probleme specifi ce. 

O altă parte importantă a activităţii Biroului este legată 

de cercetarea şi de activitatea de secretariat pusă la dis-

poziţia comitetelor ONU, care monitorizează respecta-

rea de către statele membre a obligaţiilor asumate prin 

ratifi carea tratatelor internaţionale de drepturile omului. 

Aceste comitete sunt şi ele formate din experţi indepen-

denţi, care se reunesc în şedinţe de lucru regulate pentru a 

examina rapoartele statelor părţi şi a emite recomandări. 

Spre exemplu, una dintre aceste structuri este Comitetul 

pentru Drepturile Omului, care monitorizează punerea 

în aplicare a Pactului Internaţional privind Drepturile 

Civile şi Politice şi ia în considerare, de asemenea, recla-

maţii individuale împotriva statului care încalcă tratatul. 

Deciziile Comitetului contribuie la formarea jurispru-

denţei privind tratatul respectiv şi la formarea setului de 

interpretări internaţionale a acestui tratat.

Realizări aşteptate şi direcţii strategice

Biroul a identifi cat aşteptări specifi ce pentru perioada 

activităţii sale în anii 2010-2011. În plus faţă de activi-

tăţile pe care şi le-a propus, acesta s-a preocupat de sen-

sibilizarea publicului cu privire la interzicerea discrimi-

nării printr-o campanie de informare la nivel mondial, 

lansată de către Înaltul Comisar de Ziua Drepturilor 

Omului, 10 decembrie 2009, în Pretoria, Africa de 

Sud.

Priorităţile tematice şi strategiile pentru perioada 2010 

-2011 se referă la:

– Combaterea discriminării, în special, discriminării 

rasiale, a discriminării pe motive de sex, religie şi faţă 

de alte persoane care sunt marginalizate

Egalitatea în faţa legii şi libertatea de discriminare sunt 

principiile juridice de bază care stau la temelia protecţi-

ei tuturor drepturilor omului. Rădăcina celor mai mul-

te încălcări ale drepturilor omului se afl ă în încălcarea 

acestor principii. Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului (DUDO) şi toate tratatele internaţionale prin-

cipale privind drepturile omului, interzic discriminarea 

şi stabilesc obligaţii statelor membre de a se abţine de la 

politicile şi practicile discriminatorii şi de a lua măsuri 

pentru a eradica discriminarea în ambele sfere publice 

şi private. 

Aproape fi ecare parte componentă a Biroului este im-

plicată în activitatea de combatere a discriminării. 

Acesta a oferit o expertiză substanţială şi experienţă 

în domeniul anti-discriminării: efectuînd studii, ofe-

rind instrumente metodologice şi consultanţă tehnică 

şi asistenţă statelor, autorităţilor naţionale de drepturile 

omului, instituţiilor, ONG-lor şi altor actori naţionali 

interesaţi. 

Menţinînd actualul sprijin în contracararea  tuturor for-

melor de discriminare, Biroul intenţionează să susţină 

pe cei afectaţi de excluziune socială, violenţă şi sărăcie, 

ca urmare a discriminării, pe cei care suferă de multiple 

şi inter-sectoriale forme de discriminare, să combată 

discriminarea în  accesul la educaţie, care perpetuează 

modelele existente de dezavantaj, discriminarea care se 

referă la participarea la luarea deciziilor şi exacerbează 

tensiunile sociale, care, la rândul lor, pot alimenta in-

stabilitatea şi confl ictele violente.

– Combaterea impunităţii şi consolidarea responsabili-

tăţii, a statului de drept şi a societăţii democratice 

Fără întemeierea statului de drept, drepturile omului 

nu pot fi  protejate şi încălcările lor  nu pot fi  aborda-

te în mod efi cient. În temeiul legislaţiei internaţionale 

privind drepturile omului, statele sunt obligate să in-

vestigheze toate acuzaţiile grave de încălcare a drep-

turilor omului, cu scopul de a identifi ca autorii şi ai 

aduce în faţa justiţiei. Cîteva tratate internaţiona-

le privind drepturile omului conţin dispoziţii pri-

vind garantarea dreptului la un recurs efectiv pentru

victime ale tuturor încălcărilor drepturilor omului.

Deşi recunoaşte că impunitatea există într-o anumită 

măsură în toate societăţile, printr-o serie de rezoluţii 

adoptate de Adunarea Generală şi de fosta Comisie 

pentru drepturile omului, Organizaţia Naţiunilor Unite 

a recunoscut că societăţile democratice, cu puternice 
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mecanisme de drept ar putea totuşi asigura o protecţie 

efi cientă a drepturilor omului şi să despăgubească vic-

time ale încălcărilor  drepturilor omului.

Combaterea impunităţii şi consolidarea statului de 

drept va continua să fi e o prioritate pentru Birou în toa-

te regiunile lumii. În timp ce multe entităţi ONU sunt 

implicate în elaborarea politicilor şi acţiunilor de pro-

movare a responsabilităţii şi a statului de drept cele mai 

multe duc lipsa de o protecţie formală a mandatului lor 

şi de recunoaştere publică a acestuia.

Biroul contribuie la consolidarea condiţiilor pentru 

respectarea tuturor drepturilor omului: civile, politice, 

economice, sociale şi culturale. Mai multe directive pri-

vind măsurile de combatere a impunităţii sunt cuprinse 

în două documente ale ONU, care împreună constituie 

baza activităţii Biroului în acest domeniu: “Principiile 

de bază şi orientările privind dreptul la un recurs efec-

tiv şi la reparaţie”, şi “Setul Actualizat de Principii pen-

tru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Omului prin 

acţiuni pentru combaterea impunităţii. 

Un rol deosebit de important şi-a asumat Biroul în 

ceea ce priveşte justiţiile în tranziţie, pentru care a 

fost desemnat ca entitate de  conducere în cadrul sis-

temului ONU. În ultimul deceniu, Biroul a imple-

mentat programe privind justiţia în tranziţie în mai 

mult de peste 20 de ţări din întreaga lume. Acesta a

a dezvoltat, de asemenea, un set de instru-

mente de instruire cu privire la statul de

drept în ţările post-confl ict şi un studiu cu privire la 

dreptul la adevăr.

– Monitorizarea drepturilor economice, sociale şi cultu-

rale şi combaterea inegalităţilor şi a sărăciei, inclusiv în 

contextul crizelor alimentare, economice şi climatice 

Ca parte a mandatului său Biroul promovează indivi-

zibilitatea, interdependenţa şi intercorelarea tuturor 

drepturilor omului, inclusiv dreptul la dezvoltare. Biro-

ul sprijină ferm integrarea drepturilor omului în efor-

turile de reducere a sărăciei, care recunosc importanţa 

protejării drepturilor civile, politice, economice, sociale 

şi culturale ale celor săraci,  ca o condiţie pentru reali-

zarea dezvoltării durabile. 

A efectuat studii şi a organizat campanii, a elaborat ma-

teriale de instruire şi instrumente de bază pentru a ară-

ta modul în care oamenii pot accesa drepturile econo-

mice, sociale şi culturale. A oferit de asemenea asistenţă 

tehnică guvernelor, instituţiilor naţionale pentru drep-

turile omului şi societăţii civile cu privire la strategiile 

de reducere a sărăciei şi privind protecţia drepturilor 

economice, sociale şi culturale. Acesta  a făcut progrese 

în integrarea tuturor drepturilor omului, inclusiv drep-

tul la dezvoltare, în eforturile naţionale şi cooperarea 

internaţională, în special în contextul Obiectivelor de 

Dezvoltare ale Mileniului. Elaborarea  programelor de 

dezvoltare bazate pe drepturile omului este unul din 

principiile-cheie ale echipelor ONU din ţările mem-

bre.

– Protecţia drepturilor omului în contextul migraţiei

Fiecare ţară este afectată de migraţie, fi e ca ţara de origi-

ne, de tranzit, de destinaţie sau ca o combinaţie a aces-

tora. Aproximativ 200 de milioane de oameni trăiesc în 

afara ţării lor de naştere. În timp ce migraţia este, pen-

tru mulţi, un efect pozitiv şi o posibilitate de a cumula 

experienţă, pentru alţii, realitatea este una de discri-

minare, exploatare şi abuz. Eşecul statelor de a proteja 

migranţii împotriva practicilor abuzive indică serioase 

probleme privind drepturile omului, care sunt în mod 

regulat denunţate de ONU. În acest context, trafi cul de 

fi inţe umane la nivel global este un alt domeniu de pre-

ocupare serioasă.

Biroul a sprijinit activitatea Raportorului Special privind 

drepturile migranţilor, începând cu 1999. Ca urmare a 

intrării în vigoare a Convenţiei internaţionale privind 

drepturile tuturor Lucrătorilor migranţi şi membrilor 

familiilor acestora în 2003, Biroul a primit un impuls 

suplimentar în acest domeniu. Tot mai mult, alte or-

ganizaţii internaţionale, mecanisme privind drepturile 

omului s-au concentrat pe situaţia migranţilor. Biroul 

a continuat eforturile sale de a consolida drepturile 

migranţilor şi de a deschide perspectiva dezbaterilor 

internaţionale privind politica în domeniul migraţi-

ei, inclusiv prin activitatea sa în calitate de membru 

al Grupului Global privind Migraţia. Biroul oferă de 

asemenea îndrumare şi asistenţă tehnică pentru state 

şi alte părţi interesate în ceea ce priveşte drepturile mi-

granţilor şi eforturile de combatere a trafi cului de fi ințe 

umane.

– Protecţia drepturilor omului în situaţii de confl ict ar-

mat, violenţă  şi insecuritate

Cele mai grave încălcări ale drepturilor omului sunt 

frecvent comise în timpul perioadelor de confl ict armat. 

Confl ictele armate sunt adesea considerate de către păr-

ţile acestora drept o posibilitate  de a angaja orice mijloa-

ce necesare pentru a câştiga, indiferent de urmări asupra 

drepturilor omului şi a obligaţiilor asumate. De 

fapt, tratatele internaţionale de drepturile omului

se aplică în orice moment, inclusiv în timpul confl ictelor 

armate şi în alte situaţii de violenţă,  deoarece unele drep-

turi ale omului nu pot fi  suspendate, altele pot să fi e, dar 

numai pe baza unor criterii foarte restrictive. În plus, în 

situaţii de confl ict armat, se aplică dreptul internaţional

umanitar.

Mandatul Biroului, priorităţile, prezenţa pe teren, ex-

pertiza şi locul său în ONU îi oferă poziţia unică de 

a ajuta la menţinerea păcii şi securităţii. Concomitent 
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cu Biroul este implicat şi Înaltul Comisar şi echipele 

de intervenţie rapidă. Această activitate impune de 

multe ori susţinerea Consiliului pentru Drepturile 

Omului, comitetelor ONU şi procedurilor speciale. 

Cu toate astea progresul activităţii Biroului este li-

mitat de disponibilitatea resurselor şi de susţinerea 

politică. Activitatea Biroului se concentrează în mod 

special asupra  protecţiei vieţii şi a integrităţii fi zice, 

protecţiei drepturilor populaţiilor celor mai vulnera-

bile şi / sau celor mai afectate de confl ictele armate şi 

de violenţă. 

– Consolidarea mecanismelor drepturilor omului şi dez-

voltarea progresivă a dreptului internaţional în dome-

niul drepturilor omului

În ultimii cinci ani a avut loc o reformă substanţia-

lă a organismelor internaţionale şi a mecanismelor 

care alcătuiesc sistemul ONU de drepturile omului, 

cu largi implicaţii pentru activitatea Biroului. Comi-

sia pentru drepturile omului a fost înlocuită de către 

Consiliul pentru Drepturile Omului în 2006. În 2008 

a  fost lansat mecanismul de evaluare periodică uni-

versală, şi a avut loc revizuirea procedurilor speciale 

ale Consiliului. Luate împreună, aceste modifi cări re-

prezintă un pas semnifi cativ înainte pentru sistemul 

drepturilor omului şi progrese  făcute în asigurarea 

coerenţei şi consecvenţei sistemului ONU. Cu toate 

acestea, reformele au adăugat în mare Biroului un vo-

lumul de muncă suplimentar. Aceste responsabilităţi 

suplimentare nu au fost însoţite de o creştere echiva-

lentă a resurselor. 

Din perspectiva consolidării mecanismelor de drep-

turile omului, activitatea Biroului se concentrează pe 

colaborarea cu statele membre, pentru a asigura mo-

nitorizarea punerii în aplicare a recomandărilor ONU 

şi consolidarea unei viziuni comune cu Biroul în pri-

vinţa unei asemenea monitorizări. Totodată, Biroul îşi 

propune să asigure o mai mare coordonare, coerenţă 

şi consecvenţă între diferitele mecanisme de protecţie 

a drepturilor omului, consolidarea capacităţii sale de a 

sprijini statele membre în curs de dezvoltare, acorda-

rea de asistenţă  Consiliului,  asigurându-se că acesta 

se concentrează asupra încălcărilor cronice şi urgente a 

drepturilor omului.
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